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ACTiviraj se! 
Покажи деци да смо једнаки - додирни њихова срца! 

 
 
 

Ако желиш да будеш хуман, није важно шта студираш. ''ACTiviraj se'' је један од појеката AIESEC 
канцеларије на Економском  факултету који за циљ има социјалну инклузију  деце без родитељског 
старања и деце ометене у развоју. Овај хуманитарни пројекат успешно се реализује пету годину за 
редом и кроз интерактивне радионице волонтери пружају деци љубав и пажњу, мотивишу их да раде 
на себи и помажу им да се боље уклопе у друштво. 
 
Реализација пројекта ће трајати од почетка фебруара до краја марта и на њему ће учествовати 
наши студенти и интернационални волонтери. Они ће проћи едукације обучених дефектолога о томе 
како да држе радионице за децу са темом њиховог интегрисања у друштво. Поред тога, за малишане 
ће бити организоване спортске активности и разни догађаји забавног  карактера. 
 
Главне активности на пројекту су едукативне и забавне радионице на којима ће радити волонтери са 
децом. Дружење са малишанима ће се одржавати у основним школама са подручја општине Стари 
град и у домовима “Дринка Павловић”, “Јован Јовановић Змај” и “Драган Филиповић Јуса”. AIESEC на 
Економском факултету и пројекат ''ACTивирај се'' овом приликом вас позивају да постанете 
волонтери на пројекту. Имаћете прилику да се дружите са невероватном децом, да им пружите 
љубав, подигнете самопоуздање, постанете њихови најбољи пријатељи и неко кога ће се заувек 
сећати. 
 
Пријави се, јер поред незаборавног искуства добијаш и праксу која ће ти у даљем раду помоћи. За 
све волонтере обезбеђени су сертификати који потврђују њихов рад на пројекту. Више о 
организацији, овом и нашим осталим пројектима можеш сазнати на www.aiesec.org.rs 
 
 

                       Пријаву за учешће можете попунити на овом линку: ПРИЈАВА  
 
 
AIESEC је највећа интернационална организација на свету вођена од стране студената. Постоји у 124 
земље, а главни фокус организације јесу стручне и волонтерске праксе које младима омогућавају да 
путују, раде, волонтирају, усавршавају језике, упознају различите културе и склопе пријатељства која 
трају цео живот. AIESEC у Србији постоји 60 година и бави се развијањем лидерских способности код 
младих кроз друштвено – одговорне пројекте и интернационалне и националне конференције које 
редовно организује. Тренутно бројимо преко 86.000 активних чланова. 
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