Нови Пазар, 15. јул 2021. године
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКТА У
ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ У 2021. ГОДИНИ
,,ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КРЕАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ’’
Лабораторија за креативно деловање је програм волонтирања за младе из Новог Пазара,
Краљева, Врњачке Бање, Рашке и Тутина. Програм спроводи Центра за развојну политику
и сарадњу са удружењем за младе Ново Доба, КЗМ Нови Пазар и РТВ Нови Пазар уз
финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије који има за
циљ подстицање активизма и волонтирања међу младима, омогућавања стицања вештина
за лични развој и бољу запошљивост кроз волонтирање, омогућавања доприноса младих
одрживом развоју локалних заједница и подстицања препознатљивости волонтерског
доприноса младих на локалном и националном нивоу.
ТЕМЕ КОНКУРСА:
Конкурс је намењен вама, креативним младим људима који кроз активно учешће младих и
волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини реализујете:
1.
Програмe производње медијских садржаја на тему младих (истраживање,
документарни филм, промоција мобилности, информационе технологије у корист младих,
итд.);
2.
Програмe за превенцију болести којима су изложени млади (обука, тренинг,
састанци са доносиоцима одлука, акције обелажавања важних датума);
3.
Програмe унапређењa животне средине, одрживи развој и климатске промене
(програми у природи, кампови, здрави стилови живота);
4.
Програмe који се баве превенцијом социјалне искључености младих (овај
програм промовише инклузију младих са хендикепом и друге осетљиве групе: националне
мањине, ЛГБТ, младе са смањеним могућностима, итд.);
5.
Програme који унапређују културне и креативне потенцијале младих
(уметност, филм, трибине, изложбе, омладински фестивали);
6.
Програме који унапређују квалитетно слободно време младих кроз физичку
активност (излети, спортски тренинзи, кампови).

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ (ОВП)?
Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевају краткорочне волонтерске
активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају
одговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују млади узраста 15 до 30 година.
Активности у ОВП су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол,
националност или другу особеност, непрофитне су и у складу са Законом о младима и
Националном стратегијом за младе.
КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?
На конкурс се могу пријавити удружења младих и неформалне омладинске групе
састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне
омладинске секције и друге групе младих са територије Рашког управног округа односно
Новог Пазара, Краљева, Врњачке Бање, Рашке и Тутина.
ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
Предложени омладински волонтерски пројекти би требало да буду спроведени у периоду
од 15. августа до 15. новембра 2021. године.
Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 30.000,00
и 100.000,00 динара.
Још неколико важних напомена за вас:
а задржава право да новчани износ средстава потребних за
реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца за писање предлога
омладинског пројекта, умањи уколико процени да је предложени износ средстава
непотребан за њихову реализацију.
љиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за примену
омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању планираних
резултата.
пројекта су: хонорари учесника,
куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којима се
нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота.
ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА
Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.1. обрасца) - максимално
10 бодова од 100
Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. обрасца) максимално 20 бодова од 100
Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца) - максимално
20 бодова од 100
Могућност финансирања (тачка 3 обрасца) - максимално 10 бодова од 100

Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост
омладинског волонтерског пројекта (тачка 4 обрасца) - максимално 40 бодова од 100
Принципи којима се водимо у подршци омладинских волонтерских акција су:
• Подршка личном и друштвеном оснаживању младих
• Поштовање људских и мањинских права, равноправност и забрана дискриминације
• Једнаке шансе за све
• Значај младих и њихове друштвене улоге
• Активно учешће младих и сарадња
• Друштвена одговорност и солидарност
Позив за пријаву пројеката је отворен у периоду од 15. јула до 20. септембра, односно до
утрошка средстава, а процена и одабир пројеката ће се након првог круга вршити на две
недеље. Све активности се морају завршити закључно са 15. новембром текуће године.
KAЛЕНДАР АКТИВНОСТИ:
Почетак конкурса: 15. јул 2021.
Први круг – рок за пријаву: 31. јул 2021. у 12 часова (подне)
Комисија одлучује, а уколико је ваша идеја одабрана за подршку, од тада сте са
додељеним менторима у интензивном контакту.
Онлине обука (менторство) у период од 31. јула до 10. августа у којој је обавезно да
учествује један представника или представница вашег тима (онлајн обука подразумева
изучавање примљеног материјала уз задатке које је потребно урадити у оквиру наведеног
термина) Након завршене обуке можете кренути са реализацијом ваших акција (најкасније
до 15. новембра)
Пошаљите попуњен образац за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта
на еmail: konkurs@crps.org.rs subject: Prijava za LAB2021
Очекујемо ваше пријаве!
Центар за развојну политику и сарадњу
28. новембра 51, 36300 Нови Пазар, Србија
web: www.crps.org.rs email: office@crps.org.rs
телефони: 063/8329542, 061/2103598

Facebook официјелна страница Центра за развојну политику и сарадњу – ОВДЕ
Instagram официјелна страница Центра за развојну политику и сарадњу – ОВДЕ
Twitter официјелна страница Центра за развојну политику и сарадњу – ОВДЕ

