
 
 

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 

 

Преводиоца/културолошког медијатора за фарси језик 

за рад на локацијaма Дивљана и Прешево, рад на одређено време 

 
Кључне одговорности: 

▪ Преводи са фарси језика на српски и/или енглески језик и обрнуто, тумачи и  посредује 
између избеглица/корисника и запослених на Пројекту, одговара за тачност превода и 
дословно преношење садржаја комуникације; 

▪ Преводи интерна и екстерна документа на језик корисника (фарси језик); 
▪ Усмерава/упућује кориснике на чланове пројектног тима и обавештава их о здравственим 

услугама и установама социјалне заштите на терену; 
▪ У сарадњи са члановима пројектног тима контактира кориснике ради пружања адекватне 

подршке и дели материјалну помоћ корисницима по потреби; 
▪ Под вођством координатора тима обезбеђује добру информисаност корисника о услугама 

које Фондација СОС „Дечија села Србија“ пружа у оквиру Пројекта; 
▪ Има у виду и поштује културне специфичности приликом остваривања контакта са 

корисницима; 
▪ Активно прати потребе и интересовања корисника (деце и родитеља) и преноси их 

координатору и едукаторима, како би се обезбедила адекватна подршка, у складу са 
потребама корисника; 

▪ Брине се да су деца и млади укључени у програмске активности, да су заштићена од свих 
облика насиља, у складу са Политиком заштите деце Фондације „СОС Дечија села Србија“; 

▪ Сарађује са осталим члановима пројектног тима и активно учествује на тимским састанцима; 
▪ Учествује у припреми извештаја о раду, развоју и спровођењу ефикасног праћења и 

евалуацији плана и активности које обавља; 
▪ У свом раду користи и поштује принципе и терминологију дечијих права (укључујући 

поштовање права на приватност деце) и координисанo 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, а које нису у 
супротности са основним људским правима и правима деце. 

 
Квалификације и компетенције: 

▪ Активно знање фарси језика и претходно искуство на пословима превођења са овог језика 

на српски и/или енглески и обрнуто; 

▪ Изражене способности вербалног и писаног изражавања; 

▪ Изражен осећај хуманости и културалне сензитивности; 

▪ Прецизност, тачност и поузданост у раду; 

▪ Знање рада на рачунару (MS Office); 

▪ Пожељна возачка дозвола Б категорије. 

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

најкасније до 15.11.2017. године 

Молимо Вас да наведете радну позицију за коју аплицирате 

mailto:karijera@sos-decijasela.rs

