
Поштовани,

са изузетним задовољством позивамо Вас да учествујете у раду Jесење школе за израду пројеката
коју организује Универзитет “Сингидунум" Факултет здравствених, правних и пословних студија и
Институт за одрживи развој - Пословни инкубатор за почетничко предузетништво жена и младих уз
подршку Града Шапца, као обуку за развој пословних вештина запослених у образовним установама,
јавним предузећима, установама, агенцијама, градској управи и локалним самоуправама, као и код
иноватора и проналазача, младих ученика и студената и  жена.

Јесења школа носи назив “ КАКО УРАДИТИ УСПЕШАН ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА"

Обука ће бити одржана у тродневном трајању од 12. до 14. децембра, 2016. године, у Сали Центра
за стручно усавршавање Шабац, Ул. Теслина, 1/А, Летњиковац, у трајању од 10,00 до 15:00 сати
(Агенда у прилогу).

Циљ обуке је да кроз тематске целине које ће бити савладаване уз подршку искусних
професора/тренера подстакне учеснике на развијање пројектних идеја, претраживање доступних
програма као и практично упознавање са елементима пројектне документације и правилно читање и
попуњавање.

Прва два дана биће реализована кроз презентације и интерактивне радионице на којима ће
учесници бити у обавези да уз подршку тренера и модератора сачине предлог сопствених пројеката.
Трећи дан обуке биће посвећен презентацији резултата учесника и оцењивању њихових предлога
пројеката уз развијање духа такмичења кроз оцењивање и награђивање најбољих.

Такође, презентацијама примера из праксе учесницима ће бити омогућен контакти са успешним
апликантима и увид у документацију успешно реализованих пројеката.

Пријављивање учешћа врши се електронском поштом путем Пријаве која се налази у прилогу овог
позива. Агенда Школе за израду пројекта са детаљним тематским целинама и предавачима је у
прилогу овог позива, такође.

Тренинг радионице реализују се уз подршку Града Шапца и Центра за стручно усавршавање Шабац и
цео циклус обуке без надокнаде је за све учеснике.

Додатне информације: особа за контакт-Љубици Марковић, дир. Института за одрживи развој
тел. 064 821 66 13

Са уважавањем,

УНИВЕРЗИТЕT СИНГИДУНУМ, ИНСТУТУТ ЗА ОДРЖИВИ  РАЗВОЈ
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА

Проф. др Бранка Стаматовић Гајић, декан Љубица Марковић, директор


