КОНКУРС
(п р о д у ж е н р о к )

Основне информације
Захваљујући доброчинству госпође Љубинке Вивчар, Организација за
поштовање и бригу о животињама - ORCA је у стану од 35м2 основала први
Студентски дом за добробит животиња и заштиту природе
те смо у прилици да обезбедимо подршку студентима током студирања која
се састоји од:
• Бесплатног смештаја током студија и покривање режијских трошкова
до одређеног износа за два студента/киње.
• Похађање ORCA академије у циљу стицања знања, вештина и праксе у
областима: јавно заступање, пројектни менаџемент комуникација,
fundraising и слично.
• Реализације програма волонтерске праксе у ORCA у трајању осам сати
недељно, распоређених према обавезама студената.
• Пружања подршке изради семинарских и других стручних радова у
области заштите природе и добробити животиња.
У зависности од могућности, настојаћемо да обезбедимо и стипендију за
студирање, каријерни coaching, додатно стручно усавршавање и праксу у
земљи и иностранству која ће се реализовати у организацијама,
институцијама и компанијама које подржавају ORCA и доступне обуке које
реализују партерске организације.
Услови учешћа
1. Студенти могу да студирају било који факултет кроз који могу се
посвете добробити животиња и заштити природе: ветерина, биологија,
пољопривреда, психологија, педагогија, социологија, право и друго.
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2. Афинитет и посвећеност према заштити животиња и природе, односно
изражена жеља за посвећивањем овим темама као делу визије свог
будућег развоја.
3. Од студената се очекује да поседују лична својства у смислу
позитиваног односа према себи, другима, животу и раду,
мотивисаности и спремности за рад на себи и сарадњу.
4. Приоритет приликом одлучивања о праву на коришћење Студентског
дома ће имати млади без родитељског старања у алтернативној бризи.
За студенте које не добију дом, а испуњавају критеријуме можемо пружити
другу врсту подршке у виду волонтерских пракси у ORCA.
Доношење одлуке
Заинтересовани се могу пријавити Организацији ORCA путем е-поште:
office@orca.rs најкасније до 29.04.2019. године. Пријава треба да садржи
мотивацино писмо и биографију.
Одлуку о додели студентског дома доноси Комисија у саставу:
- Представник/ца ORCA
- Представник/ца Центра за породични смештај Београд
- Представник/ца Универзитета у Београду
- Представник јавности (организација цивилног друштва или јавна
личност)
Комисија ће одлуку донети на основу претходних података и интервјуа са
кандидатима.
Уговор са студентима ће се потписати на годину дана, који се може
продужити до краја студија уз испуњење следећих услова:
- Редовно студирање
- Редовно похађање волонтерске праксе у ORCA
- Поштовање кућног реда
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