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ДНЕВНИ РЕД (СРЕДЊОЕВРОПСКО ВРЕМЕ ):

10.00-10.25 Поздравне речи

Председавајући: Лида Кита, експерт за развој људског капитала - Израел, Србија и Турска,
Европска фондација за обуку -ETF

Влада Републике Србије

Мартин Клауке, шеф Операције Међународног института за планирање образовања (IIEP),
Делегација ЕУ у Републици Србији

Хуго Муси, шеф јединице за перформансе и процену система, Одељење центра знања, ETF

10.25-10.35 ОЦД и развој људског капитала у Србији за време трајања епидемије КOVID-19 - циљеви и
методологија анкете

Сириа Таурели , Виши специјалиста за управљање и целоживотно учење, ETF

10.35-10.55

10.55-11.10

ОЦД и развој људског капитала у Србији за време епидемије КOVID-19 - презентација налаза
Питања и одговори
Александра Чалошевић, национални експерт

11.10 – 11.15 Пауза
11.15-11.35

11.35 – 11.45

Групна дискусија у breakout собама
Извештавање

11.45-12.05 Теренска анализа доприноса ОЦД развоју људског капитала  у контексту целоживотног учења
Стилианос Карагианис, ETF, статистичар и аналитичар података

12.05-12.20 Отворена дискусија
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Разлог истраживања ETF:

❑Агенда 2030. Међународне политике и 

политике ЕУ о целоживотном учењу дају 

вредност неформалном и информалном 

учењу

❑ЦЖУ подразумева широк спектар актера 

поред наставника у формалном 

образовању

❑Ковид19 показује значај неформалног и 



ЦИЉЕВИ ETF ИСТРАЖИВАЊА

▪Мапирати акције организација цивилног друштва (ОЦД)
за неформално и информално учење и запошљавање
(развој људског капитала)

▪Истражити одговоре ОЦД на кризу, посебно на пандемију 
КОВИД-19

▪Повратне информације о ефикасности ОЦД
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ОБИМ ETF ИСТРАЖИВАЊА

6 држава-учесница:
Албанија, Јордан , Србија, Таџикистан, Украјина, 
Узбекистан

ОЦД којe испуњавају услове :
они који су активни у неформалном учењу, информалном 
учењу и услугама везаним за запошљавање (HCD), 1 
интервју по ОЦД
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АКЦИЈЕ ОЦД МАПИРАНЕ ETF 
ИСТРАЖИВАЊЕМ 
▪Развој вештина неформалног и информалног 
учења младих и одраслих људи 

▪Услуге које повезују учење и запошљавање

▪Подизање свести и залагање за развој вештина 
и запошљавања

▪Стварање, коришћење и размена знања о 
развоју вештина  и запошљавању 
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ОЦД-И У ETF ИСТРАЖИВАЊУ
1. Врсте ОЦД у ЕТФ истраживању: 

Невладине организације (НВО), организације са седиштем у заједници
(CBO) и други недржавни актери. Могуће су варијације у оквиру 
различитих земаља, у зависности од националног контекста.

2. ОЦД које послују у области :

неформалног учења, информалног учења и услуга повезаних са
запошљавањем (HCD). ОЦД морају да буду активне у HCD да би биле
укључене у анкету, без обзира на њихову величину.

3. Примери - Омладинске организације; организације које се баве 
посебним потребама деце и одраслих; секторске организације; итд. 
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ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ 
ДРУШТВА : ДЕФИНИЦИЈА ЕУ

Организациона структура чији чланови служе општем 

интересу кроз демократски процес и која игра улогу 

посредника између јавних власти и грађана. 

ОЦД су недржавни, непрофитни актери који послују на 

независној и одговорној основи. 

Оне су кључни актери у изградњи темеља за широко 

засновани демократски процес, као и за инклузивни и 

одрживи раст. 
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Breakout соба 1 

(само на енглеском)

Размена искустава о развоју 
људског капитала за време 
пандемије КОВИД 19  - шта 
функционише, а шта не 

Breakout соба 2 

(са тумачем)

Улога ОЦД у побољшању 
квалитета и ефикасности јавних 
политика у  HCD

Breakout соба 3

(само на српском)

Дијалог ОЦД са 
институционалним актерима и 
креаторима политика

Модератор: Лида Кита, ETF

Питања:

▪ У односу на нове активности и 
промене услед Ковид пандемије 
у Србији у последњих годину 
дана, шта је функционисало (а 
шта није)?

▪ Да ли препознајете вашу
организацију у налазима 
истраживања у области 
“Одговори ОЦД на ефекте 
пандемије Ковида 19”? на:

▪ Промене корисника и 
активности 

▪ Краткорочно и дугорочно 
учење

Модератор: Сирија Таурели, ETF

Питања:

▪ Каква је улога ОЦД у циклусу једне 
политике (формулисање стратегије, 
израда политике , примена, 
надзор, евалуација и извештај) у 
Србији)? 

▪ Да ли ОЦД учествују у сваком од 
ових корака?

Модератор: Александра Чалошевић, 

национални експерт

Питања:

▪ Које добре праксе постоје у 
тренутном дијалогу у Србији? Шта 
видите као добре елементе ?

▪ Шта недостаје у тренутном 
дијалогу? Шта треба да се 
поправи?

▪ Како  сарадња између Србије и ЕУ 
подржава овај дијалог ?


