
 
 

КОМИСИЈА ЗА РАД СА МЛАДИМА 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 

ОДЛУКА 
 

Комисија за рад са младима Планинарског савеза Србије доноси одлуку о организовању 
семинара/радионице о искуствима у раду са младим планинарима. Циљеви 
радионице су упознавање и међусобно повезивање водича-планинара који раде са 
младима, размена искустава и даљи планови на повезивању и заједничком раду. 
 
Датум одржавања: 03. и 04.11.2018.год. 
 
Место одржавања: Грза, Планинарски дом Ђорђе Живковић. 
 
Домаћини: ПК Јаворак Параћин, Комисија за рад са младима ПСС 
 
Учесници семинара: 
10 презентера - водичи и планинари са искуством у раду са младим планинарима, који ће 
представити досадашњи рад. 
30 слушалаца - водичи и планинари које делегирају матични клубови. Није нужно да 
имају досадашња искуства у раду са младима, већ да изражавају спремност рад и 
ентузијазам ка циљивима едукације и омасовљења планинарења код младих у својим 
клубовима. Сваки клуб може делегирати по једног члана. 
 
Трошкови учешћа:  
Свим учесницима и презентерима биће плаћени трошкови смештаја и исхране у 
планинарском дому (ручак и вечера први дан и доручак и ручак други дан). Презентерима 
ће бити плаћени и путни трошкови. 
 
Оквирни план активности: 
субота 03.11.2018. 

- долазак учесника и смештај у дому 



- уводна реч организатора (упознавање, представљање рада комисије, 
презентовање обрасца електронског извештаја и пристиглих извештаја…) 

- презентације 
- ручак 
- презентације 
- вечера 

 
недеља 04.11.2018. 

- доручак 
- презентације 
- радионица 
- дискусија, закључци и планирање даље сарадње 
- ручак 

 
Напомена. Детаљан план активности ће бити достављен накнадно по добијању 
пријава. 
 
Презентери: 

 
1 Јагода Новески ПК Раднички Београд 

2 Андреа Штрака ПСК Спартак Суботица 

3 Татјана Љубомировић ПД Сува Планина Ниш 

4 Мирјана Перић ПК Железничар Ниш 

5 Станислава Совиљ Гмизић ПК Адреналин Нови Сад 

6 Неда Милошевић ПК Борковац Рума 

7 Миланка Арсић ПК Балкан Београд 

8 Душица Живковић ПАК Мосор Ниш 

9 Ранко Краљ ПСД Победа Београд 

10 Катић Марија ПК Гучево Лозница 

 
 
Пријаве: 
Учесници семинара могу бити чланови основних планинарских организација чланица 
ПСС. Свака планинарска организација/клуб/друштво може пријавити једног члана за 
учешће. Предност приликом пријављивања имају планинарске организације које су 
Комисији за рад са младима послале Извештаје о раду са младима 
(https://goo.gl/forms/dgfaqJIhPEhft7av2), као и организације које су се послале пријаве на 
конкурс за Републичке акције за младе 2019. 
Преостали број учесника биће попуњен по редоследу пристиглих пријава. За пријаву 
учешћа није нужно да учесник има искуства у раду са младима.  

https://goo.gl/forms/dgfaqJIhPEhft7av2


 
Рок за пријављивање: 19.10.2018. Год. Или до попуне списка.  
 
Начин пријаве: Пријаве учесника за семинар/радионицу шаљу искључиво 
организације-клубови. Заинтересоване организације могу пријавити свог члана, слањем 
мејла на адресу: office@pss.rs  са подацима о учеснику: Име и презиме, Клуб/друштво, 
Град, број телефона и мејл адреса. 
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