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На пснпву шлана 42. став 3. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист
АПВ“, бр. 37/14), шлана 21, 25. и 26. став 2. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2015.
гпдину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14, 54/14, 29/15 и 42/2015 - ребаланс) и шлана 6. и 8. Одлуке п услпвима и
нашину дпделе средстава за финансираое пптреба и интереса младих у 2015. гпдини („Службени лист АПВ“,
бр. 7/15),
Ппкрајински секретаријат за сппрт и пмладину АП Впјвпдине, расписује

КОНКУРС
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Кпнкурс је намеоен финансираоу прганизација младих и за младе (у даљем тексту: прганизације) и
устанпва, са седищтем у АП Впјвпдини, са циљем ппдрщке прпјектима кпји се пднпсе на превенцију насиља и
дискриминације.
Кпнкурспм ће бити ппдржани прпјекти кпји нарпшитп сензибилищу:



превенцију насиља: електрпнскп насиље (друщтвене мреже на интернету), врщоашкп насиље
(ппсебнп насиље у щкпли), рпднп заснпванп насиље;
смаоиваое предрасуда према младима из псетљивих група - према припадницима свих
маоина.

Прпјекти треба да буду реализпвани крпз радипнице, едукације и истраживаоа.

КОНКУРСНИ ЗАДАЦИ
1.

Едукација и врщоашка едукација на тему тплеранције, људских и маоинских права и слпбпда,
превенцију насиља и дискриминације у свим пбластима (пбразпваое, здравствп - лешеое,
заппщљаваое, сппрт итд.), рпдне равнпправнпсти (нарпшитп пбухватити мущку пппулацију);

2.

Обука врщоашких медијатпра у щкплскпм пкружеоу – вещтине асертивне кпмуникације, пблици
асертивнпг ппнащаоа, нашини превазилажеоа кпнфликтних ситуација;

3.

Указиваое на прпблеме и приказ мпгућих рещеоа везаних за превенцију дискриминације и насиља
на креативан и мпдеран нашин (филм, фптпграфија, музика, представа…);

4.

Кампаое усмерене на смаоиваое предрасуда према младима из псетљивих група и прганизпваое
прпмптивних акција кпје имају за тему суживпт младих људи без пбзира на наципналну, верску,
рпдну и завишајну припаднпст, ппреклп пднпснп спцијални стандард и нивп пбразпваоа;

5.

Ппдизаое нивпа свести младих п ризицима на интернету и syber насиљу.
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ПРИОРИТЕТ
Приликпм пдлушиваоа припритет ће имати прпјекти:
-

-

шија се циљна група не пгранишава самп на младе из псетљивих група и жртве насиља, већ
ппдразумева щтп щири пбухват пппулације младих, ради оихпве сензибилизације на прпблеме
младих из псетљивих и дискриминисаних група;
инклузивни прпјекти;
кпји ппдразумевају партнерску сарадоу вище удружеоа или устанпва кпје се баве младима (щкпле,
Канцеларије за младе, итд.);
кпји се реализују у складу са пдпбреним прпгрампм.

OПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Укупан изнпс средстава на кпнкурсу изнпси 8.000.000 динара.
2. Прпјекат мпже трајати тпкпм щкплске 2015/2016. гпдине, а не краће пд 3 месеца.
3. Једнпј прганизацији мпже се пдпбрити самп један прпјекат.
4. Непптпунп пппуоени пријавни фпрмулари, непптпуна дпкументација и неблагпвремене пријаве
неће се разматрати.
5. Максимални изнпс средстава кпји мпже бити пдпбрен пп прпјекту изнпси 400.000,00 динара.
6. Предлпзи прпјеката се ппднпсе на пбрасцима кпји се налазе на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs у
щтампанпј фпрми и на диску у електрпнскпј фпрми.
7. Укпликп се прпјекат реализује у партнерству са некпм прганизацијпм, неппхпднп је дпставити дпказ
п сарадои са тпм прганизацијпм (прптпкпл, сппразум п сарадои и сл).
8. Обавезнп је дпставити бипграфије кппрдинатпра, тренера, едукатпра.
9. Рпк за ппднпщеое пријава је 5.11.2015.
Пријаве на кпнкурс ппднпсе се на адресу Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину, Булевар
Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нпви Сад са назнакпм „Кпнкурс – Превенција насиља и дискирминације – не
птварати“ или лишнп у писарници Ппкрајинске Владе, у перипду пд 9.00–14.00 сати.
Све дпдатне инфпрмације, у вези Кпнкурса, мпжете дпбити ппзивпм на телефпн 021/487-4871 свакпг
раднпг дана пд 8.00-16.00 сати или путем електрпнске ппщте на адреси mladi@vojvodina.gov.rs.

Ппкрајинска секретарка за сппрт и пмладину

_____________________________________
Мариника Тепић

