
 

 

 

     
  

 

Фондација СОС „Дечија села Србија“ је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити 
деце, јачању породица, побољшању услова у којима деца живе, као и њиховог окружења. У циљу  
реализације Пројекта хитне помоћи угроженој деци и породицама избеглицама у транзиту кроз 
Србију „Солидарност“, тражимо  

ЕДУКАТОРА  

4 извршиоца за рад на локацији Дивљана, рад на одређено време на 3 месеца 

 

Кључне одговорности: 

 Учествује у изради и реализацији плана рада у складу са Сфера и другим специфичним 
стандардима и процедурама; 

 Учествује у свакодневној реализацији пројектних активности у оквиру Сигурног места за децу 
(СПЦ/ЦФС), Породичног кутка, Кутка за младе и IT кутка; 

 Помаже у координацији рада Сигурног места за децу, Породичног кутка, Кутка за младе и IT 
кутка; 

 Креира и спроводи психо-социјалну подршку, саветовање, програме и радионице за родитеље, 
младе и децу те заједно са колегама у тиму, организује и води групне активности; 

 Подстиче стварање сигурне и пријатне атмосфере, поверења и разумевања у раду са децом, 
младима и родитељима; 

 Активно прати потребе и интересовања деце, младих и родитеља како би обезбедио/ла 
разноликост структурираних активности у складу са узрастом, полом и способностима;  

 Омогућава да се мишљење деце, младих и родитеља узме у обзир при планирању, реализацији 
и евалуацији пројектних активности; 

 Пружа подршку избеглицама/мигрантима у обезбеђивању/преузимању материјалне подршке  
којом Сигурно место за децу, Породични кутак, Кутак за младе и IT кутак располаже; 

 Стара се да су деца у Сигурном месту за децу (СПЦ/ЦФС), Породичном кутку, Кутку за младе и 
IT кутку заштићена од свих облика насиља, у складу са Политиком заштите деце Фондације 
„СОС Дечија села Србија“, СОП процедуре за заштиту деце избеглица/миграната и у овом 
поступку сарађује са сарадником за заштиту деце; 

 Води документацију и евиденције о процесу и активностима, пружа техничку и логистичнку 
подршку; 

 У свом раду користи и поштује  принципе и терминологију дечијих права (укључујући поштовање 
права на приватност деце) и координисанo и доследнo промовише циљеве заступања права 
деце, људска права, а посебно уважава и поштује културу, традиционалне обрасце, обичаје и 
друге специфичности корисника помоћи, које нису у супротности са основним људским правима 
и правима деце. 

 

Квалификације и компетенције: 

 Висока  или виша стручна спрема у области психологије, педагогије, социјалног рада, спорта, 
уметности или сродних области; 

 Изражен осећај хуманости и културална сензитивност; 
 Одличне комуникацијске вештине; 
 Спремност за рад на другим пројектним локацијама; 
 Пожељно знање енглеског језика; 
 Знање рада на рачунару (MS Office); 

 Пожељна возачка дозвола Б категорије. 

CV доставити електронским путем на e-mail: karijera@sos-decijasela.rs 

најкасније до 17.07.2017. године 
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