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Волонтер - истраживач 
 

 

Волонтер - истраживач је именован у оквиру пројекта „Повратак као корак напред“ који реализује 

удружење грађана Иницијатива за развој и сарадњу (IDC) у сарадњи са удружењем грађана Проактив из 

Ниша и Општином Врњачка Бања.  

Сврха овог истраживања је да разуме утицај тренутних стратегија на трајна решења за расељена лица, а 

посебно приступ одрживом повратку на Косово и процес реинтеграције. 

Главна идеја је да се добију релевантне и кредибилне информације од интерно расељених лица, али и од 

других актера, о социоекономским факторима који утичу на процес повратка. Штавише, ово истраживање 

ће додатно подржати неопходност побољшања приступа запошљавању, социјалној заштити и другим 

друштвено-економским правима интерно расељених лица која су одабрала да остану у Србији; и допринеће 

одрживом повратку особама које разматрају повратак у место порекла, што је гарантовано бројним 

законима и људским правима.  

 

 

Волонтери ће пружати подршку истраживачком тиму, кога чине виши стручњаци, у прикупљању 

сваобухватних, тачних и поузданих истраживачких података, укључујући: 

 

- Помоћ у извођењу теренског рада; 

- Помоћ у спровођењу анкета лицем у лице и анкетирањем; 

- Помоћ у интервјуисању локалних људи о њиховим погледима на искуства расељених лица и 

питање повратка; 

- Помоћ истраживачком тиму у обради података. 

 

 

- Спровести најмање 70 структурираних интервјуа у три / четири града у Србији.  

 

- Волонтери биће обучени о одређеним аспектима своје улоге, укључујући преглед питања на 

којима IDC ради. 

  

I  Основне информације  

II  Опис улоге   

III  Очекивани исход 

IV  Оријентација/Обука 

http://idcserbia.org/
http://www.proaktiv.org.rs/
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- Уписани на додипломске или постдипломске студије из друштвених и политичких наука, 

међународних односа, комуникација, права, социологије, антропологије, психологије, 

економије или друге релевантне области са нагласком на развојна питања. 

 

 

- Искуство у спровођењу анкета и упитника; 

- Добре интерперсоналне, јаке организационе и комуникационе вештине; 

- Способност самосталног рада, прецизног и проблемског решавања техничких и методолошких 

питања која се јављају током истраживачког периода; 

- Способност емпатије и разумевања истраживачких тема; 

- Отвореног ума; 

- Пажљив и поуздан; 

- Способност за рад високо професионалан начин и са поштовањем рокова: 

- Знање и искуство у раду са угроженим заједницама на локалу; 

- Способност рада као део тима; 

- Разумевање важности поверљивости и способност да се то поштује у сваком тренутку. 

 

- Посвећено време истраживању ће бити флексибилно и базирано на задатку који је предвиђен 

за спровођење истраживања, али најмање од 4 до 6 недеља. 

 

 

- За ово истраживање нам је потребно од два до пет волонтера истраживача. 

 

 

- Београд, Ниш, Крушевац и Краљево. 

 

Заинтересовани студенти могу се пријавити слањем биографије (CV) и кратког пропратног писма на 

ivana.k@idcserbia.org најкасније до 20. јануара 2019. године у 23:59  
 

 

 

V  Квалификације: Обазовање/Искуство 

VI Вештине и способности  

VII Временске обавезе 

VIII Број волонтера истраживача  

IX Локација 

X Поступак пријављивања  

mailto:ivana.k@idcserbia.org

