Мотивационо писмо
Поштовани/а,
Моје име је Урош Савић Каин и долазим из Кровне организације младих Србије (КОМС),
којој сам се прикључио у циљу рада на побољшању квалитета живота свих младих у
Србији. Из веома сличног разлога се пријављујем за Заједнички консултативни одбор,
како би моје ангажовање на овом пољу имало што више непосредног утицаја на живот
младих и прилике које су њима доступне у нашој држави, али и на живот свих грађана и
грађанки Србије и Европе.
Свој допринос побољшању положаја младих сам првобитно остваривао кроз ангажовање
у оквиру Београдског центра за људска права, организације која је усмерена ка
унапређењу теорије и праксе људских права, а у којој сам имао прилике да учим и
детаљно се упознам са социјалним и економским правима.
Моји напори током ангажовања у Београдском центру за људска права су крунисани
двогодишњим истраживањем о положају и развојном путу младих у НЕЕТ ситуацији, где
сам се као истраживач детаљно упознао са предностима и манама постојећег система
социјалне заштите, испитивао утицај социјално-економског статуса и његових
специфичности на живот младих, као и пружао препоруке за његово унапређење. Ово
истраживање ми је донело неопходно познавање институционалног оквира који уређује
социјално-економски положај становништва Србије, али и увид у конкретне недостатке
система, који сам стекао интервјуисањем и анкетирањем стотина младих у НЕЕТ ситуацији
из различитих подручја наше државе.
Кроз своје ангажовање у КОМС-у сам кроз Савет за равноправност и инклузивно друштво
имао прилике да истовремено радим на побољшању положаја младих из
маргинализованих група, чија социјална и економска права јесу најугроженија и који
често јесу у НЕЕТ ситуацији. Рад на овом пољу ми је помогао да разумем мноштво
различитих ситуација које се крију иза овог акронима и неоправдано поистовећују, због
чега сматрам да би мој допринос у пружању препорука био незанемарљив услед
разумевања специфичних контекста у којима поједине групе грађана и грађанки Србије
живе.
Спроведени дијалози институција и младих на националном нивоу од стране КОМС-а,
првенствено са председницом Владе и министром омладине и спорта на основу којих су
кроз заједничку сарадњу постигнуте значајне промене за младе, јесу искуства која
сматрам врло релевантним за садашњу пријаву због идентичности предвиђеног модела

рада одбора и његових циљева. Са друге стране, промоција, подржавање и спровођење
корака у процесу структурираног дијалога од стране КОМС-а, пружили су ми неопходно
искуство и знање за рад у телу које се истовремено бави овим темама на националном и
међународном нивоу, првенствено у виду сарадње са телима Европске Уније,
доносиоцима одлука, али и самим младима. Искуство у преношењу и заговарању
иницијатива и препорука младих од локалног ка националном и међународном нивоу у
овом процесу јесте оно што видим као свој главни асет, услед кога сматрам да бих на
адекватан начин учествовао и доприносио раду одбора.

