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На основу Уговора о гранту број 48-00-00203/2014-28-9 закљученог између Владе Републике
Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава
Европске уније и Града Панчева (Координатор) и Домa за децу и омладину без родитељског
старања "Споменак",  Панчево (Корисник), за потребе реализације пројекта „Уз малу помоћ
пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву“,  градоначелник Града Панчева
објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ 
„Уз малу помоћ пријатеља – Превенција раног напуштања школе у Панчеву“

бр. VI-21-550/10/2017- 3 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Град Панчево склопио је  Уговор о гранту за имплементацију пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ
ПРИЈАТЕЉА – ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ“.  Пројекат је
одобрен  из  средстава  ИПА 2013, из  Програма  „Развој  ефективних  услуга  у  заједници  у
области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“.

Циљ пројекта је  пилотирање  интерсекторске подршке школама,  породицама и деци из 10
основних  школа са  територије  Града  Панчева  и  из  Дома  „Споменак“,  чији  су
ученици/штићеници из различитих разлога у ризику од напуштања образовања. У наредних
14 месеци пројекат ће  кроз низ активности обезбедити различите методолошке и педагошке
видове помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања бољих резултата у
учењу  и  већег  степена  социјалне  инклузије.  Школе  ће  добити  помоћ  у  опреми  и
дидактичким  материјалима  а  стручне  службе  у  школама  ће  учествовати  у  креирању  и
усвајању инструменте за  праћење деце у ризику. Град Панчево биће и један од првих градова
у РС који ће у току пројекта разрадити и усвојити систем праћења ове деце и припремити
Акциони план за унапређење образовања.  

Између осталог, деца из 10 основних школа са територије града Панчева имаће прилику да
добију подршку у виду 5760 додатних часова из различитих предмета, према потребама деце
која школски тимови идентификују у пилот школама. За потребе реализације ових додатних
часова  и  других  активности  са  децом  која  су  у  ризику  од  осипања,  предвиђено  је
ангажовање  32  педагошка  асистента у  периоду  од  6  месеци  током  школске  године
2017/2018,  од  којих  ће  два  педагошка  асистента  поред  одржавања  часова  обављати  и
задужења  везана  за  организацију  и  координацију  рада  осталих  педагошких  асистената.
Педагошки асистенти склопиће уговоре о делу за ангажовање на пројекту, а плаћање путних
трошкова и дневница није предвиђено.
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II  ОПИС ЗАДАТАКА И ОБАВЕЗА ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА

Педагошки асистент је  лице које,  у  сарадњи са  наставницима,  ученицима,  породицама  и
заједницом, помаже деци која су у ризику од напуштања основног образовања да искористе
све  предности образовања и превазиђу тешкоће са којима се суочавају током школовања.
Ангажује се на 50% радног времена у току 6 месеци.

ОПИС ПОСЛА:

1. Сарадња са пројектним тимом:
Педагошки  асистент  је  дужан  да  се  упозна  са  сврхом  и  активностима  пројекта,  као  и
правилима правдања активности из ЕУ фондова. 

2. Сарадња са Корисником (Дом за децу без родитељског старања „Споменак“):
Педагошки асистент присуствује дводневном тренингу који организује Корисник. Педагошки
асистент је дужан да се обраћа стручним службама Корисника у случају потребе, као и да
учествује у мапирању деце и породица које ће користити могућност за  30 индивидуалних
саветовања.

3. Сарадња са школама  и школским тимовима:
У  сарадњи  са  органима  школе,  школским  тимовима  и  наставним  особљем,  педагошки
асистенти  креирају  планове  допунске  наставе  за  сваког ученика, раде  на  припреми  и
реализацији допунских часова,  изради домаћих задатака,  припремама за писмене провере,
асистирају у формирању и праћењу група вршњачке подршке у свакој школи, помажу бољој
интеграцији деце у окружење кроз активности вршњачке подршке и старају се о безбедности
ученика  за  време  додатних  часова.  Он  учествује у  мониторинг  активностима и  пружа
повратне информације о напретку ученика.

4.  Сарадња са широм заједницом:
Педагошки асистент учествује у  успостављању везе између шире заједнице и деце у стању
потребе, ради мотивације деце да редовно похађају образовно-васпитни процес и боље се
интегришу у заједницу, путем спровођења укупно 30 заједничких акција у 10 школа  (одлазак
са децом у биоскоп, изложбе, спротска дешавања, организација догађаја као што су еколошке
акције, прославе, приредбе, обележавање важних датума и сл.).

5. Сарадња са спољним експертима:
Педагошки асистент помаже експертима при изради Мера за мониторинг деце у ризику и
Акционог  плана  за  унапређење  образовања,  тако  што  им  преноси  искуства  стечена  у
додатном раду са децом.
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6. Посебна задужења 2 координатора педагошких асистената
Од 32 педагошка асистента, два педагошка асистента обављаће поред горе наведених послова
и  организационе  послове  ради  координације  рада  свих  педагошких  асистената,  израде
распореда часова и извештавања, ангажовани са 60% радног времена.

III УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

          Кандидати за позицију педагошких асистената морају да испуњавају следеће услове:
 да имају статус незапосленог лица;
 да  имају  стечено  високо  или  више  стручно  образовање  или  статус  апсолвената,  на

студијама  чији  програми  укључују  предмете  из  педагоших,  психолошких  и
методолошких дисциплина;

 да нису кривично гоњени;
 да поседују основна знања рада на рачунару; и
 да су држављани РС.

IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ

           Кандидати за позицију педагошких асистената морају да доставе следећу документацију:
 пријавни формулар (попуњен и потписан);
 уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица;
 фотокопија дипломе или уверења о апсолвентском статусу;
 уверење Основног суда да није покренут кривични поступак;
 биографија; и
 фотокопија личне карте.

Заинтересовани кандидати могу преузети образац пријаве са сајта града Панчева -  Пријава.
Пријаву  са  пратећом  документацијом  поднети  путем  писарнице  Услужног  центра  Града
Панчева са назнакама ЗА ПРОЈЕКАТ „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА – ПРЕВЕНЦИЈА
РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ“  БР.  VI-21-550/10/2017- 3 „НЕ ОТВАРАТИ“,
KAO  и електронским путем на мail: ivana.susnjar@pancevo.rs.  

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 31. ЈУЛИ 2017. ГОДИНЕ.

Напомена: Подаци у папирној и електронској форми морају бити истоветни.
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V  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

О  пријавама  одлучује  посебно  формирана  Комисија  за  избор  педагошких  асистената.
Комисија неће узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене пријаве. Са кандидатима
који испуњавају услове Комисија  ће обавити усмене разговоре.  Коначну одлуку Комисија
доноси према потребама деце мапиране у 10 основних школа са територије града Панчева (6
градских и 4 сеоске). Са одабраним кандидатима закључује се Уговор о делу у трајању од 6
месеци, за ангажовање од новембра 2017. године до јуна 2018. године. У случају да одабрани
кандидати одустану од учешћа у пројекту уговор о делу може се склопити са лицима са
резервне листе.

За  све  додатне  информације  о  јавном  позиву односно  пројетку  можете  се обратити
телефонским путем члановима пројкетног тима, на бројеве телефона:  013/341-222  (Татјана
Божић),  013/353-361 (Tатјана Медић).
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