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Датум: 21.05.2015

Јавни конкурс за удружења и канцеларије за младе
за организовање и (су)финансирање волонтерских кампова
у 2015. години
СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ВОЛОНТЕРСКОГ КАМПА
Млади истраживачи Србије (МИС) кроз пројекат „Национални програм волонтирања младих
2015 – волонтерски кампови“, подржан од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије у оквиру програма „Млади су закон“, објављују позив за удружења и
канцеларије за младе за организовање и (су)финансирање минимум 30 волонтерских кампова
у Србији током лета 2015. године, који ће угостити младе волонтере из земље и света и за
собом оставити преко 26.000 волонтерских сати за развој локалних заједница широм Србије.
Средства за (су)финансирање минимум 30 волонтерских кампова по овом конкурсу у
укупном износу од 3.000.000 динара (до 100.000 динара по кампу) обезбеђена су кроз Јавни
конкурс Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе.
- .... –
ШТА ЈЕ ВОЛОНТЕРСКИ КАМП
Волонтерски кампови окупљају стране и домаће волонтере у локалним заједницама широм
Србије и света на око 2000 двонедељних програма годишње већ скоро читав један век.
Волонтери раде на пословима од јавног интереса за ту заједницу, истовремено усавршавајући
вештине и стичући пријатеље за цео живот. Они су искључиво непрофитног карактера.
Кампови директно доприносе унапређењу друштвеног положаја младих и одрживом развоју
локалних заједница у широком спектру тематских области и кроз појачану мобилност младих
унутар и ван земље, а самим тим се осигурава и домино ефекат те мобилности – активно
грађанство, смањен утицај ксенофобије, отвореност ка „другом и другачијем“, волонтерски
став и, поврх свега, здравије и продуктивније цивилно друштво.
Волонтерски кампови, без обзира на конкретан задатак волонтера, за свој циљ имају
следеће:
обезбеђују подршку локалним пројектима; они нису балон сапунице без додира са
локалном реалношћу и служе као стимулус већ постојећим локалним иницијативама.
посао који се обавља на кампу никако не сме бити замена плаћене позиције – чести
примери забуне су нпр. рад на органској фарми у замену за стан и храну; рад на
комерцијалном фестивалу;
промовишу контакт између људи различитог културног и социо-економског порекла,
разбијање језичких и културних препрека и подстицање разумевања и прихватања
различитости;
обезбеђују учење кроз искуство; они су средство неформалног образовања са циљем
неговања социјалних вештина и знања; волонтери кроз кампове уче о значају
позитивних резултата конкретних акција, о односу теорије и праксе, као и формалног
и неформалног образовања;
омогућавају младима искуство живота у групи, где су сви чланови једнаки по правима
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и обавезама, где се уче одговорности, како према обављеном послу, тако и према
функционисању групе;
представљају интеркултурно искуство и могућност да се упозна друга култура,
односно други део Србије, на значајнији начин и са више поштовања према
становништву у односу на традиционални туристички обилазак;
интегришу волонтере у локалну заједницу како би научили од својих домаћина о
стварима које су њима битне;
помажу развој инфраструктура мањег обима или еколошки развој; уређују јавне
просторе у којима млади проводе слободно време и/или организују активности за
младе у тим просторима;
подстичу предузетнички дух код младих;
промовишу културу мира на међународном, регионалном, националном и локалном
нивоу, тако што развијају демократске и неауторитативне структуре, интеграцију,
мирно решавање конфликата и проблема, механизме разбијања предрасуда,
поштовање разлика, комуницирање, а све то – кроз заједнички рад и живот;
промовишу солидарност и хуманост;
промовишу међугенерацијску сарадњу;
промовишу разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе;
промовишу здраве и безбедне стилове живота.
О НАЦИОНАЛНОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОГРАМУ
МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

