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Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности ,,ОКО”, 

у оквиру пројекта 

,,Дигитално описмењавање сеоских жена општине Младеновац”, 

који је подржало 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за достављање пријава за похађање бесплатнe информатичке обуке за стицање основних знања 

и вештина за рад на рачунару, намењене за 50 жена из пет месних заједница општине 

Младеновац – Дубона, Шепшин, Велика Иванча, Јагњило и Рабровац 

 

Програм обуке у оквиру пројекта прилагођен је апсолутним почетницама које желе да науче основе 

рада на рачунару и има за циљ подизање дигиталних компетенција жена, како би учествовале у 

данашњем дигиталном друштву на равноправној основи, имале бољи приступ тржишту рада и постале 

део евентуалних предузетничких токова. 

Током тромесечне рачунарске обуке, полазнице ће се упознати са основним програмима (Word, Excel, 

PowerPoint), израдом блогова, креирањем e-mail адресе, интернет претраживачима и употребом 

друштвених мрежа. 

ЦИЉНА ГРУПА: 

• жене из сеоских месних заједница - Дубона, Шепшин, Велика Иванча, Рабровац и Јагњило; 

• жене без познавања дигиталних вештина; 

• жене из друштвено осетљивих категорија; 

• жене које се баве производњом пољопривредних добара, ручним радовима и рукотворинама. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

• пријавни образац; 
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• фотокопија личне карте. 

(образац пријаве се може преузети у канцеларији Центра за заштиту људских и мањинских права и 

вредности ,,ОКО” и са сајта Центра „ОКО“ www.oko.org.rs.  

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Коверта са уредно попуњеним пријавним обрасцем и фотокопијом личне карте се може предати 

лично у кацеларији Центра за заштиту људских и мањинских права и вредности ,,ОКО” или путем 

поште на  адресу: 

Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности ,,ОКО” 

Ул. Краља Петра I бр.175, канцеларија бр. 52, спрат 3 

11400 Младеновац 

Са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ОБУКУ 

 

Јавни позив је отворен до 31.03.2020. године. 

 

Напомена: Непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

ОДАБИР ЖЕНА ЗА ПОХАЂАЊЕ ОБУКЕ 

Селектовање и одабир жена за похађање обуке информатичке писмености вршиће се по унапред 

утврђеним критеријумима.  

Жене, одабране по Јавном позиву биће контактиране и обавештене о детаљима програма. 

 

Све додатне информације се могу добити на бројеве телефона 011/4120 976 и  

064/5412 035; 066/5399 801, сваког радног дана у периоду од 08.00-13.00 часова. 
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