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Свеобухватни рурални развој у Србији –  

како активно укључити сеоско становништво 

 

 
 

Отворени позив за учешће у едукативној компоненти пројекта 
 
 

ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА СЕОСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И 
НЕФОРМАЛНИХ СЕОСКИХ ГРУПА 

 

 
О пројекту 
 
Човекољубље, Добротворна Фондација Српске Православне Цркве, у партнерству 
са Финском Црквеном Помоћи (Finn Church Aid) реализује пројекат „Свеобухватни 
рурални развој у Србији – како активно укључити сеоско становништво“. Пројекат 
има за циљ да развија и оснажи капацитете сеоских организација грађанског 
друштва или сеоских неформалних група како би се активније укључиле у процесе 
доношења одлука везаних за свеобухватни рурални развој. Посебну пажњу пројекат 
посвећује развијању специфичних вештина и оснаживању капацитета организација 
за препознавање проблема, превентивно деловање и ублажавање последица 
насталих услед ванредних ситуација (поплаве, суше, пожари, и сл), односно услед 
социјалне искључености сеоског становништва.  

 
Учешће на конкурсу 
 
Конкурс је отворен за представнике регистрованих сеоских организација цивилног 
друштва и неформалних сеоских група са територије читаве Републике Србије који 
су заинтересовани да унапреде своје капацитете и преузму активнију улогу у развоју 
локалне заједнице. 

Учешће у едукативној компоненти пројекта „Свеобухватни рурални развој у Србији – 
како активно укључити сеоско становништво“ обухвата: 

1. Четири општа едукативна модула усмерена ка оснаживању општих 
капацитета организације/неформалне групе. Ови едукативни модули ће 
обухавтити теме као што су управљање пројектним циклусом, комуникација 
и умрежавање, учешће грађана у процесу доношења одлука и јавно 
заговарање 

http://www.kirkonulkomaanapu.fi/en
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2. Два специјализована едукативна модула за коришћење практичних алата за 
процену стања у локалној заједници. Ови алати дизајнирани су пре свега за 
идентификацију проблема са којима се сусрећу рањиве друштвене групе на 
селу, односно за идентификацију рањивих места у случају ванредне 
ситуације (поплаве, суше пожара и сл).  

Организације и неформалне групе које прођу све едукативне модуле квалификују се 
за подршку у реализацији локалне акције која ће обухватити идентификацију и 
представљање конкретног проблема сеоског становништва локалним доносиоцима 
одлука и заговарање за његово решавање. 

 
Процедура за конкурисање 
 
Заинтересовани представници сеоских организација цивилног друштва и 
неформалних сеоских група треба да попуне Апликациони формулар и 
Мотивационо писмо (документи су у прилогу) и доставе их електронском поштом 
на адресу konkurs@covekoljublje.org најкасније до 15. априла 2013. године. 

Молимо Вас да попуњени Апликациони формулар и Мотивационо писмо 
преименујете тако што ћете у продужетку оригиналног назива документа навести и 
име апликанта (пример: Aplikacioni formular Jovan Jovanovic.doc)  

Повратна информација биће прослеђена само кандидатима који задовоље 
селекциони процес. 

 
Напомена 
 
Учешће у наведенин едукативним активностима је бесплатна. Трошкове везане за 
учешће на едукативним модулима као што су смештај, превоз и сл. покриће 
Фондација Човекољубље. Прихватљиви трошкови превоза подразумевају трошак у 
висини накнаде повратне аутобуске карте од места боравка до места одржавања 
едукације.     
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