
 

  

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
О  НАМА  ‐  Омладина  ЈАЗАС‐а  Нови  Сад  је  једна  од  најактивнијих  организација  у  Војводини  која 
спроводи  програме  усмерене  ка младима  и  која  је  препозната  као  лидер  у  омладинском  раду  од 
стране многих организација и институција. Од свог оснивања, 1996. године, организација  је расла и 
развијала  програме  посвећене  младима  и  њиховом  развоју,  хуманости,  образовно  културним 
активностима,  побољшању  положаја  младих  и  услова  живота  младих,  превенцији  болести 
зависности  и  полнопреносивих  болести  и  стварању  бољег  друштва  заснованог  на  исправним 
принципима.  Своју  позицију  и  резултате  организација  остварује  свакодневно  промовишући  праве 
вредности,  активизам  и  волонтеризам,  и  спроводећи  програме  превенције  сиде,  сузбијање 
дискриминације,  психосицијалне  подршке,  вршњачке  едукације  и  омладинског  рада,  заговарања, 
израде  докумената  и  чинилаца  омладинске  политике  како  на  локалном  тако  на  регионалном  и 
националном нивоу. 
 
О ПРОГРАМУ ‐ Омладински камп програм Омладине ЈАЗАС Нови Сад осмишљен током 2013. године 
са циљем да се деци и младима пружи јединствена могућност да током осам дана трајања програма, 
уче  и  стичу  вештине  које  су  им  поред  боравка  у  природи,  неопходне  и  у  свакодневном  животу. 
Програм Омладинског кампа "Прави камп за незаборавно лето"  је урађен по узору на јединствене “ 
woodcraft‐scout”  програме  широм  света,  који  младом  човеку  пружају  квалитетну  обуку  и  услове 
живота  са  природом.  Млади  савлађујући  ове  програме,  уче  да  поштују  природу,  стичу  основе 
вештине неопходне  за боравак  у природи,  али и  кроз радионице  стичу  знање и развијају  вештине 
комуникације, бриге о свом окружењу,  толеранцији и квалитетном провођењу слободног времена. 
Током осам дана боравка у кампу у преподневним часовима, млади кроз теоријски и радионичарски 
тип  активности  стичу  знања  из  области  прве  помоћи,  оријентације,  исхране  у  природи, 
сигнализације,  изградње  склоништа  и  бриге  о  безбедности  и  сигурности  свог  окружења,  док  се 
поподневни део програма заснива на радионицама и рекреативним активностима као што су вожња 
кануа, стрељаштва, стреличарства, бициклизма, пецања, стоног тениса, пикада,.. Тим за реализацију 
Омладинског  кампа  су  искусни  омладински  радници  и  лидери  обучени  за  рад  са  младима,  као  и 
стручни  предавачи  са  искуством држања  едукација  на  разним извиђачким и  другим  омладинским 
активностима. 

 
БЕЗБЕДНОСТ    ‐ Безбедност  учесника  кампа,  односно  програма,  је  осигурана  кроз  вишетруке  мере 
које су дефинисане праивлиницима и стандардима у раду са младима. У циљу испуњења наведених 
правилника и стандарда, безбедност је дефинисана кроз следеће области. 
Здравстве  мере  безбедности:  Сви  учесници  програма  или  њихови  родитељи  попуњавају  образац 
који  садржи  податке  који  имају  значај  за  здравље  учесника.  У  оквиру  ових  упитника  се  исказују 
терпаије,  страхови,  посебни  режими  исхране  и  друге  информације  битне  за  сигурност  учесника. 
Поред  наведеног  сви  лидери  кампа  и  остало  особље  камап  су  обучени  за  пружање  прве  помоћи, 
постоји  стални  контакт  са  амбулантом  у  Богојеву  и  хитном  службом  у  Оџацима.  НАПОМЕНА:  Сви 
подаци су чувани и њима располаже искључиво управа кампа и психолог. 
Противпожарне мере  безбедности:  камп  поседује  све  неопходне мере  противпожарне  заштите.  У 
оквиу  камап  је  постојећа  хидрантска  мрежа  са  три  хидрантска  ормара,  као  и  8  противпожарних 
апарата.  Особље  камап  је  обучено  за  пружање  ПП  заштите,  а  у  кампу  је  обезбеђено  и 
двадесетчетворочасовно дежурство. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Општа безбедност: За безбедност учесника током боравка у кампу предузете су и остале вишеструке 
мере.  Поред  инструктора,  односно  лидера  кампа  и  пратећег  особља,  дежурни  кампа  је  у  сталном 
контакту и са станицом полиције у Богојеву. Камп има инсталиран алармни систем, а опрема која се 
користи  је нова и висококвалитетна. Током рада са учесницима програма, концепт рада  је такав да 
један  лидер  ради  са  групом  до 12  учесника,  односно  лидер  и  асистент  са  групом  до 15  учесника, 
чиме се омогућава то да свки учесник буде довољно праћен током рада. Ноћу је у кампу обезбеђена 
чуварска случба, као и дежурство минимум две особе. Камп је ограђен и комплетно осветљен. 
Осигурање: Камп обезбеђује основно осигурање, које подразумева исплату одређене суме новца, од 
стране осигуравајуће куће, ако дође до нежељених ситуација. Осигурање је урачунато у цену кампа.  
 