„МЛАДИ

СУ

ЗАКОН“

У циљу промоције волонтирања и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у
месту у коме живе, а имајући у виду да већи део популације волонтера чине млади,
Министарство омладине и спорта је почетком 2010. године покренуло програм „Млади су
закон“ који се успешно реализује широм Србије већ шесту годину за редом.
Ове године ће кроз програм "Млади су закон" бити организовано минимум 30 волонтерских
кампова и преко 150 локалних волонтерских акција кроз Контакт тачке Министарства
омладине и спорта. Волонтери ће моћи да се пројављују за волонтерске кампове преко
Младих истраживача Србије и следећих партнерских организација:
1. Сомборски едукативни центар
17. Канцеларија за младе Суботица
2. Народни парламент Лесковац
18. Канцеларија за младе Савски венац
3. Едукативни центар Крушевац
19. Канцеларија за младе Крушевац
4. Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац
20. Канцеларија за младе Ниш
5. Покрет горана Војводине
21. Канцеларија за младе Нови Пазар
6. Друштво младих истраживача Бор
22. Канцеларија за младе Варварин
7. Шанса Пожаревац
23. Канцеларија за младе Трстеник
8. Connecting People Панчево
24. Канцеларија за младе Брус
9. Проактив Ниш
25. Канцеларија за младе Алексинац
10. Интерактив Крагујевац
26. Канцеларија за младе Ражањ
11. Визија Пирот
27. Канцеларија за младе Куршумлија
12. Сунце Крагујевац
28. Канцеларија за децу и младе
13. Тимочки омладински центар Зајечар
Прокупље
14. Генератор Врање
29. Канцеларија за локални економски
15. Новосадски хуманитарни центар
развој општине Александровац
16. Канцеларија за младе Обреновац
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Програм „Млади су закон“ је усмерен на подстицање активног учешћа
и волонтерског ангажовања младих у циљу:
•
мотивисања младих, стварања услова и активности за активно и креативно провођење
слободног времена
•
учествовања у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или
организовања активности за младе у тим просторима
•
промовисања солидарности и хуманости
•
промовисања разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе
•
промовисања здравих и безбедних стилова живота
•
учествовања у акцијама заштите животне средине
•
подстицања предузетничког духа код младих
•
промовисања основних вредности ЕУ међу младима.
УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе, њихови савези
и Канцеларије за младе, а у партнерству са неформалним групама, јавним
предузећима, школама, другим удружењима, Канцеларијама за младе и другим
заинтересованим субјектима.
2. Тема кампа није ограничена, већ може бити свака јасно дефинисана потреба локалне
заједнице, под условом да је од јавног интереса и непрофитне природе, а да се слаже
са горе објашњеним општим циљевима кампова и програма „Млади су закон“.
3. Може се пријавити више од једног кампа у истој заједници, уколико су резултати и
ефекти кампа оправдани у пријави. Ипак, приоритет ће бити дат камповима из
различитих општина.
ОД ОРГАНИЗАТОРА КАМПА СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА:
обезбеди добро осмишљен посао који се може завршити за 10 до 14 дана који би
урадило 10-15 волонтера (од 18 до 30 година) из земље и иностранства,
да обезбеди учешће локалних младих, како на појединим радним активностима
кампа, тако и на активностима волонтера у слободно време,
организује смештај (укључујући употребу кухиње и купатила) и исхрану волонтера за
период трајања кампа;
обезбеди материјал, алате за рад и превоз до места рада уколико је то потребно,
обезбеди одговарајућу обуку за волонтере за посао који су осмислили да ће
волонтери радити,
организује излет за волонтере,
да промовише камп у локалној заједници,
да учествује на Обуци за организаторе кампова, која је обавезна и одржаће се од 15.
до 17. јуна у Сремским Карловцима, и примењује знања и принципе рада које ће тамо
усвојити,
учествује у евалуацији кампа са МИС, по завршетку кампа.

Пројекат „Национални волонтерски програм младих 2015 – волонтерски кампови“ спроводи удружење
Млади истраживачи Србије а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије

.

ПОДРШКА МИС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ВОЛОНТЕРСКОГ КАМПА
МИС ће обезбедити 10-15 волонтера из Србије и иностранства по кампу као и обучене
координаторе волонтера.
МИС ће организовати Обуку за организаторе кампова у периоду од 15. до 17. јуна у
Сремским Карловцима (сви трошкови смештаја, хране, и пута су обезбеђени).
МИС ће организовати Обуку за координаторе волонтера на кампу на коју организатори
кампова могу да пошаљу свог представника.
МИС ће помагати организаторима кампа у припреми кампа, у програмском делу, у
промоцији, извештавању и евалуацији кампа.
Организатори кампова ће добити од МИС-а препоруке за еколошки одржив камп, за
планирање учења међу волонтерима током кампа, за увезивање локалних ресурса и сл.
Најбољим пројектима – акцијама биће додељене награде у оквиру прославе
Међународног дана волонтера која се планира традиционално на 5. децембар.
Прослава ће окупити до 120 учесника из контакт тачака „Млади су закон“,
организатора волонтерских кампова, представника најбоље оцењених реализованих
волонтерских акција „Млади су закон“.
За даље консултације о камповима доступан је Приручник.
РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКАТА
Пројектне идеје (пријавни формулар, буџет, кратак опис кампа) послати искључиво у
електронској верзији до 17 сати 1. јуна 2015. године на адресу е-поште vss@mis.org.rs са
назнаком „Пријава за конкурс за волонтерске кампове“. Пројекти који не садрже потпуну
документацију неће се узимати у разматрање. Комплетну пројектну документацију можете
наћи на интернет адреси Младих истраживача Србије www.mis.org.rs и порталу „Млади су
закон“.
Свим заинтересованима је омогућена Инфо сесија о волонтерским камповима и овом
конкурсу 26. маја од 12 до 16 сати у просторијама Бизнис центра Општине Савски венац у
Београду, Кнеза Милоша 47. Трошкови исхране и превоза су обезбеђени. На Инфо сесији
ћете моћи да поставите питања и добијете помоћ у вези са попуњавањем конкурсне
документације и евентуалним нејасноћама око начина организовања волонтерских кампова.
Уколико бисте желели да учествујете на Инфо сесији, пошаљите следеће податке на адресу епоште vss@mis.org.rs са назнаком „Инфо сесија“: име и презиме, име организације, место из
ког долазите, начин превоза и цена карте.
За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс и консултације о идејама за
камп можете се обратити Младим истраживачима Србије телефоном 011/311-66-63 или епоштом на vss@mis.org.rs
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА
Рок за објављивање резултата конкурса је 3. јун 2015. године. Сви подносиоци пријава ће
бити појединачно обавештени, а резултати конкурса ће бити објављени на интернет страни
Младих истраживача Србије www.mis.org.rs и на порталу „Млади су закон“.
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ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Расписивање конкурса
Инфо сесија
Рок за достављање предлога пројекта
Заседање комисије за избор пројеката
Објављивање резултата
Потписивање уговора
Промоција и регрутација волонтера
Обука за локалне координаторе волонтера
(ко-лидере)
Обука за организаторе кампова
Припрема кампова
Реализација кампова

