
 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ 
за учествовање у програму едукације у оквиру пројекта "Дизајнирај свој посао 2"  

(први циклус) 

 

 

Центар за омладински и друштвени развој RES POLIS позива грађане/ке Републике Србије са 

пребивалиштем на територији Јужнобачког округа да се пријаве за учествовање у програму едукације: 

 

- Основе графичког дизајна (5 учесника) и 

- Основе веб дизајна (5 учесника) 

 

Програм едукације, чија је вредност 750 еура, за одабране учеснике је бесплатан, јер ће бити 
стипендирани кроз учешће у пројекту "Дизајнирај свој посао 2". Учесници ће након завршених едукација 
добити одговарајуће сертификате и уверења, знање вредновано на тржишту рада и радну 
позадину/искуство у области веб или графичког дизајна, које ће бити забележено у on-line портфолију 
учесника. Сви учесници ће након едукације, проћи и Тренинг за оспособљавање вршњачких 
мултипликатора и постати мултипликатори. 

По завршетку програма едукације, учесници ће имати обавезу да своје знање пренесу групи од 

10 до 15 незапослених младих, учествују на евалуационом семинару као и на завршној конференцији 

пројекта. 

 
О пројекту "Дизајнирај свој посао 2": 

 

"Дизајнирај свој посао 2" је пројекaт финансиран у оквиру ЕРАСМУС + програма Европске уније. 

Реализују га партнери из Србије (Центар за омладински и друштвени развој "RES POLIS", Национална 

служба за запошљавање Републике Србије), Хрватске (Координација удруга младих Сиска, Хрватски 

завод за запошљавање) и Албаније (Центар за неформално и целоживотно учење). 

 

План активности пројекта1: 

 Први тренинг „Основе графичког дизајна“, реализоваће се у Сиску – Хрватска, од 10. до 19. 

маја 2017. 

 Други тренинг „Основе веб дизајна,“ реализоваће се у Тирани – Албанија, од 12. до 21. јуна 

2017. 

 Трећи тренинг „Тренинг за оспособљавање вршњачких мултипликатора“ реализоваће се у 

близини Новог Сада – Србија, од 11. до 20. јула 2017. 

 Мултипликаторске радионице одржаће се у периоду септембар – децембар 2017. 

 

                                                           
1 Промене су могуће на датумима и местима наведених активности 

 



 

 

 Евалуациони семинар ће бити одржан 25-27.1.2018. 

 Финална конференција пројекта биће одржана 28.1.2018. 

 

Пријављивање учесника: 

 

- У првом кругу селекције, потребно је да учесници преузму и попуне образац за пријаву (веб 

линк у наставку). Пријавни формулар је на енглеском језику. 

Пројектни тим ће у року од 7 дана од крајњег рока за слање пријава објавити на истој веб адреси имена 

потенцијалних учесника који су прошли у други круг селекције. 

- У другом кругу селекције, потенцијални учесници ће попунити опсежнији пријавни формулар, 

након чега ће најужи круг потенцијалних учесника бити позван на лични или Skype интервју 

ради коначне селекције учесника за едукативни програм. 

 

Пре пријављивања препоручујемо да сви потенцијални корисници прочитају критеријуме селекције 

учесника (са веб линка у наставку). 

 

Пријавни формулар преузмите овде: http://www.respolis.org 

Адреса за слање попуњених пријавних формулара: prijava@respolis.org 

 

Крајњи рок за слање пријава је до 5.4.2017. 

 

Све додатне информације могу се добити упитом на мејл: prijava@respolis.org 

 


