
 

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 ЗА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Један извршилац на неодређено време 

 
Услови: 

 Висока стручна спрема из области хуманистичких наука – психологија, педагогија,  
социјални рад, политичке науке, 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 и 
сличних пројеката 

 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 вештине убеђивања и 

преговарања 
 Способност за изградњу, одржавање и јачање партнерстава. 

 
 Кључни задаци и  одговорности: 
  

 Планира, координира и прати спровођење програмских активности СОС Дечијих села 
Србија, а нарочито на пољу подршке и јачања породица и заговарања права деце и 
породице, и сродних  активности 

 Врши редовне посете и пружа подршку СОС програмима и  пројектима, дајући савете, 

смернице и техничку подршку, укључујући припрему планова, предлога буџета, 

идентификовање партнерских организација; 

 Обезбеђује ефикасно праћење и евалуацију  програма, праћење и процену квалитета 

услуга 

 Представља Фондацију СОС Дечија села Србија на екстерним дешавањима: 

конференције, радне групе и мреже која се тичу заговарања; 

 Дефинише приоритете заступања и заговарања  за  Фондацију СОС Дечија села Србија; 

 Прати и анализира трендове и развој националног законодавства за бригу о деци и 

праксе који могу утицати на рад Фондације СОС Дечија села Србија и ради на 

прилагођавању и развоју програмских и педагошких стандарда, процедура и активности 

СОС програма; 

 Обавља и друге послове везане за програмски рад Фондације СОС Дечија села Србија. 

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