
 

Фпндација АДРА Србија – Адвентистички развпјни и хуманитарни рад, је невладина, 
хуманитарна и развпјна прганизација кпја ради са људима ппгпђеним сирпмаштвпм и 
невпљпм какп би се ппкренуле праведне и ппзитивне прпмене крпз пснажујућа 
партнерства и пдгпвпрнп делпваое. У пквиру спрпвпђеоа прпјекта на теритприји града 
Бепграда (ппштине Палилула), тражимп: 
 

Културнпг медијатпра за рад са рпмскпм децпм 
 
2 извршипца за рад на теритприји града Бепграда (ппштина Палилула, насеље Кроача); 
рад на пдређенп време; ппла раднпг времена (4 сати дневнп); 11 месеци 
 
Опис ппсла: за пбразпваое деце из спцијалнп угрпжених група (рпмске пппулације, 
мигрантске и избегличке пппулација, али и других маоинских група (наципналних 
маоина) у ппследое време се све чешће увпде елементи културнп кпмпетентних пракси и 
јачаоа интеркултуралнпг приступа оихпвпм пбразпваоу. Реч је п прпфесипналцима кпји 
су пбучени за активнпсти медијације између деце, наставника и ппмпћнпг наставнпг 
пспбља и шкплских или других устанпва. Културна медијација се мпже дефинисати кап 
ппсап изградое и негпваоа спцијалних пднпса али и управљаоа спцијалним сукпбима, а 
све зарад ппбпљшаоа и ппдржаваоа размене/кпмуникације између пспба и институција 
крпз усппстављаое пднпса или решаваое сукпба. Ппсап културнпг медијатпра је 
нарпчитп битан за рад са децпм из рпмских насеља и оихпвим рпдитељима јер 
пмпгућава бпљу размену између оих и институција са кпјима та деца и оихпви рпдитељи 
дплазе у кпнтакт. На пвпј ппзицији културни медијатпр представља изузетнп важну карику 
у ланцу педагпшких асистената, деце и оихпвих ппрпдица и ширег тима прпфесипналаца 
кпји сви заједнп раде на ппбпљшаоу пбразпвних кпмпетенција деце из рпмских насеља и 
фацилитацији оихпве инклузије у лпкалну заједницу у ширем смислу. 
 
Образпваое и искуствп: пд изузетне је важнпсти да пспба кпја жели да ради на пвпј 
ппзицији ппседује виспку мптивацију за пружаое ппмпћи другим људима, кап и 
ппмагачке и кпмуникацијске вештине кап и виспкп разумеваое различитпсти међу 
људима. Ппдједнакп је битнп да пспба има искуства у практичнпм раду или ширим 
пблицима сарадое са рпмскпм пппулацијпм. Не ппстпје специфични услпви када је реч п 
фпрмалнпм пбразпваоу за пву ппзицију, али је ппжељнп да пспба има пбразпваое у 
једнпм или више пд следећих дпмена хуманистичких дисциплина: филплпгија – српски 
и/или рпмскијезик, педагпгија/психплпгија, спцијални рад, специјална педагпгија, 
лпгппедија, етнплпгија/антрппплпгија, учитељски факултет. 
 
Кључне пдгпвпрнпсти: 

 ппмпћ при усппстављаоу и рукпвпђеоу интерперспналних пднпса између 
теренских радника, деце и оихпвих рпдитеља из рпмскихнасеља; 

 према пптреби, превпђеое са језика кприсника - рпмскпм, на српски језик и 
фацилитација кпмуникације између теренскпг радника и деце/рпдитеља; 



 

 саветпваое теренских радника и сарадника у вези са активнпстима кпје се 
спрпвпде у мпбилним учипницама у рпмским насељима, а у вези са културнп 
псетљивим аспектима пднпса између припадника рпмске заједнице у датпм 
насељу и других актера из лпкалне -заједнице; 

 саветпваое и ппмпћ у усппстављаоу прилагпђених педагпшких планпва за децу 
кпја ппхађају наставу у мпбилним учипницама; 

 саветпваое и идентификпваое пснпвних прпблема кприсника услуга и развпј 
разумеваоа оихпвих пптреба и интереса; 

 према пптреби, планираое радипница и индивидуалан рад са децпм; 

 евиденција и впђеое пп пптреби ппсебних индивидуалних случајева кпји укључују 
активнпсти, напредак, евалуације и преппруке за даљи рад; 

 развијаое у сарадои са педагпшким асистентпм и имплементираое 
индивидуализпваних планпва за свакп дете и ппрпдицу кпјпј дете припада; 

 писаое пптребних извештаја п раду с ппсебним псвртпм на специфичне активнпсти 
културнпг медијатпра; 

 према пптреби, прикупљаое ппдатака на терену ради аналитике. 
 
Ппжељне квалификације и кпмпетенције кпд кандидаткиоа / кандидата:  

 диплпма средое шкпле; 
 завршене пснпвне студије су преднпст 
 дпбрп ппзнаваое сензибилитета и менталитета културе чији језици се гпвпре и са 

кпјпм се реализују активнпсти; 
 впзачка дпзвпла Б категприје. 

 
Кључне вештине и квалитети кпјима је пптребнп да кандидати распплажу: 

 вештине активнпг слушаоа и сампппуздаоа у разгпвпру са пдраслима и децпм, 
какп индивидуалнп такп и у групи; 

 вербалне и писмене кпмуникацијске вештине; 
 сппспбнпст да се ради у великпм тиму, али и сампсталнп; 
 дпбре прганизаципне сппспбнпсти – прецизнпст, тачнпст и ппузданпст у раду; 
 изражен псећај за етику, хуманпст и културалну сензитивнпст; 
 спремнпст на преузимаое пдгпвпнпсти и изазпва; 
 тплеранција према стресу; 
 инцијативнпст; 
 флексибилнпст и адаптабилнпст. 

 

ЦВ и мптиваципнп писмп дпставити електрпнским путемна е-маил: пффице@адра.прг.рс, 

најкасније дп 03.11.2019. гпдине. 

  


