Због великог интересовања за похађање
Лидерског тренинг програма ORCA Академије,
ORCA расписује:

КОНКУРС
за полазнике треће генерације
Лидерског тренинг програма ORCA Академије

Да ли желите да остварите своје снове да Србија буде земља у којој се природа и животиње воле и
чувају? Да ли верујете да свако од нас може много да уради за заштиту природе и животиња ако
имамо потребна знања и вештине, и ако знамо како да их употребимо? Верујете ли да људи
различитих струка могу да се активно укључе у заштиту природе и животиња? Да ли и ви желите да
кроз своју струку активно допринесете добробити животиња, односно заштити природе? Желите
ли да своја знање примените тако да направите стварну промену у друштву? Радознали сте да
сазнате на које начине можете да обезбедите финансијска средства за рад своје организације или
институције у којој радите, како да ефикасно пошаљете своју поруку грађанима, медијима и
политичарима? Можда желите да се усавршавате у областима својих интересовања уз менторску
подршку? Потребна вам је финансијска подршка за реализацију своје идеје која доприноси
грађанском активизму и мобилисању локалних ресурса у циљу заштите природе и животиња?
Добродошли у Лидерски тренинг програм ORCA Академије!
Лидерски тренинг програм ORCA Академије је први и јединствени тренинг програм у Србији и
свету који се бави јачањем лидерских потенцијала грађана за јавно заступање заштите природе
и животиња!
Користећи мултидисциплинарни приступ (интегришући знања из области природних и друштвених
наука) и искуство из дугогодишњег рада у заштити животиња и природе у Србији и на простору
западног Балкана, у Лидерском тренинг програму ORCA Академије развијамо знања и вештине
полазника који су им потребни за примењену и савремену заштиту животиња и природе.
Лидерски тренинг програм ORCA Академије настао је на основу потреба нашег друштва и по угледу
на савремене европске програме образовања у овим областима.
Програм је намењен онима који желе да се у оквиру свога рада посвете добробити животиња,
односно заштити природе и то:
1) студентима дипломских и постдипломских студија,
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2) стручњацима из релевантних области
3) активистима организација цивилног друштва
који имају јасну идеју како желе да помогну заштити природе и животиња у Србији или својој
локалној заједници кроз конкретну иницијативу усмерену на активирање људи и ресурса у својој
заједници за потребе заштите животиња и природе.
Овај Програм није за људе који:
- немају јасну и конкретну идеју шта желе да раде у области заштите животиња и природе,
односно коју промену желе да остваре на локалном или националном нивоу
- не виде себе да се баве јавним заступањем, односно активно и плански се залажу за идеју
коју желе да остваре - кроз промену прописа, пракси и односа људи према заштити природе
и животиња
Теме којима се бавимо у оквиру Лидерског тренинг програм ORCA Академије:
- Технике јавног заступања и њихова примена у заштити животиња и природе
- Процес израде и усвајањa прописа, улоге и надлежности институција и организација у
области добробити животиња и заштите природе
- Лидерске вештине и дефинисање циљева
- Вештине презентације и комуникације са различитим циљним групама
- Јавни наступ и сарадња са медијима
- Писање предлога пројеката и основе техника прикупљања средстава
Уз помоћ Програма, полазници ће бити у прилици да:
1. уобличе своју тему - од идеје до финалног предлога пројекта
2. добију финансијску подршку за реализацију своје идеје
Кроз комбинацију учења и практичног рада Лидерски тренинг програм ORCA академије афирмише
савремен приступ добробити животиња и заштити природе, узимајући у обзир шири социоекономски и политички оквир за развој ових области.
Обука у оквиру Лидерског тренинг програм ORCA Академије траје укупно шест месеци (април 2021.
- октобар 2021. године) и састоји се из:
1. Укупно четири дводневна уживо on-line ZOOM викенд тренинга и укупно четири уживо
on-line ZOOM вечерња тренинга који су распоређени по модулима. Календар датума и
сатница тренинга по модулима можете погледати овде.
2. Домаћих задатака између викенд и вечерњих модула који се односе на тему модула, а
служе за развијање потребних знања и вештина
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3. Развијања предлога пројекта усмереног на подстицање грађанског активизма и
мобилисања локалних ресурса у области заштите природе и добробити животиња, уз
менторску подршку ORCA тима (оквирне теме којима предлог пројекта треба да се бави су
дате у Прилогу 2 овог Конкурса)
Календар Програма прилагођен је терминима како студентима, тако и запосленима, и присуство
на тренинзима је обавезно, с обзиром да се тренинзи одвијају уживо on-line на платформи ZOOM.
Финансирање пројектних идеја ће бити омогућено кроз аплицирање на затворени конкурс
(отворен само полазницима Програма) за добијање малих грантова, који ће бити додељени
најбољим предлозима пројекта. Спровођење одобрених пројеката ће се одвијати након завршене
обуке, у периоду октобар 2021 - март 2022. Више информација о програму финансирања предлога
пројеката кроз Лидерски тренинг програм добиће сви полазници током похађања Програма.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ТРЕЋУ ГЕНЕРАЦИЈУ ЛИДЕРСКОГ ТРЕНИНГ ПРОГРАМА
●
●
●
●
●

Конкурс је отворен до 20. марта у 16h
Пријавна документација се састоји од биографије и мотивационог писма који су
састављени према Смерницама за пријаву на ORCA Академију 2021 (Прилог 1)
Трошкови учешћа у Трећој генерацији Лидерског тренинг програма ORCA Академије у
потпуности су покривени захваљујући донаторској подршци
Пријавите се на конкурс путем овог линка.
Сва додатна питања у вези са конкурсом можете послати на е-маил: akademija@orca.rs
ORCA Академија – партнер у знању
место где млади лидери креирају одрживу будућност
за људе, животиње и природу!

