
 

 

 

     
  

 

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  
 

БИБЛИОТЕКАРА ДЕЧИЈИХ ИГРАЧАКА/ЕДУКАТОРА 

1 извршилац за рад на одређено време на локацији Принциповац 

 

Кључне одговорности: 

 Организовање састанака са заинтересованим родитељима деце узраста од 3 до 6 година 
старости, ради најаве успостављања библиотеке играчака и заједничког дефинисања 
основних правила и одговорности; 

 Пружање савета родитељима и деци у вези са избором играчке и игре; 
 Подстицање учешћа и ангажовања родитеља на пружању подршке раном учењу деце; 
 Подстицање учешћа и потенцијалног ангажовања родитеља у дневним активностима 

библиотеке играчака; 
 Ажурно вођење евиденције о дечијим играчкама; 
 Старање да се играчке и опрема за изнајмљивање чувају на организован, чист и безбедан 

начин; 
 Обављање других активности везаних за подршку деци и родитељима у неформалном 

образовању, креативним и другим активностима везаним за развој деце; 
 У свом раду користи и поштује  принципе и терминологију дечијих права (укључујући 

поштовање права на приватност деце), 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 и виша стручна спрема у области педагогије, предшколског образовања, специјалне 
педагогије, психологије или друштвених наука; 

 Претходно професионално искуство у развоју и/или имплементацији раног образовања деце 
и програма бриге, како у формалном, тако и неформалном окружењу; 

 Искуство у раду са различитим рањивим групама; 
 Добро познавање области образовања и бриге у раном детињству; 
 Изражене вештине комуникције са родитељима и децом која потичу из различитих средина; 
 Предност је добро познавање арапског, фарси или другог језика популације 

избеглица/миграната/тражилаца азила; 
 Добро знање рада на рачунару (MS Office). 

 
 

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

најкасније до 15.01.2017. године 
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