
 
 

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 пружања подршке имплементацији 

постојећих и развоју нових програма у Организацији, тражимо кандидате за 

позицију 

ДИРЕКТОРА ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА 
1 извршилац на неодређено време у Београду 

 
Кључне одговорности: 

 Води развој стратешких праваца у развоју програма на националном нивоу, 

у оквиру Програмске политике Фондације „СОС Дечија села Србија“  и 

других релевантних политика; 

 Одговара за примену свих постојећих и будућих политика Фондације на 

пољу развоја програма; 

 Обезбеђује развој квалитетних предлога за програме Фондације и управља 

њиховом имплементацијом ради постизања стратешких циљева; 

 Координира спровођење политике заштите деце и свих докумената који су у 

вези са политиком заштите деце; 

 Учествује и покреће националне иницијативе са циљем промене услова, 

политика и праксе која обезбеђује добробит права деце; 

 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 генеално људска права, а посебно уважава и 

поштује културу, традиционалне обрасце, обичаје и друге специфичности 

корисника помоћи, а које нису у супротности са основним људским правима 

и правима деце. 

 
Услови  и очекиване компетенције: 

 ВСС – најмање завршене основне студије из области хуманистичких наука – 
психолог, педагог, социолог, специјални педагог, правник; 

 Најмање 5 година радног искуства у области развоја програма из области 
социјалне заштите, подршке деци и породици у државном или у  
невладином сектору; 

 Одлично знање законске регулативе у области заштите дечијих права и 
социјалног рада; 

 Одлично знање енглеског језика 
 Одлично знање рада на рачунару (MS Office и интернет) 
 Возачка дозвола Б категорије (је пожељна). 

 
Уколико сматрате да сте права особа за наш тим 

можете да се пријавите путем еmail-а: karijera@sos-decijasela.rs 

 
Рок за пријаву је 25.10.2017. године 
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