
На основу потписаног Протокола о сарадњи,   
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у  Београду, у 
сарадњи са  Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

расписујe 
 

КОНКУРС ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА 
 

Право учешћа на конкурсу имају : 
• Студенти IV године основних академских студија и студенти мастер академских 

студија, образовног профила који је усмерен на рад у установама социјалне заштите  
 
Критеријуми који ће бити узети у обзир: 
• У случају да се пријави више кандидата од траженог броја, предност ће имати 

студенти са вишом просечном оценом. За студенте основних академских студија 
узима се просечна оцена свих положених испита до сада, а за студенте мастер 
академских студија просечна оцена са ОАС;  

• Мотивисаност за волонтирање. 
 

Изабрани кандидати/киње имаће могућност да волонтирају у трајању од 3 месеца, у 
институцијама у које их распоређује организатор волонтирања (установе социјалне 
заштите, центри за социјални рад, инспeкторат за рад...). Сваки волонтер ће имати свог 
додељеног ментора који ће бити задужен за рад са њим. 
 
Након успешно завршеног волонтирања сви кандидати/киње од организатора 
волонтирања ће добити потврде о волонтирању. 
 
Пријаве се врше слањем кратке биографије/мотивационог писма на мејл   
svetlana@fasper.bg.ac.rs или лично у деканату Факултета до 28.03.2018. године до 12 
часова.  
Разговор са кандидатима ће бити обављен 28.03.2018. године у 15 часова (у деканату). 
 
Уз кратку биографију/мотивационо писмо приложити: 

• Скенирану (или одштампану) копију индекса са свим уписаним оценама и 
насловном страном индекса; 

• Опредељење за једну од понуђених установа. 
 
За све додатне информације обратите се Светлани Петровић на телефон 011/2183 036  
и мејл svetlana@fasper.bg.ac.rs 
 

КОНКУРС ТРАЈЕ ДО 28.03.2018. 
 

https://www.minrzs.gov.rs/aktuelno/ministarstvo-potpisalo-protokol-o-volontiranju-sa-dekanima-10-fakulteta.html


БРОЈ ВОЛОНТЕРА КОЈИ УСТАНОВЕ МОГУ ДА ПРИМЕ 

 

 

1. Завод за васпитање деце и омладине и Прихватилште за децу 
• дефектолог: 4  

- Студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања 
- Студијски програм Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања 

 
2. Установа за децу и младе „Сремчица“ 

• дефектолог: 2 
- Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју 

 
3. Центар за интеграцију младих – „Свратиште“ 

• дефектолог: 2 
- Студијски програм Превенција и третман поремећаја понашања 
- Студијски програм Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања 

 
4. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине – „Звечанска“ 

• дефектолог: 4 
- Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју: 2 
- Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима и  
  Студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње и поремећаји: 2 

 
5. Дом за одрасла инвалидна лица 

• дефектолог: 2 
- Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима 
- Студијски програм Дефектологија, модул Моторичке сметње и поремећаји 

 
 

УКУПНО: 14 