Трећа генерација Лидерског тренинг програма ORCA Академије подржана је у оквиру пројекта
”Твоје место у Србији” који финансира USAID, a спроводи ORCA у партнерству са Националном
коалицијом за децентрализацију, Центром за истраживање, транспарентност и одговорност – ЦРТА
и Фондацијом ”Јелена Шантић”.
ORCA је организација цивилног друштвa препозната од стране грађана, удружења, медија, државе
и европских институција као најутицајнија домаћа организација за добробит животиња и заштите
природе на Западном Балкану. Већ 20 година радимо за добробит људи, животиња и животне
средине. Више информација на www.orca.rs
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ПРИЛОГ 1
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ЛИДЕРСКИ ТРЕНИНГ ПРОГРАМ ORCA АКАДЕМИЈЕ 2021
Молимо вас да пријавну документацију за Лидерски тренинг програм ORCA Академије
припремите у складу са следећим смерницама:
1. Биографија треба да садржи (максимално две А4 странице)
● Име и презиме и контакт информације (адреса, телефон и е-маил)
● Радно искуство (година, послодавац, позиција)
● Образовање и релевантне обуке (година, назив школе / факултета односно
организатора обуке, назив програма, односно назив обуке)
● Просек оцена у оквиру формалног образовања
● Познавање језика (слушање, читање, причање и говор)
● Учешће у пројектима (носилац пројекта, назив пројекта, година учешћа)
● Публикације (назив и година издања)
● Остале релевантне информације
2. Мотивационо писмо треба да одговори на следећа питања (максимално две А4 странице)
● Опишите своју идеју, односно тему којом желите да се бавите у Програму (имајући
у виду опис Програма)
● Како бисте описали свој лидерски потенцијал и да ли бисте истакли нешто од својих
досадашњих постигнућа?
● Који су Ваши професионални циљеви и на који начин се Лидерски тренинг ORCA
Академије уклапа у њихово остваривање?
● Која знања и вештине су Вам потребни да остварите своје професионалне циљеве?
● Шта је Ваша област интересовања и на који начин Лидерски тренинг програм ORCA
Академије одговара на ваше потребе?
● Зашто желите да учествујете и каква су Ваша очекивања у вези са учешћем у
Лидерском тренинг програму ORCA Академије?
● Како ћете применити знања и вештине које ћете стећи у оквиру Лидерског тренинг
програма ORCA Академије, након што завршите похађање Програма?
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ПРИЛОГ 2
ОКВИРНА ЛИСТА ОБЛАСТИ И ТЕМА ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА (НИЈЕ КОНАЧНА)
Природне науке
(ветеринарска медицина, пољопивреда, биологија и
друге)
-

Стандарди добробити фармских животиња
Улога и рад етичких комисија за добробит
огледних животиња
Етичка оцена огледа на животињама
Добробит животиња у зоолошком врту
Добробит животиња за рад
Понашање животиња
Социобиологија
Егзотичне животиње као кућни љубимци
Улога органске пољопривреде у заштити
животиња и природе
High nature value farming
High conservation value forestry
Урбани биодиверзитет
Менаџмент заштићених природних добара
Трговина заштићеним дивљим врстама
Агроекологија
Очување генетичког, специјског и екосистемског
диверзитета у пољопривредним пределима
Заштита врста и станишта у заштићеним
природним добрима
Обновљиви извори енергије и заштита природе
Добробит животиња / заштита природе и
климатске промене
Лов: заштита биодиверзитета и добробит
животиња
Индустрија забаве и добробит животиња
Производња крзна и добробит животиња
Управљање конфликтом између људи и
животиња

Друштвене науке
(социологија, право, економија, психологија,
педагогија, андрагогија, филозофија, уметност и
друге)
-

Улога стручњака у заштити животиња и природе
Заштита животиња / природе у антропоцену
Животиње/природе у уметности, религији и
митологији

-

Међународна заштита животиња / природе
Животиње у националном / упоредном уставном /
управном / грађанском / кривичном праву
Еколошко право
Право добробити животиња
Људска права / права детета и добробит животиња
Људска права / права детета и заштита природе

-

Антропоцентрична и биоцентрична етика
Покрети за заштиту животиња / природе
Волонтеризам у заштити животиња и природе

-

Улога животиња/природе у ресоцијализацији лица
на издржавању казне затвора
Улога животиња/природе у животу старих лица
Улога животиња/природе у медицини

-

Економски аспекти гајења домаћих животиња
Економски аспекти држања кућних љубимаца
Повезаност насиља према животињама и људима

-

Образовање и васпитање о добробити животиња
Образовање и васпитање о заштити природе
Дефицит природе код деце
Улога животиња и природе у раном развоју деце
Образовање одраслих о добробити
животиња/заштити природе

-

Туризам и добробит животиња/заштита природе
Европске интеграције и добробит животиња /
заштита природе
Циљеви одрживог развоја и добробит животиња /
природе

-
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