
 

Фондација СОС Дечија села Србија је невладина хуманитарна организација посвећена 
добробити деце и јачању породица и заједнице.  
Желите да допринесете развоју наше организације, добро се сналазите у новим ситуацијама, 
одговорна сте особа, динамични и оптимистични. Волите изазове, желите да ваш рад има 
посебан смисао и желите да радите у динамичној, професионалној и пријатељској средини. 
Пријавите се и постаните део нашег тима. Тражимо новог члана тима на позицији 

 
САРАДНИК НА ЕУ ПРОЈЕКТУ 

Један извршилац на одређено време  

 
Услови: 

 Висока стручна спрема из области хуманистичких наука – психологија, педагогија,  
социјални рад, правник и сл. 

 Познавање закона и прописа који регулишу права деце и кључних међународних 
споразума и конвенција 

 Минимално 2 године искуства у спровођењу пројеката из области социјалне заштите 
 Искуство у вођењу друштвено ангажованих кампања 
 Напредно знање рада у MS Office-u   
 Добро знање енглеског језика 
 Активан возач је предност.  

    Професионалне компетенције: 
 Организацијске вештине, оријентација на резултате; 
 Способност самосталног и независног рада и рада са кратким роковима 
 Сензибилисаност за рад са осетљивим друштвеним групама 
 Високо развијене  комуникацијске вештине, укључујући добро развијене вештине 

убеђивања и преговарања 
 Способност за изградњу, одржавање и јачање партнерстава. 

 
 
    Кључни задаци и  одговорности: 
  

 Учествује у реализацији свих пројектних активности на ЕУ Пројекту ,,Алтернативна 
брига и права деце у Србији“, у складу са захтевима и стандардима Европске комисије и 
Пројектне документације, по налогу Менаџера пројекта 

 Развија, координира и надгледа рад Националне групе за управљање Пројектом 
 Анализира кључне политике, стратегије и трендове из области алтернативне бриге и  

права деце у Србији и заговара њихово унапређење 
 Организује и прати спровођење свих обука планираних на Пројекту, усмерених ка 

јачању капацитета професионалаца за бригу из области реализације дечијих права  
 Развија и прилагођава приручнике, материјал за обуке, и другу релевантну 

документацију за имплементацију Пројекта. 
 Континуирано комуницира са релевантним институцијама и појединцима од важности за 

реализацију пројекта, и промовише пројектне активности у сладу са комуникацијским 
планом 

 

 
CV и мотивационо писмо слати на e-mail: кarijera@sos-decijasela.rs, са назнаком-за оглас за 
Сарадника на ЕУ Пројекту, до 10. јануара 2018. године.    

     

     Нудимо:  
• Рад у динамичној, професионалној и пријатељској средини  
• Прилику за лични и професионални развој  
• Рад и едукацију у међународном окружењу. 
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