УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ КРАТКОГ ОПИСА КАМПА:
(поља обележена * звездицом су обавезна)
ИМЕ *
Име кампа. Често се дешава да је управо локација кампа и име кампа.
ЛОКАЦИЈА *
Место где ће камп бити одржан. Име места треба да следи и назив општине у којој се камп
одржава: нпр. Купиново (Пећинци).
ДОЛАЗНИ ДАН *
Датум почетка кампа (кампови трају између 7 и 21 дана). Имајте на уму да ће камп који дуже
траје привући већи број учесника. Такође, кампови који трају испод десет дана имају исувише
мало радних дана)
ОДЛАЗНИ ДАН *
Датум завршетка кампа. Долазног и одлазног дана се не планира рад, јер је долазак најчешће у
послеподневним сатима, а одлазак одмах после доручка.
ТИП ПОСЛА *
(*видите табелу на крају овог текста у вези са типовима кампова)
БРОЈ ВОЛОНТЕРА *
Укупан број волонтера који ће бити на смештају у кампу – из других општина вашег округа,
других округа, из иностранства. Препорука је да укључите 10 до 15 волонтера на смештају +
локалне волонтере.
СТАРОСТ ВОЛОНТЕРА *
Можете да дефинишете минимум потребних година за учеснике кампа. Уобичајено је да се
кампови организују за пунолетне особе, дакле 18 година би требало да буде доња граница за
учеснике, а горња 30.
ОПИС ПРОГРАМА *
Опис кампа је текст од неколико реченица подељен је у следеће целине:
Организатор (опис домаћина кампа);
Пројекат (опис пројекта/програма због којег се камп организује);
Посао (опис рада, радног дела у којем ће учествовати волонтери);
Смештај и храна (опис смештаја и исхране за волонтере);
Локација (опис места где се камп одржава);
Слободно време (начини на које ће бити организовано слободно време – уколико сте већ сада
планирали излете, екскурзије, радионице, предавања о пројекту, околини, месту…);
Посебне напомене (уколико имате посебне захтеве за учеснике кампа: да ли требају да имају
одређене вештине, знања, да ли требају да понесу нешто посебно и сл.)
ЈЕЗИК *
Језик који ће се користити као језик кампа (ако има међународних волонтера) – обично је
енглески.
НАЈБЛИЖЕ МЕСТО*
Најближа станица воза и/или аутобуса.
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Можете да додате и ова поља:
ВОЛОНТЕРИ СА ТЕШКОЋАМА
Овде наводите да ли ваш пројекат/камп/радни део/смештај и локација омогућавају учешће
волонтерима са смањеним могућностима. Уколико желите да примите једног или више
волонтера са смањеним могућностима молимо вас да нам се јавите како бисмо се детаљније
договорили о њиховом учешћу на вашем кампу.
ПОСЕБНА ИСХРАНА
Уколико ће начин исхране бити искључиво вегетаријански. Подразумева се да ће бити могуће
да неко од учесника захтева вегетаријанску исхрану.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
Ако има нешто специфично за пројекат, на пример тежак физички рад, врло удаљено од
урбанизоване средине, специфичан смештај или начин исхране и слично.
Ако желите да додате фотографије, мапе или друге графичке информације, молимо сачувајте
их као посебан документ.
Пример кратког описа кампа:
ЕКО-КАМП ТРШИЋ, Лозница
Област: заштита животне средине
Време трајања: 18/06 - 01/07
Број волонтера: 15 волонтера (из других округа, општина, из иностранства), и 2 камп лидера и
минимум 20 волонтера из локалне заједнице
Локални партнер: НВО Удружење домаћина Тршића
www.камп-трсиц.орг.рс
ОПИС МЕСТА: Рођењем Вука Стефановића Караџића 1787.год. ово мало село обележено је
као важан топоним на мапи културе Србије. Из овог сеоцета Вук је кренуо у реформу српског
језика, прво по Србији, а затим је са својим радом, али и са културом Срба, упознао Европу.
Поред Вукове родне куће, обновљене 1933.год, сада се у заштићеном простору налази етно
село, а у њему Удружење домаћина Тршића, које је основано 2006. године са жељом да
унапреди и промовише сеоски туризам Вуковог краја. Удружење домаћина ангажовано је и у
осмишљавању и реализацији многобројних пројеката који едукују, пружају додатни садржај и
окупљају велики број посетилаца.
Сваке године млади активисти из целог света састају се у међународном волонтерском кампу
“Еко – камп Тршић“ и својим учешћем као и конкретним акцијама доприносе оплемењивању
Вуковог краја. На овај начин у Тршићу се сусрећу традиција и савремене тенденције које овом
крају дају аутентичан печат амбијента који иде у корак са временом.
Циљ овог кампа је да едукује локално становништво и мотивише их да буду активни грађани у
очувању природе и других вредности за будуће генерације. Ове године се одржава пети камп,
јер су претходне четири године биле врло успешне. Због изузетног историјског значаја за
српски језик које има ово место, камп је традиционално посећен студентима српског и осталих
словенских језика.
Опис посла: Волонтери ће чистити шуму од ђубрета, рашћишћавати вегетацију, обележавати
стазе које повезују Вукову кућу са манастиром Троноша из 14. века, који је удаљен 5км од
његове куће. Затим, правиће дрвене клупе и табле које ће затим поставити уз стазе.
Локално становништво се сваке године подстиче да се укључи у рад заједно са волонтерима, те
се очекује известан број локалних волонтера у току кампа.
Смештај: у конаку “Мишић” у Тршићу. Није потребна врећа за спавање.
Најближи град: Лозница
Посебне напомене: волонтери треба да буду припремљени на много пешачења и рад на
отвореном.
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