
 

 

 

Пројекат: „Лажна слобода IV-животни стил без алкохола“, спроводи Центар за омладински рад, 
финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије и ИОГТ-НТО мувмент   

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ  

НА ЈАВНИМ ТРИБИНАМА „УЗДРАВЉЕ!“ 

У ЦИЉУ УСПОСТАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ СТАНДАРДА У  

ПРЕВЕНЦИЈИ КОНЗУМАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈЕ АЛКОХОЛА У ОМЛАДИНСКИМ 

АКТИВНОСТИМА 

 

Поштовани/е, 

 

У име три асоцијације, НАПОР, КОМС и Националне асоцијације КЗМ упућујемо Вам 

позив за учешће на регионалним јавним трибинама „Уздравље!“ које ће се одржати од 

6. октобра до 10. новембра 2017. године у Новом Саду, Крагујевцу, Београду и Нишу. 

Јавне трибине одржаваће се према следећем распореду: 

 у Новом Саду, 6. октобра, 10.30 – 14:00 часова, место одржавања биће јављено 

регистрованим учесницима/цама. 

 у Крагујевцу, 12. октобра, тачно време и место биће јављено регистрованим 

учесницима/цама. 

 у Београду, 9. новембра, тачно време и место биће јављено регистрованим 

учесницима/цама. 

 у Нишу, 10. новембра, тачно време и место биће јављено регистрованим 

учесницима/цама. 

 

Регионалне јавне трибине представљају наставак рада на Заједничким 

стандардима субјеката омладинске политике у Р. Србији у омладинским 

активностима у превенцији конзумације и промоције алкохола  (у даљем тексту, 

Заједнички стандарди). 

 

Испред  Центра за омладински рад обавештавамо Вас да је у 2017. години 

настављен програм унапређења здравља и благостања младих жена и мушкараца у 

омладинским активностима кроз радну групе за развој Заједничких стандарда у којој су 

учествовале три националне асоцијације (НАПОР, КОМС и Национална асоцијација КЗМ) 

у партнерству са Министарством омладине и спорта. Радна група је започела са својим 

радом у фебруару 2016, и наставила до фебруара 2017. године и у том периоду 

анализирала стање у омладинском сектору и дефинисала документ Заједничких 

стандарда субјеката омладинске политике у омладинским активностима у Р. Србији 

у превенцији конзумације и промоције алкохола у 4 области: 

1. Методика рада у омладинским активностима; 

2. Конзумација алкохола у омладинским активностима; 

3. Финансирање и суфинансирање омладинских активности; 



 

4. Промоција културе здравих стилова живота са фокусом на 

превенцију конзумације и промоције алкохола у омладинским активностима. 

Заједнички стандарди су даље предати асоцијацима на усвајање и имплементацију. 

У оквиру регионалних јавних трибина „Уздравље!“ планирано је: 

представљање Заједничких стандарда, размена искустава практичара/ки 

омладинских активности, дискусија о примени Заједничких стандарда у оквиру 

наведене 4 области, као и креирање предлога за њихову имплементацију у циљу 

унапређења здравља и благостања младих жена и мушкараца у омладинским 

активностима.  

 

Сматрамо да би било значајно да својим активним учешћем допринесете раду на 

јавним трибинама у анализи документа Заједнички стандарди и у креирању препорука за 

њихово спровођење.  

 

Молимо Вас да испред свог удружења или канцеларије за младе делегирате 

једну особу која је на позицији управљања активностима за младе, а која ће 

учествовати у раду на јавној трибини.  

Пријаву је потребно послати на имејл адресу: marijana.rodic@czor.org најкасније до: 

 За учешће на трибини у Новом Саду до 4. октобра у 17:00 часова; 

 За учешће на трибини у Крагујевцу до 10. октобра у 17:00 часова; 

 За учешће на трибини у Београду до 7. новембра у 17:00 часова; 

 За учешће на трибини у Нишу до 8. новембра у 17:00 часова. 

 

Формулар пријаве се налази у прилогу. 

Моле се сви заинтересовани да пошаљу пријаву за трибину која се одржава у региону у 

којем се налази удружење, односно канцеларија за младе. 

За све регистроване учеснике/ учеснице који долазе на јавну трибину обезбеђена је 

рефундација путних трошкова. Центар за омладински рад у циљу смањења трошкова 

препоручује групни долазак аутомобилом ако за то постоји могућност.  

 

Детаљна агенда свим учесницима/учесницама округлог стола биће достављена пре 

одржаванје догађаја.  

У прилогу овог позива достављамо Вам документ Заједнички стандарди. 

 

За све додатне информације можете се обратити координаторки догађаја Маријани 

Родић на имејл адресу marijana.rodic@czor.org  или телефоном на 062 48 777 1. 

 

Унапред захвални на Вашем учешћу и наставку сарадње. 

 

Срдачан поздрав 

 

Вања Калаба 

Извршна директорка 

Центар за омладински рад 

mailto:marijana.rodic@czor.org
mailto:marijana.rodic@czor.org

