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Пројекат
„Социјализација дјеце Републике Српске -2017. године“
(подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и
квалитетнији психо-физички развој)

ПРИЈАВНИ ОБРАСЦИ
ЗА СТРУЧНО ОСОБЉЕ ПРОЈЕКТА
____________________________
(име и презиме)

_____________________________

(уписати мјесто за које се конкурише)

Бијељина, фебруар 2017. године
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ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске – 2017.год“
ПРИЈАВА
за стручно особље Пројекта
Пријављујем се за мјесто (заокружите):
1.координатора

II

Образац 1

2.спортског аниматора

Лични подаци:
1. Име и презиме

(дјевојачко презиме)

III

IV

V

VI

2. ЈМБГ и датум рођења
3. Адреса становања
(општина)
4. Контакт телефон
е – mail адреса
Образовно- радни статус:
1.Образовни профил
2.Стручна спрема (заокр.)
3.Радни статус (закружити)

а. ССС
б. ВШС
в. ВСС
а) незапослен
б) запослен на одређено вријеме
в) запослен на неодређено вријеме
г) пензионер

г. Мр

4.Радно искуство у струци (год.)
5.Искуство у раду са дјецом (год.)
Искуство у пројекту ''Социјализација дјеце Републике Српске'':
1.Раније учешће у пројекту
а. ДА
б. НЕ
(заокружите)
2.Година(е) ранијег учешћа
(обавезно уписати)
3.Раније учешће у својству
а. координатора б.спортског аниматора
(заокружите)
в. васпитача
г. студента д. остало
Додатне вјештине (заокружити):
1.ДА
2. НЕ
1.плес/фолклор 2. израда накита и предмета од тканине, флаша, жице и сл. 3.глума
4. вођење радионица 5.сликарство /вајарство 6.декопаж 7. спорт ________________
8. свирање инструмента_________/пјевање
9. остало (наведите) _________________________
Ангажман у 2017.год.
1.Жељени период учешћа (упишите)
- Разлог за учешће у наведеном
периоду
2. Префериране циљне категорије
дјеце за рад (из Јавног огласа)
Напомена: Пројекат траје од 20.05.-21.09.2017.год. Чином конкурисања апликант може бити
ангажован у било којој смјени Пројекта без обзира на изражену жељу. Стручна служба Фонда
ће се при одређивању смјене руководити наведеним принципом и потребама дјеце.

VII

У прилогу достављам (заокружите): Напомена –прилози су ОБАВЕЗНИ
1.фотокопију дипломе

2.потврда о запослењу и радном искуству односно потврда из ЈУ Завода за запошљавање РС
о евиденцији за незапослене
3. изјаву да се не води дисциплински поступак за насиље над дјецом у оквиру установа у
којима је радио или ради (запослени)
4.препорука послодавца (запослени)
5. изјава да се не води кривични поступак
6.остало (навести) ___________________
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VIII Кратка

Образац 2

биографија (школовање, запослење, рад са дјецом итд.):

IX Ангажмани у програмима, пројектима других установа –организација:
Назив пројекта

Датум попуњавања
________________________

Организација

Година реализације и Категорије дјеце и
вријеме трајања
узраст са којима се
радило

Потпис
_________________________________
бр.лк __________________
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Образац 3

