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Омладина ЈАЗАС Нови Сад у циљу наставка реализације летњих програма у Омладинском кампу у 
Богојеву, и обезбеђивања што квалитетнијих кадрова у раду са децом и младима за лето 2018. 
године, расписује 
 

КОНКУРС 
ЗА ОБУКУ ЗА ЛИДЕРЕ У ОМЛАДИНСКОМ КАМПУ 

  
Омладински камп Богојево је први и једини омладински камп код нас који функционише по 
принципима и програму посебно креираном тако да младима омогући да на квалитетан начин 
проводе слободно време током летњег распуста уз подршку обучених лидера и уз добро 
осмишљене програме намењене њиховом узрасту. Уколико сте млади, ученица/к средње школе или 
студент/киња, уколико сте спремни да усвајате нова знања и уколико имате вољу и жељу да радите 
са младима кроз омладински камп, онда је овај конкурс права прилика за Вас. 
 
Циљ и кратак опис: 
Циљ обуке је да младе обучи и оснажи за планирање, организовање, вођење и реализацију 
омладинских кампова. Обука за лидере за рад у омладинском кампу је бесплатна. Трошкове 
наставног материјала, смештаја и исхране покрива Омладина ЈАЗАС Нови Сад. 
 
Период и место реализације: 
Обука траје 5 циклуса 

I циклус: 23-24. децембар 2017. године, Нови Сад, два дана.  
II циклус: март 2018. године, Нови Сад, два дана.  
III циклус: април 2018. године, Нови Сад, три дана.  
IV циклус: мај 2018. године, Нови Сад, три дана. 
V циклус: јун 2018. године, камп Богојево, пет дана.  
VI циклус: јул 2018. године, камп Богојево, 10 дана. 
 

Полазници „ Обуке за Лидере за рад у омладинским камповима “ ће научити: 
1. Основе рада са младима у условима омладинских кампова 
2. Мере безбедности у раду са младима у омладинским камповима 
3. Тематске и програмске целине кампа 
4. Како се планира, организује и спроводи програм у кампу 
5. Начини организације кампа 
6. Које су основне методе тренинга 
7. Које су најчешће грешке тренера и како их избећи 
8. Које су основне технике најефикаснијег преношења знања 
9. Лидерство, компентенције лидера у камповима 
10. Рад са групама, развој група, динамика групног рада 
11. Тимски рад, улоге у тиму 
12. Осмишљавање програма рада у омладинским камповима 
 

Од учесника се очекује да учествују у свим деловима обуке. Динамика и термини обуке се договарају 
са групом, након селекције полазника. 
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Сертификат 
 
Сви учесници који успешно заврше читав програм обуке и ураде практични део стичу право на 
сертификат издат од стране Омладине ЈАЗАС Нови Сад, могућност напретка и плаћени ангажман у 
Омладинском кампу у Богојеву током лета. 
 
Услови Конкурса: 
 
1. Узраст од 16-25 година 
2. вољни да се ангажују у осмишљавању и спровођењу омладинских кампова 
3. особе које могу учествовати у свим деловима обуке 
4. пожељно, али не и обавезно знање енглеског или једног страног језика 
 
Пријава за конкурс треба да садржи: 
 

1. Мотивационо писмо до 2000 карактера на А4 листу  
2. Пријаву са биографијом до једне стране А4. Биографија да обавезно садржи: име и презиме, 

телефон, годиште, место пребивалишта, мејл адресу. 
 
Биографију и мотивационо писмо у електронској форми послати у једном документу на мејл 
kamp@omladinskikamp.rs са назнаком “Пријава на конкурс – Име и презиме”. 
 
1. Непотпуне, неправилно попуњене и неблаговремено послате пријаве неће се разматрати. 
2. Конкурс траје од 01. децембра 2017. године. 
3. О резултату Конкурса учесници ће бити писмено обавештени до 07. 12. 2017. године. 
 
Опис кампа: 
 
На путу од Оџака ка Богојеву на око 4.500 м2 крајем 2012. године, завршена је изградња кампа који, 
по угледу на многе европске, има две звездице. Под тополама и на пешчаним плажама језера 
Штранд где посетиоци кампују већ 50 година, уређен је простор са неопходном приступном 
саобраћајницом, 26 плацева, прилагођених стандардима моторизованих кампера, и за више од 200 
шатора. Поред наведеног у кампу постоје и два зидана објекта, портирница, просторија у којој 
посетиоци могу да припремају храну, вешерница, санитарни простор са тушевима, продавница, 
клупски простор и оставе. Група језера Штранд настала је у великој поплави 1926. године, када се 
Дунав са овог места није вратио у своје речно корито.Највеће од постојећих језера преуређено је у 
купалиште. Језера немају ни једну притоку нити отоку, што додатно обезбеђује чисту воду за 
купалишно рекреативне активности. Посетиоцима су на располагању пешчане плаже укупне 
површине 2 ха. Језеро је површине 9 ха, и дубине до 12 метара. Због своје бистре воде и нетакнуте 
природе која га окружује, постало је популарно излетиште. 
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