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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ОБУКЕ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СЕ БАВЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ РОМА 

Пројекат «Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома» финансира Европска 
унија, а спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији. Један од циљева пројекта је јачање капацитета 
организација цивилног друштва (ОЦД) за активно учешће у креирању и имплементацији 
локалних политика за Роме и Ромкиње. Како би се постигао задати циљ, Мисија ОЕБС-а у 
Србији спровешће програм обуке и менторства за организације цивилног друштва које се баве 
интеграцијом Рома у 20 пилот општина и градова (Бела Паланка, Бојник, Бујановац, Ваљево, 
Врање, Житорађа, Књажевац, Ковин, Коцељева, Крагујевац, Крушевац,  Лесковац, Нови Сад, 
Оџаци, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор и две београдске општине -  Звездара и 
Палилула).  Програм обуке ће обухватити 2 модула:  

 
 Модул 1 - Заступање интереса грађана у локалним самоуправама и активно учешће 

(партиципација) у грађанским иницијативама са следећим темама: стратешко и 

акционо планирање на локалу (ЛАП за инклузију Рома), буџетирање у јединицама 

локалне самоуправе, родно буџетирање, партиципација грађана на локалном нивоу, 

мониторинг и евалуација имплементације стратешких и акционих планова, 

извештавање о реализацији локалних акционих планова, јавно заступање и лобирање; 

 Модул 2 - Умрежавање и сарадња са следећим темама: умрежавање, партнерство са 

другим секторима, партнерство унутар ромског цивилног сектора, односи са јавношћу. 

Програм обуке ће бити праћен менторском подршком (лично, телефоном, мејлом). 
 
Временски оквир 
 
Планирано је да програм обуке и менторства започне у септембру 2014., а да се заврши у мају 
2015. године.  
 
Критеријуми за избор ОЦД 

 
 Да је ОЦД регистрована у некој од 20 пилот општина и градова (из првог пасуса)1,  

 Да је ОЦД чланица неке мреже (формалне или неформалне),  

 Да је најмање један пројекат имплементирала у претходне 3 године,  

 Да је заинтересована за учешће у програму подршке (доказ ће бити мотивационо 

писмо, попуњени апликациони формулар и потписана изјава о учешћу у програму 

обуке и менторства),  

 Да има заинтересоване кандидате/ткиње за учешће у програму обуке и менторства,  

                                                           
1
 Изузетак је Град Београд, где ОЦД може бити регистрована на територији било које општине, али мора бити 

активна на територији општина Звездара и Палилула  
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 Да је ОЦД показала интересовање за активно учешће у својој локалној заједници 

(доказ ће бити потписани апликациони формулар у коме ће излистати све активности 

које су имплементирали),  

 Да ОЦД има приступ интернету и е-пошти. 

 
Обавезе ОЦД-а 

 
 Да именује једну особу која ће бити у контакту са тренерима/менторима,  

 Да кандидати/ткиње похађају све тренинге у континуитету (о чему потписују изјаву о 

обавези учешћа на оба тренинг модула),  

 Да ОЦД током менторске подршке имплементира активности на локалном нивоу како 

би применила стечено знање и вештине о активном учешћу у локалној заједници,  

 Да ОЦД поднесе извештај о имплементацији ЛАП-а у својој локалној заједници, 

 Након менторске подршке, организација ће поднети извештај о томе колико јој је 

менторска подршка била корисна.  

Трошкови 
 
Обуке су бесплатне. Трошкови пута и смештаја ће бити покривени од стране организатора. 
 

Пријава 

За учешће у програму обуке се могу пријавити до 2 особе по организацији. Пријава се подноси 

тако што се попуњавају и шаљу (може и скенирано, уколико се шаље електронском поштом) 

потписани и печатирани: 1) апликациони формулар, 2) изјава о учешћу у програму обуке и 

менторства, 3) мотивационо писмо организације и 4) биографије кандидата/ткиња на следећу 

е-адресу: prijava@osce.org или на поштанску адресу:  

Мисија ОЕБС-а у Србији 

Пројекат «Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома» 

Шпанских бораца 1 

11 070 Нови Београд 

У разматрање ће бити узете само потпуне и благовремене пријаве.  

Потребне формуларе можете преузети на сајту http://www.osce.org/sr/serbia/122672 

За информације о конкурсу, можете се јавити на 011 36 06 239. 

Рок за пријаву је 15. септембар 2014. године. 

mailto:prijava@osce.org
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Више информација о пројекту можете добити на: http://www.osce.org/sr/serbia/119613 и 

https://www.facebook.com/inkluzijaroma  

http://www.osce.org/sr/serbia/119613
https://www.facebook.com/inkluzijaroma

