Београд, 27.09.2016.

КОНКУРС ЗА УКЉУЧИВАЊЕ СПОЉНИХ СТРУЧЊАКА
У БАЗУ ТРЕНЕРА ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС
Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење Еразмус+ програма у области
образовања, обука и омладине у Републици Србији, расписује јавни позив за спољне
стручњаке/тренере који ће бити део базе стручњака Фондације Темпус и имати прилику да буду
ангажовани у својству физичких лица у осмишљавању, реализацији и процени успешности обука у
оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма ЕУ.
Програм Еразмус+ је програм Европске уније из области образовања, младих и спорта, за период
2014-2020. У оквиру омладинске компоненте, младима и омладинским радницима из Републике
Србије је омогућено учешће у пројектима међународне мобилности и сарадње (више информација
на www.erasmusplus.rs/category/mladi).
У наставку текста прочитајте услове за пријављивање, опис циља планираних обука, као и више о
начину избора кандидата, процесу уговорања рада са изабраним кандидатима и процесу
пријављивања.
Услови за конкурисање
- најмање 3 године искуства у осмишљавању, реализацији и процени успешности тренинга у
области младих у Републици Србији;
- најмање 2 године искуства у осмишљавању, реализацији и процени успешности тренинга у
међународном контексту (искуство у програмима Еразмус+ и Млади у акцији ће бити сматрани
као предност);
- познавање Еразмус+ програма у области младих;
- поседовање вредности, ставова и вештина које доприносе промоцији и афирмацији
неформалног учења;
- одлично знање енглеског и српског језика;
- способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета.
Задаци спољних стручњака/тренера
Осмишљавање, реализација и процена успешности вишедневних обука у циљу оспособљавања
корисника и потенцијалних корисника у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма. Обуке
су већином националног карактера, док ће један део бити међународног карактера у оквиру
активности транснационалне сарадње.
Oбуке националног карактера ће имати за циљ да изграде капацитет омладинског сектора у
Републици Србији, како би актери из Р. Србије у што већој мери и што квалитетније узели учешће
у омладинској компоненти Еразмус+ програма. Обуке ће обухватати подизање капацитета за
припрему пројеката али и изградњу капацитета потребних за имплементацију пројеката у оквиру
Еразмус+ програма са посебним фокусом на мобилност младих и мобилност омладинских
радника.
Активности транснационалне сарадње (Transnational Co-operation Activities – TCA) су догађаји
намењени обукама и умрежавању на међународном нивоу са циљем подизања квалитета
имплементације Еразмус+ програма. Учесници активности су најчешће омладински радници,
тренери, организације младих и организације које раде са младима, институције и неформалне
групе младих. Такође, у будућности ове активности ће подстицати и међусекторску сарадњу и
укључиће заинтересоване стране из сектора образовања одраслих, школа, високошколских
институција као и пословног сектора.
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Начин одабира кандидата и ангажман спољних стручњака/тренера
Процес одабира кандидата ће трајати највише месец дана од датума затварања конкурса и састоји
се од:
 провере испуњености формалних услова конкурса;
 тестирања кандидата у области осмишљавања тренинга;
 индивидуалних разговора и демонстрације презентационих вештина (само за кандидате у
најужем избору).
Одабрани кандидати постају део базе спољних стручњака за време трајања Еразмус+ програма.
Фондација Темпус није у обавези да ангажује сваког од кандидата који се налазе у бази спољних
стручњака. Фондација Темпус задржава право контактирања и ангажовања спољних стручњака у
складу са својим потребама и резултатима евалуације рада стручњака. Рад стручњака ће бити
редовно евалуиран кроз њихово ангажовање и Фондација Темпус задржава право брисања из
базе, стручњака код којих су утврђене значајне мањкавости у раду, непоштовање етичког кодекса
или услед неактивности стручњака у периоду дужем од две године. Брисање из базе стручњака
може бити извршено и на захтев стручњака.
Фондација Темпус ће у складу са својим потребама периодично обнављати базу спољних
стручњака путем нових јавних конкурса.
Уговарање и надокнада
Фондација Темпус ће са сваким спољним стручњаком из базе склопити уговор пре извршења
сваког појединачног ангажмана којим ће се регулисати његова/њена права и обавезе.
Спољни стручњаци ће, као физичка лица, за свој рад бити плаћени у максималном износу од 160
Еура бруто (у динарској противвредности) за сваки дан држања тренинга. Коначни износ
надокнаде ће бити увећан уколико се обука креира или модификује постојећа. Уколико се обука
изводи ван Републике Србије, Фондација или њене партнерске организације ће увећавањем
надокнаде или на други начин обезбедити адекватан смештај и путне трошкове.
За извођење обука у градовима у којима спољни стручњак нема регистровано пребивалиште
Фондација Темпус ће обезбедити адекватан смештај.
Етички кодекс и изјава о чувању података
Сваки спољни стручњак је дужан да потпише два документа приликом потписивања уговора о
ангажовању:
- изјава којом се потврђује да ће бити поштован етички кодекс који се односи пре свега на
моралне и професионалне принципе које стручњаци/тренери треба да поштују у раду са
учесницима неформално образовних активности. Модел документа можете погледати овде;
- изјаву о чувању података којим се потврђује да тренер штити права на приватност учесника
неформално образовних активности и брине о заштити информација поверљиве природе, које
укључују: податке личности, материјал намењен интерној употреби, пословне тајне и сл.
Модел документа можете погледати овде.
Поступак пријаве
Пријаве се шаљу искључиво електронским путем на адресу: konkursi@tempus.ac.rs. Приликом
пријављивања, обавезно је да у наслову мејла кандидат наведе „Конкурс за укључивање у базу
тренера“.
Конкурс је отворен до 07.10.2016. године у 23:59 часова.
Потребно је доставити следећу документацију:
I.
попуњен пријавни образац (пријавни образац је потребно попунити електронски и на
српском језику). Пријавни образац можете преузети овде;
II.
биографија у Europass формату на енглеском језику коју можете преузети овде;
III.
доказ о искуству у осмишљавању, реализацији и процени успешности неформалног
образовања у области младих и области изградње капацитета организација и институција у
Републици Србији и иностранству (потврда организатора обуке, уговор са послодавцима и
писма препоруке на српском или енглеском језику);
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IV.
V.

доказ о учешћу на обукама у домену неформалног образовања (на српском или енглеском
језику);
доказ о познавању енглеског језика (опционо).

Пре подношења пријаве неопходно је да прочитате обавештење о обради личних података овде и
уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Фондација Темпус задржава право да продужи овај конкурс или да поништи конкурс у случају да
пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме.
За све додатне информације могуће је обратити се Групи за правне и опште послове на адресу
електронске поште: konkursi@tempus.ac.rs.
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