
 
 

 

 

Олимпијски Комитет Србије (ОКС) и Европска Невладина Спортска Организација 

(ENGSO Youth) расписују конкурс за практиканте  

 

Олимпијски комитет Србије је водећа невладина и непрофитна спортска организација 

у Србији, са 38 националних спортских асоцијација.  

Олимпијски комитет Србије негује и промовише основне принципе и вредности. Главно 

поље деловања је спорт, чија се друштвена димензија сматра моћним средством за 

промоцију и развој кључних идеја и порука.  

Олимпијски комитет Србије блиско сарађује са водећим глобалним спортским 

организацијама попут МОК-а, ЕОК-а, АНОК-а, ИКМГ-а, ЕНГСО-а, националним 

олимпијским комитетима, образовним и истраживачким установама и институцијама и 

водећим светским компанијама.  

ENGSO Youth је непрофитна омладинска организација ЕНГСО европске платформе са 

41 чланицом – националним кровним спортским организацијама Европе, међу којима је и 

ОК Србије.  ENGSO Youth се залаже за укључивање младих у процесе одлучивања на 

свим нивоима, заступа глас младих у спорту и специјализован је за коришћење спорта као 

алатке за оснаживање и неговање волонтеризма, друштвене инклузије, активизма, фер-

плеја, међукултуралног дијалога, изградње мира и толеранције, здравог начина живота. 

Од ове године, седиште секретаријата ЕНГСО омладине (ENGSO Youth) са 

генералним секретаром налази се у Олимпијском комитету Србије, у Београду. 

Србија је кроз тим Олимпијског комитета деценијама изузетно активна у европској 

спортској политици, предано негујући улогу и глас младих. Србија је један од 

најактивнијих чланова и кључних играча у ENGSO европској спортској мрежи.  

Желећи да оснажимо и унапредимо позицију Србије, позивамо Факултет 

организационих наука да кроз програм студентске праксе допринесе мисији подршке 

пројектима и активностима наше земље у спортској Европи. 



ПРОГРАМ ПРАКСИ 

Програм је специфично рађен за Факултет организационих наука, имајући у виду профил кандидата 

који се тражи а који подразумева разноврсна интересовања, усмерење и образовање 

 

ПРИЈАВА: Мотивационо писмо и CV на енглеском (и/или линк ка Linkedin профилу) 

послати на office@oks.org.rs i info@youth-sport.net  

ДИНАМИКА РАДА (дефинисаће се са одабраним практикантом): Радно време 3 пута 

недељно по 4 сата. Радно време и место флексибилно, могућ рад и од куће. Трајање праксе 

је 3 месеца, потом долази нови.  

Нови практикант се очекује 10-15 дана пре него што оде стари како би га предходни 

обучио (peer-to-peer education) 

 

Програм пракси затвара се предајом сертификата ОКС и ENGSO-a по обављеној пракси.  

Сваки практикант добиће могућност и да се прикључи тиму и активностима Комисије за 

младе Олимпијског комитета Србије. 

ОПИС ПРАКСЕ 

Од практиканта се очекује сарадња, али и иницијатива кроз: 

- допринос нашем свакодневном раду кроз иновативни приступ и погледе 

- сарадњу у комуникацији са европским партнерима  

- праћење омладинске европске политике  

- претрагу потенцијалних партнерстава 

- комуникацију са Европским компанијама и сарадњу у fundraising-у пројеката 

- праћење и координација стратегије комуницирања на друштвеним мрежама 

- састављање чланака на енглеском везаним за креирање политике младих у спорту 

- учешће у писању пројеката за ЕУ и домаће изворе финансирања 

- иницирање пројектних идеја 

- имплементација добре праксе и пројеката из Европе на локалном нивоу 

- учешће у координацији и реализацији догађаја у Србији и Европи 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Сви заинтересовани кандидати неопходно је да поседују: 

- Одлично познавање рада у Microsoft Office пакету 

- Одлично знање енглеског ИЛИ француског ИЛИ немачког  

- Предузимљивост и про-активан приступ раду 

- Заинтересованост да одговори на очекивања и задатке током праксе 

 

Пожељно је:  

- Знање 2.официјелног језика Европске Уније 

- Познавање рада у Photoshop-у 
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