IХ Десетодневни програм и план рада чине обавезне и слободне активности
1.Основни подаци неопходни за израду десетодневног програма и плана рада:
- Пројекат се реализује у одмаралишту у десетодневним смјенама (укључујући долазак и
одлазак) изузев прве смјене која je осмодневнa (циљна категорија: дјеца предшколског
узраста);
-вријеме доласка у услужни простор је у поподневним часовима - пансион почиње вечером, а
одлазак у раним вечерњим часовима - пансион завршава вечером;
-кућни ред: устајање - 7:00; доручак – 8:00; одлазак на плажу - 8:30/9:00, – 11:30/12
повратак са плаже; ручак -12:30; одмор, радионичарске и слободне активности 13:00-15:00;
ужина 15:00; одлазак на плажу -15:30/16:00; повратак са плаже 18:15/18:30, вечера -19:00;
вечерње активности од 20:00, повечерје -22:30;
- укупан број дјеце у смјени је до 150;
- групе дјеце у смјени су хетерогене по: узрасту (од 6 – 15 година, односно 17 година дјеца са
сметњама у психофизичком развоју), способностима и здравственом статусу (дјеца са
сметњама у психофизичком развоју, хронична обољења - посебно талентована дјеца),
материјалном статусу (корисници новчаних помоћи), породичном статусу (вишечлане
породице, дјеца самохраних родитеља...), мјесту пребивалишта (међурегионална
заступљеност свих дијелова Републике Српске) итд,:
- планиране активности се прилагођавају дјеци наведеног узраста узраста и усклађују се са
активностима других група у смјени;
- активности заједнички реализују координатор, спортски аниматори, васпитачи, студентиволонтери, супортивно особље и по потреби родитељи-пратиоци дјеце са сметњама у
психофизичком развоју.
2. Елементи програма рада:
2а. Координатори- активности у циљу:- упознавања свих актера смјене и хомогенизације
групе (обавезна активност);
-превазилажења разлика између дјеце и потенцирања сличности (обавезна активност);
- подстицање бриге о другоме и одговорности за властите поступке (обавезна активност);
-афирмација дјеце учесника, а посебно дјеце која се не укључују у активности (стидљиве, са
избјегавајућим понашањем и сл.), дјеце са сметњама у психоф.развоју (обавезна активност);
-подстицања и развијања креативности код дјеце и остало по избору;
-предвидјети спортске активности;
2б. Спортски аниматори –организовање ''Школе пливања''(обавезна активност);
-колективних и појединачних спортова на води и теренима (кошарка, одбојка, мали фудбал,
стони тенис), игара ''без граница'' на води и теренима, ''школа плеса и игара''...;
- навијачких група (његовање позитивног такмичарског духа...) и остало по избору;
Напомена: Програм рада је флексибилан и зависи од карактеристика смјене (доминантне
категорије дјеце и узраста), временских прилика (високе температуре, киша итд.),
материјалних средстава, бројности смјене итд..
Препорука: Преферира се да слободне активности (више понуђених активности које
се препуштају на избор дјеци учесницима Пројекта) доминирају програмом рада.
Програми рада чланова стручног тима и васпитача се по доласку у услужни простор предају
координатору смјене који исте усаглашава на основу специфичности дјеце учесника у
смјени.
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Образац 4

ПРОГРАМ РАДА
( обавезне и слободне активности)
а) Обавезне активности планирају координатор, спортски аниматор и васпитачи
Напомена: Истакнути активности за дјецу узраста од 6 до 11 година

Назив
активности

Циљеви активности

Узраст дјеце
којој су акт.
намијењене

Методе и опис активности

Водитељ и
реализатори

Материјали,
средства неопходни
за реализацију
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Назив
активности

Циљеви активности

Узраст
дјеце
којој су акт.
намијењене

Методе и опис активности

Водитељ и
реализатори

Материјали,
средства неопходни
за реализацију
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б) Слободне активности
- спроводе се на основу већег броја понуђених активности, а према интересовању дјеце. Дјеца бирају и воде активности, а васпитач и
остало стручно особље пружа подршку у организацији и реализацији истих.
Напомена: Истакнути активности за дјецу узраста од 6 до 11 година
Назив
активности

Циљеви активности

Узраст дјеце
којој су акт.
намијењене

Методе и опис активности

Водитељ и
реализатори

Материјали,
средства неопходни
за реализацију
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Назив
активности

Циљеви
активности

Датум попуњавања
________________________________

Узраст дјеце
којој су акт.
намијењене

Методе и опис активности

Водитељ и
реализатори

Материјали,
средства неопходни
за реализацију

Потпис
_____________________________
бр.лк ___________________
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