ДИСЦИПЛИНА  ‐  Дицпилина  кампа  је  дефинисана  јасно  истакнутим  правилником  са  којим  ће  сви 
учесници  камап  бити  упознати  приликом  доласка  у  камп,  као  и  обавезама  и  одговорностима  које 
потписују пре доласка у камп. Учесник програма који својим понашањем и поступцима буде реметио 
рад  кампа  и  боравака  у  њему,  не  придржавајући  се  правила,  може  бити  искључено  из  кампа  и 
послато кући, на лични рачун или о трошку родитеља/старатеља. У овим случајевима повраћај новца 
није могућ. 

 
СМЕШТАЈ  И  ИСХРАНА  ‐  У  оквиру  кампа  су  обезбеђени  двослојни  шатори  са  мрежом  против 
комараца,  вреће  високог  квалитета  и  подметачи,  а  по  потреби  и  додатни  прекривачи.  Простор  за 
смештај шатора,  однoсно  сам  камп  је  ограђен и  осветљен.  Учесници  се  равномерно распоређују  у 
шаторе у зависности од пола, структуре и величине шатора. 
Исхрана  учесника  зависи  од  величине  групе  и  могућа  је  код  мањих  група  преко  овлашћеног 
ресторана који свакодневно доставља храну у камп или у случајевима већих  група, када  је исхрана 
обезбеђена у ресторану у склопу кампа. Исхрана, однсоно оброци су нормирани према правилнику и 
садрже довољне количине неопходне за младе. Учесници ће имати три оброка и једну ужину дневно 
према агенди програма. Постоји могућност посебне исхране уколико се то наведе у формулару. 
Хигијена  у  кампу  је  обавеза  како  учесника  тако  и  организатора  кампа.  У  кампу  постоје  мучки  и 
женски  сантирани  блок  са  по  два  тоалета,  умиваоника  и  туша,  као  и  осам  спољних  тучева  иосам 
спољних  умиваоника  са  топло  и  хладном  водом.  Чишћење  санитарног  болка  је  редовно  три  пута 
дневно, као од стране особља кампа, тако и од стране дежурних у кампу.  
 
ЛИЧНЕ СТВАРИ УЧЕСНИКА ‐ Новац учесника може да чува особље кампа за шта се даје признаница 
или сам учесник, при чему ће чување новца бити под његовом одговорношћу. Особље из кампа није 
одговорно  у  случају  нестанка  пара.    Мобилни  телефон  чува  особље  камап  у  току  програмских 
активности  или  сам  учесник  кампа,  док  у  ванпрограмским  активностим  мобилни  телефон  чува 
учесник кампа. Особље кампа није одговорно у случају нестанка телефона када није дат особљу на 
чување. Сваки  учесник  кампа  треба  да  понесе  минимум  доњи  веш,  мајице,  шорц,  купаћи  костим, 
тренерку,  лагану  јакну,  патике,  чарапе,  папуче,  пиџаму,  велики и мали  пешкир,  и  прибор  за  личну 
хигијену (четкицу, пасту, сапун, шампон, крему са заштитним фактором, и др. по потреби). Родитељи 
или  учесник  треба  да  се  спакују  у  складу  са  потребама  и  навикама.  У  кампу  не  постоји  посебан 
простор под кључем за чување гардеробе. Ствари ће бити у шаторима у којима се спава. У кампу ће 
постојати  машина  за  прање  и  сушење  веша.  Праће  се  само  онај  веш  који  је  неопходан  за 
свакодневни ритуал код деце. Стога вас молимо за разумевање о стању чистоће  гардеробе која се 
врати  са  кампа.  У  камп  не  треба  носити  вредне  и  скупоцене  ствари.  Особље  кампа  неће  бити 
одговорно у случају губитка, крађе или било каквог оштећења истих. 
 
