Јавни позив за учешће на радионици о ситуационом тестирању
дискриминације

О пројекту

Пројекат „Јачање капацитета институција и организација у Србији у циљу
одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране
дискриминације“ који подржава Влада Велике Британије кроз Фонд за добру
управу (Good Governance Fund – GGF), позива представнике/це организација
цивилног друштва (ОЦД) да се пријаве на радионицу/обуку за тренере/ице
(реализаторе/ке обука) у области спровођења ситуационог тестирања
дискриминације.
Kорисник пројекта јесте Повереник за заштиту равноправности. Овај пројекат
доприноси јачању владавине права и демократске одговорности, а као очекивани
резултат поставља унапређење спровођења Закона о забрани дискриминације.
Ситуационо тестирање је експериментални метод утврђивања дискриминације и
прибављања доказа који веродостојно опонаша ситуацију дискриминације. Једна
од компоненти пројекта односи се управо на јачање капацитета организација
цивилног друштва (ОЦД) у спровођењу ситуационог тестирања дискриминације,
као и на унапређивање тренерских вештина у наведеној области. У том циљу,
Пројекат и Повереник за заштиту равноправности организују тродневну
радионицу/обуку за тренере/ице (реализаторе/ке обука) која ће се бавити
начином спровођења, изазовима и проблемима са којима се ОЦД које спроводе
ситуациона тестирања дискриминације сусрећу, начинима отклањања
недоумица и проблема везаних за тестирање, обавезном сарадњом са
Повереником, као и умрежавањем организација цивилног друштва.

Коме је радионица намењена

Обука је намењена представницима/цама нестраначких, неполитичких и
непрофитних удружења грађана заинтересованих за унапређење теорије и
праксе људских права, развој демократије, даљи развој правне државе и
грађанског друштва у Србији, а чије области деловања обухватају борбу против
дискриминације, заштиту људских и мањинских права, као права појединачних
осетљивих група, промовисање партиципације грађана/ки у правним
поступцима, пружање правне помоћи жртвама чија су људска права повређена,
као и имплементацију главних међународних и европских конвенција и
инструмената за заштиту основних људских права и заштиту од дискриминације.
Предност приликом селекције имаће организације које поседују претходно
искуство у спровођењу ситуационог тестирања и које поседују капацитете да у
скоријој будућности спроведу овакву врсту тестирања.
Свака организација може да пријави 2 члана за учешће на радионици.

Детаљи радионице

Предавачи на овој обуци ће бити: Kосана Бекер, експерткиња у области
ситуационог тестирања и антидискриминације, Весна Петровић (Београдски
центар за људска права), експерт за правна питања у областима заштите од
дискриминације и људских права и Един Вељовић (PricewaterhouseCoopers), виши
саветник за питања обуке и предавач из области менаџерских вештина.
Радионица/обука за тренере/ице одржаће се у периоду од 3. до 5. септембра 2018.
године у Београду. Одржавање обуке, радни материјал, смештај, као и
рефундација трошкова пута за учеснике биће обезбеђени из средстава Пројекта.
Тачно место и програм одржавања радионице/обуке биће познати након
завршеног пријављивања, а одабрани учесници/це биће о томе благовремено
обавештени.

Пријављивање

Рок за пријављивање је 01.08.2018. године. Резултати процеса селекције биће
објављени 15. августа 2018. године.
Пријавни формулар је потребно послати у назначеном року електронским путем
на mirela.obradovic@cep.org.rs. Број учесника/ца је ограничен, а непотпуне
пријаве неће бити узете у обзир.
НАПОМЕНА: Процес селекције ће се вршити водећи рачуна о равномерној
регионалној заступљености организација цивилног друштва.
За сва додатна питања можете се обратити Љубици Kовачевић, пројектној
менаџерки, на адреси: ljubica.kovacevic@cep.org.rs
Позив је објављен на сајту Повереника за заштиту равноправности:
http://ravnopravnost.gov.rs/,
на
сајту
Центра
за
европске
политике:
http://cep.org.rs/ и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом:
http://www.civilnodrustvo.gov.rs
Пројекат „Јачање капацитета институција и организација у Србији у циљу
одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране
дискриминације“
Пројекат спроводе Центар за европске политике (CEP) i PricewaterhouseCoopers
(PwC) Србија у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности.
У Београду, 02.07.2018.

