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Поштовани/а,  

 

Надам се да ћете имати прилику да размотрите  моју биографију за кандидаткињу зa чланство у 

Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и 

социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у 

Републици Србији. 

 

Радећи на великом броју пројеката у области омладинске политике, социјалне инклузије и 

политике запошљавања, допринело је да усавршим своје вештине и знање у области социјално-

економски развој. Верујем да богато искуство у раду на најрзличитијим пројектима, креативност у 

раду и сарадња са великим бројем институција и донаторских организација на националном, 

регионалном и европском нивоу, може допринети раду Заједничког консултативног одбора. 

 

Имам више од 12 година искуства у раду у националном и регионалном непрофитном сектору. Од 

2010. години почео сам да радим као координатор пројеката у Грађанским иницијативама, а 2014. 

у Београдској отвореној школи, две водеће националне организације цивилног друштва у Србији. 

Ово професионално искуство омогућило ми је да радим на праћењу јавних политика, поштовању 

људских права, развоју локалних институција и партнера и сарађујем са свим релевантним 

заинтересованим странама. Већина ових пројеката захтева сталну сарадњу са доносиоцима одлука, 

образовним институцијама, организацијама, стручњацима и младим људима. Од 2018. године сам 

менаџерка пројеката у Фондацији Ана и Владе Дивац задужен за координацију регионалне мреже 

Омладински Хуб Западног Балкана и Турске. Такође сам сертификована тренерица и током 

последњих 8 година спровела сам више од 50 обука из области омладинске политике, 

запошљавања младих, социјалне инклузије и управљања пројектима. У оквиру програма јачања 

капацитета, учествовала сам у процени и мониторингу преко 50 локалних пројеката и 

организовала преко 30 обука за организације цивилног друштва. 

 

Фондација Ана и Владе Дивац, као највећа приватна фондација, једна је од најзначајнијих актера у 

пружању хуманитарне подршке али и социјално-економском оснаживању посебно рањивих 

категорија као што су млади, жене, самохрани родитељи, рурално становништво, најсиромашнији 

чланови друштва. Верујемо да својим професионалним искуством и знањем али и капацитетима и 

ресурсима Финдације, могу да допринесем раду Заједничког консултативног одбора. 

 

У прилогу ћете пронаћи моју биографију и детаље о вишегодишњем искуству у области 

социјално-економски развој. 

 

Стојим Вам на располагању за достављање додатних информацији и података везаних за мој рад. 

 

Срдачно Вас поздрављам,  

 

Бојана Јевтовић 
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