КОНТАКТ  СА  УЧЕСНИЦИМА  ‐  Контакт  са  учесницима  је  могућ  преко  дежурног  телефона  особља 
камап 064 86 86 36 8 или путем мобилног телефона учесника програма. У случајевима контакта путем 
учесник апрограма, постоји могућност да се учесник не може јавити јер су програми у току.  
 
 



 

  

 
ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК УЧЕСНИКА ‐ Долазак учесника у камп је организован аутобусом или возом, у 
зависности од групе, и то недељом, када почиње смена у 09.30 локомотиве код Железничке станице 
у Новом Саду. Долазак је могуће реализовати и у сопственој режији и у том случају је потребно стићи 
у  камп до 13.00.  Уколико долазите колима,  обавезно најавите долазак  (број регистарских  таблица) 
најкасније до недеље пре почетка кампа на 064 86 86 36 8. Повратак учесника је по завршетку камап 
у недељу до 18.00. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  ‐  На  камп  је  потребно  понети  здравствену  књижицу  и  личну  карту,  као  и 
документацију  добијену  приликом  пријаве.  Сву  приложену  документацију,  родитељ,  однсоно 
учесник су у обавези да прочитају, попуне и потпишу. Приступ упитницима ће имати директор камап, 
воша смене и психолог у кампу. 

 
ПЛАЋАЊЕ И ПРИЈАВА ‐ Уплате се обављају у динарској против вредности по средњем курсу Народне 
банке Србије, на дан уплате. Цена кампа у трајању од 8 дана је 110 евра, са могућношћу плаћања дна 
рате до поласка, и укључује: превоз од Новог Сада до кампа и назад, смештај у шаторима, исхрану на 
бази  пуног  пансиона  са  ужином,  програм  едукације,  радни  материјал,,  стручно  вођство  и  лидере 
кампа.  Поступак пријаве и уплате: Уколико сте заинтересовани, можете се пријавити: 

1.  мејлом  на  адресу  kamp@omladinskikamp.rs  (име  и  презиме,  контакт  телефон,  место 
пребивалишта и мејл адреса),  

2. попуњавањем  пријаве  и  достављањем  на  адресу:  Омладина  ЈАЗАС  Нови  Сад,  Народног 
Фронта 35, 21000 Нови Сад, сваког радног дана од 10.00‐15.00, или 

3. телефонским позивом на број 062 84 86 36 8 
Плаћање  се  обавља  уплатом  на  рачун  фирме  која  управља  кампом ДОО  “Добра школа”  број 160‐
416714‐70  “Banca  Intesa”,  или  готовином  у  канцеларијама  Омладине  ЈАЗАС  Нови  Сад,  Народног 
фронта 35 Нови Сад, сваког дана од 08.00‐15.00 часова, уз претходну најаву доласка на 064 86 86 36 8. 
Уплатница се мора чувати до поласка у камп. Учешће у програму камап је могуће платити на месечне 

рате и  то:  I  рата  у износу од 30  евра приликом пријаве, Остале рате  једнако распоређене до дана 
поласка, Последња рата дан пре поласка у камп 
 
У случају одустајања, новац ће се вратити на следећи начин: 
40 дана пред почетак смене :  30 % од целокупне суме се задржава; 
30 дана пред почетак смене :  50 % од целокупне суме се задржава; 
20 дана пред почетак смене :  70 % од целокупне суме се задржава; 
10 дана пред почетак смене :  100 % од целокупне суме се задржава. 
 
У случају прекида боравка у кампу, изузев здравствених проблема, неће бити повраћаја средстава. У 
случају  непредвиђених  околности,  задржавамо  сва  права  отказивања  кампа,  при  чему  вршимо 
повраћај комплетно уплаћене суме. 

 
 

 


