Студентска добротворна организација Цен тар за
координацију „Уједињена Србија“ расписује конкурс за радове за
учеснике на „Форуму младих лидера“.
УСЛОВИ КОНКУРСА
•

На конкурс се могу пријавити сви средњошколци и студенти из Републике Србије, Републике Српске,

Црне Горе и Македоније.
•
На конкурс се може пријавити једна особа или тим, с тим што тим не сме да броји више од 5 чланова и
један од чланова тима је носилац пријаве.
•
Рад треба да садржи опис и предлог решења неког реалног проблема локалне средине у којој живи
подносилац пријаве
•
Радови се искључиво шаљу на одговарајућем формулару

•
•

Конкурс траје од 20. марта до 30. априла 2013. године
Радови се шаљу на и-мејл адресу: info@mladilideri.org са назнаком „Конкурс за радове“ (или поштом на

адресу: ул. Омладинских бригада 7а, 11070 Нови Београд)
•
Резултати конкурса ће бити објављени најкасније до 05. maja 2013. године на сајту www.mladilideri.org

•

Непотпуне и неблаговремено послате пријаве неће се разматрати

Формулари :

•
•

појединачна пријава
групна пријава

100 младих, чије радове Комисија буде прогласила за најбоље, биће награђени учешћем на „Форуму младих
лидера“. Учесници ће плаћати партципацију у износу од 1000 динара и биће у обавези да дођу у Ужице, одакле ће
бити организован превоз до Златибора; о свим детаљима везаним за превоз и учешће на форуму, учесници ће бити
благовремено обавештени.[1] Најбоља три учесника на форуму биће награђена пригодним наградама.
У оквиру „Форума младих лидера“ биће организовано низ предавања и радионица на тему:

•

лидерство и лидерске вештине

•

писање пројекта

•

спровођење промена

•

одабир и састављање тима

•

савремени изазови младих у Србији и свету

•

примери из праксе доказних лидера

[1] Организатор задржава право да промени место и термин одржавања форума, као и да евентуално смањи цену
партиципације. Учесници ће бити обавешетни о свим појединостима везаним за превоз и одржавање форума
најкасније до 05. маја 2013. године.

