
 

     
  

 
Фондација СОС Дечија села Србија је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити деце и 
јачању породица и заједнице. У циљу  реализације  Пројекта „Оснажени млади – социјална инклузија и 
економско оснаживање младих у ризику“, тражимо  
 

САВЕТНИКА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ 
1 извршилац за рад на одређено време на локацији Београд 

 

Кључни задаци и одговорности: 

 Врши пријем младих из система социјалне заштите, као и младих који су напустили систем 
социјалне заштите; 

 Процењује капацитете младих и са младом особом дефинише њен/његов план развоја; 
 Усмерава младе заједно са Сарадником за запошљавање и предузетништво на постојеће услуге 

економског оснаживања у Центру и код партнерских/сарадничких организација; 
 Усмерава и прати младе током похађања обуке, практичног рада; 
 Психосоцијално оснажује младе у циљу достизања осамостаљивања кроз саветовање и обуку: 

мотивација за одржавањем посла, подршка у успостављању и одржавању социјалне мреже 
подршке, вештине асертивне комуникације; 

 Успоставља и одржава контакт са представницима социјалне заштите који су упутили младу особу; 
 Успоставља и одржава контакт са представницима партнерских/сарадничких организација у којима 

млада особа похађа стручну праксу, започиње и стварује радни однос; 
 Врши сензибилисање партнерских/сарадничких организација пружалаца стручне праксе и 

послодаваца ради запослења младих; 
 Одржава индивидуалне и групне психосоцијалне сусрете за младе у циљу оснаживања младих 

упроцесу осамостаљења; 
 Пружа подршку менторима у праћењу, мотивацији и подршци запослених и самозапослених 

младих; 
 Заговара социјално укључивање младих; 
 Промовише рад Центра и мотивише јавност за већу укљученост у подршку у осамостаљивању 

младих; 
 Брине се да су деца и млади укључени у програмске активности, заштићени од свих облика 

насиља, у складу са Политиком заштите деце Фондациjе „СОС Дечија села Србија“; 
 Права деце, људска права и заступање: у свом раду користи и поштује  принципе и терминологију 

дечијих права (укључујући поштовање права на приватност деце) и  координиранo и доследнo 

промовише циљеве заступања права деце и генерално 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: 
 ВСС –  психолог, педагог, андрагог, социјални радник, специјални педагог; 
 Најмање 2 године радног искуства на истим пословима; 
 Искуство у саветодавном раду, индивидуалним и групним саветодавним сусретима; 
 Искуство у психодијагностичком раду, састављању налаза и мишљења је предност; 
 Искуство у раду са младима из социјално угрожених категорија је предност; 
 Пожељно претходно радно искуство у професионалном усмеравању; 
 Пожељно поседовање тренерских вештина; 
 Активно знање енглеског језика; 
 Знање рада на рачунару (MS Office и интернет); 
 Возачка дозвола Б категорије, активан возач.  
 

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

најкасније до 15.09.2017. године 
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