мај
18. мај
26. мај

јун

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

1. јун
2. јун
3. јун
до 8. јуна
од 8. јуна до почетка кампа
11-14 јун
15-17 јун
до реализације кампа
од 25. јуна до 1. новембра
до 15.
новембра

Писање извештаја
Прослава Међународног дана волонтера

5.
децембар

Кампови морају бити реализовани у периоду од 25. јуна до 1. новембра 2015. године.
Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор до 8. јуна.
Организације којима буду одобрена средства дужне су да доставе наративни извештај месец
дана по завршетку кампа, а не касније од 15. новембра, поштујући смернице које ће им бити
на располагању пошто буду селектовани.
БУЏЕТ:
Млади истраживачи Србије (су)финансирају волонтерске кампове у износу до
100.000,00 динара.
Сва плаћања ће се по одобреном буџету обављати директно са рачуна МИС
Волонтери сами плаћају пут до кампа, док није дозвољено од њих тражити било какву
другу накнаду за учешће.
Прихватљиви трошкови су:
- Трошкови превоза за потребе кампа (укључујући и превоз камп лидера Младих
истраживача Србије до и од кампа)
- Трошкови смештаја и исхране волонтера
- Трошкови материјала за рад
- Трошкови организовања екскурзија и излета током кампа, едукативних активности
- Трошкови за израду промотивног материјала
- Трошкови куповине алата и опреме за реализацију активности
- Трошкови комуникације за потребе пројекта (интернет, телефон; укључујући и
трошкове мобилног телефона камп лидера Младих истраживача Србије током трајања
кампа у фиксном износу)
Неприхватљиви трошкови су:
- Хонорари
- Покривање губитака или дуговања;
- Пристигле активне камате;
- Штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се промовише
неприхватљив стил живота
- Ставке које се већ финансирају из других извора.
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ПУБЛИЦИТЕТ
Подносиоци пријава су дужни да камп, као и програм „Млади су закон“ промовишу на
локалном и регионалном нивоу и да план промоције предвиде и опишу у пријавном
формулару, као и да након кампа доставе примерке промотивног материјала, исечке из
новина, дописе и објаве, видео записе Младим истраживачима Србије уз финални извештај.
Такође, у обавези су да на својој интернет презентацији истакну визуелни идентитет и линк
ка интернет страници Министарства као донатора, програма „Млади су закон“ и Младих
истраживача Србије и да објаве информације о одобреном пројекту, као и да је користе у
сврху информисања младих и шире јавности о волонтерском кампу, а да претходно обавезно
о томе обавесте Младе истраживаче Србије.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ИДЕЈА
Селекцију волонтерских кампова ће обавити комисија састављена од представника Младих
истраживача Србије, Министарства омладине и спорта и независних истакнутих појединаца
са значајним доприносом развоју волонтирања у Србији.
Одабир кампова се врши по низу квалитативних критеријума, али узимајући у обзир и
географску распрострањеност и разноликост области волонтирања.
КРИТЕРИЈУМИ
1
3
4
5
6
7

Капацитет носиоца програма, односно искуство у вођењу сличних програма или
пројеката
Број и разноврсност партнерстава на локалном нивоу, директно укључених у
припрему и реализацију кампа
Међусобна повезаност, остваривост и усаглашеност елемената кампа с
циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом
Одрживост резултата и ефеката кампа
Оправданост предлога буџета и рационалност трошкова
Публицитет који се огледа у начину и степену информисања младих и шире
јавности о кампу
УКУПНО:

Максималан
број бодова
10
15
20
20
20
15
100
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