
 
 
 
 

 
 

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 

КООРДИНАТОР ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ  
                                            1 извршилац за рад на одређено време 

            
            Кључне одговорности: 
 

 Прати ситуацију деце на терену и благовремено планира активности из области заштите деце у складу 

са Сфера стандардима и минималним стандардима за заштиту деце  (припрема месечни, годишњи 

план заштите деце, МЕ план) 

 Као централна особа за заштиту деце на Пројекту Хитне помоћи избеглицама у транзиту кроз Србију, 

обезбеђује подршку пројект менаџеру, локацијским координаторима у поштовању Сфера стандарда у 

домену заштите права деце, Минималних стандарда за заштиту деце, Политике заштите деце СОС 

Дечијег села и СОП за заштиту деце миграната на територији Србије  

 Осигурава подршку у разумевању поступања у ситуацијама заштите деце код свих запослених на 
пројекту кроз организовање обука и праћење рада на случајевима заштите деце 

 Води централну евиденцију о броју регистрованих случајeва заштите деце, прикупља податке о 
заштити деце на дневном нивоу и организује анализу података за основно праћење и евалуацију 

 Учествује у састанцима за заштиту деце на локалном и националном нивоу лобирајући за унапређење 
положаја деце избеглица/миграната 

 Помаже тиму за заштиту деце у успостављању мапе организација на локалном нивоу, остваривању 
контакта и заштити најбољег интереса деце 

 Пружа континуирану подршку члановима тима за заштиту деце, учествује у избору, оријентацији и 
константним едукацијама за чланове овог тима, врши процену радног учинка са функционалног нивоа 

 Координише рад интерних тимова и извештава Националну особу за заштиту деце као и менаџера 
пројекта 

 Права деце, људска права и заступање: у свом раду користи и поштује  принципе и терминологију 
дечијих права и  координиранo 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:  

 Возачка дозвола Б категорије, активан возач
 

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

најкасније до 20.02.2018. године 

 ВСС – висока стручна спрема у области социјалног рада, друштвених и организационих наука у 
области заштите деце; 

 Претходно радно искуство у имплементирању политике заштите деце (на пројектима хитне помоћи је 
предност); 

 Изражен осећај за хуманитарну ситуацију и културална сензитивност; 
 Спремност за рад у избегличким камповима и доступност за случај хитности; 
 Спремност за флексибилно радно време и честа путовање на територији Републике Србије; 
 Изражене интерперсоналне и комуникацијске вештине;  

 Добро знање енглеског језика; 
 Одлично знање рада на рачунару; 
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