
 

 

 

     
 

 
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  
 

ПРОГРАМСКИ КООРДИНАТОР 
1 извршилац за рад на одређено време 

 
           Кључне одговорности: 
 

 Врши мониторинг и евалуацију програмских активности; 

 Сарадња са организацијма које делују на терену, са директором програма на националном 

нивоу, како би информисао о деловању у ванредним и кризним ситуацијама, менаџменту 

Пројекта; 

 Креира, координира и изводи тренинге и мере за изградњу капацитета за особље на 

Пројекту, у сарадњи са Директором програма; 

 Мотивише и пружа подршку члановима тима за рад са децом и породицама;    

 Прати и подржава пројектни тим, кроз обезбеђивање професионалне супервизијске подршке 

али и укључивањем екстерне психолошке супервизије; 

 Надзире реализацију активности  наведених у акционом плану  и припрема дневне, недељне, 

месечне, кварталне  извештаје; 

 Учествује на стручним састанцима, промовише визију и мисију Организације; 

 Познавање Сфера и других стандарда за заштиту деце у кризама, примењује све обавезне 

алате и упутства за Хитни одговор на кризу; 

 Иницира и организује активности које представљају допринос и/или самосталну активност 

Пројекта, у кампањама или акцијама заговарања чији је фокус на побољшању заштите деце 

из циљне групе, и другим медијским кампањама промоције Пројекта; 

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

терминологију дечијих права (укључујући поштовање права на приватност деце) и  

координиранo и доследнo промовише циљеве заступања права деце и генеално 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: 

 

 Висока стручна спрема у области психологије, педагогије, социјалног рада или сродних 
области;  

 Најмање 2 године рада на истим пословима; 
 Претходно радно искуство у области селекције кандидата и тренинга; 
 Изражен осећај хуманости и културална сензитивност;  
 Спремност за рад у избегличким центрима на територији Републике Србије 
 Спремност за флексибилно радно време и честа путовања. 
 Одличне комуникацијске вештине; 
 Одлично знање енглеског језика;  
 Одлично знање рада на рачунару (MS Office);  
 Возачка дозвола Б категорије. 

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

најкасније до 20.02.2018. године 
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