ŠKOLA BEZBEDNOSNE POLITIKE
OTVOREN KONKURS ZA UČESNICE I UČESNIKE
Organizovana u okviru projekta
Forum za bezbednosna istraživanja
Beograd-Priština-Tirana
Vreme: 14-18 septembar 2015.
Mesto: (očekujemo potvrdu), Bar, Crna Gora
Rok za prijave: 21. avgust 2015.

Beogradski centar za
bezbednosnu politiku (BCBP)
www.bezbednost.org

Pozivamo mlade ili srednjeg ranga službenike/ce u organima javne vlasti,
zaposlene u sektoru bezbednosti, novinare/ke, aktiviste/kinje civilnog
sektora i istraživače/ice iz Albanije, Srbije i sa Kosova da se prijave za
petodnevnu Školu bezbednosne politike.
Šta će Škola bezbednosne politike omogućiti polaznicima?

Kosovski centar za
bezbednosne studije (KCSS)
www.qkss.org

Institut za demokratiju i
posredovanje (IDM)
www.idmalbania.org

Škola bezbednosne politike je osmišljena tako da unapredi znanja i veštine
učesnika kako bi ih pripremila za uloge analitičara i kreatora politika u
okviru civilnog društva, vlade, medija i akademskih institucija. Tokom
seminara, učesnici će:










Saznati kako civili mogu analizirati i istraživati bezbednosnu politiku;
Naučiti kako da bolje identifikuju razvoj ključnih bezbednosnih
izazova, analiziraju međusobnu povezanost problema i procenjuju
efikasnost i efektivnost odgovora nadležnih institucija, kako bi došli
do održivih rešenja za normalizaciju srpsko-albanskih odnosa;
Analizirati pitanja ljudske, nacionalne i regionalne bezbednosti koja
su od zajedničkog interesa za Zapadni Balkan, kao što su
bezbednost u zajednici, prirodne katastrofe, organizovani kriminal,
radikalizacija i nasilni ekstremizam;
Upoznati se sa inovativnom i interaktivnom metodologijom rada,
koja obuhvata i sesije koje vode eksperti – uključujući studije
slučaja i simulacije – i sesije fokusirane na interakciju između
učesnika;
Moći da primenjuju naučeno u okviru svog posla, projekta ili
studija;
Imati priliku da se upoznaju i razmenjuju mišljenja sa drugim
učesnicima, kao i sa gostujućim predavačima – istraživačima i
stručnjacima specijalizovanim za bezbednost, političarima i
predstavnicima regionalnih bezbednosnih inicijativa.

O inicijativi
Tri nezavisna istraživačka centra specijalizovana za istraživanje bezbednosnih pitanja:
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski centar za bezbednosne
studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM) okupljaju stručnjake iz oblasti
bezbednosti u okviru Škole za bezbednosnu politiku. Organizatore povezuje zajednički
interes za promociju ljudske bezbednosti i demokratizacije. Uvereni smo da kompetentno
učešće građanskog društva u bezbednosnoj politici može učiniti upravljanje sektorom
bezbednosti reprezentativnijim, transparentnijim, demokratičnijim i efikasnijim. Pre ove
inicijative, sarađivali smo od 2009. godine u regionalnom istraživanju o napretku reforme
sektora bezbednosti (RSB) i transformaciji regiona iz konfliktne zone u bezbednosnu
zajednicu.
Glavni ciljevi Škole bezbednosne politike su:




Povezivanje budućih članova bezbednosnih zajednica Albanije, Srbije i Kosova;
Podizanje civilnih kapaciteta za uključivanje u bezbednosnu politiku;
Uključivanje u zajednička istraživanja o bezbednosnim pitanjima i izazovima
demokratizacije, kao i razmatranje mogućih rešenja za postojeće izazove u
saradnji između Srbije, Kosova i Albanije.

Škola bezbednosne politike je deo zajedničkog trogodišnjeg projekta ‘Forum za
bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana’ koji se realizuje uz podršku
Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške. Ovim projektom želimo da
unapredimo razumevanje bezbednosnih problema kroz uspostavljanje veza između
stručnih javnosti (Beograd-Priština-Tirana) i da povećamo transparentnost upravljanja
sektorom bezbednosti. Više informacija o regionalnom projektu ‘Forum za bezbednosna
istraživanja Beograd-Priština-Tirana’ možete pronaći ovde.
Ko se može prijaviti?
Škola bezbednosne politike je namenjena mladim ili srednjeg ranga službenicima organa
javne vlasti, zaposlenima u sektoru bezbednosti, novinarima, aktivistima civilnog sektora i
istraživačima iz Albanije, Srbije i sa Kosova.
Selekcija kandidata će se vršti na osnovu njihovih prijava, a da biste se prijavili potrebno
je da posedujete:





Fakultetsku diplomu;
Minimum nekoliko godina profesionalnog ili akademskog iskustva, poželjno u
organima javne vlasti, oblasti bezbednosne politike, novinarstvu ili istraživanju;
Odlično poznavanje engleskog jezika, engleski će biti radni jezik seminara, a
prevod neće biti obezbeđen;
Spremnost da učestvujete u radu svih pet dana i posvećenost primeni stečenih
znanja u daljem radu nakon završetka ovog seminara.

Mesto održavanja i logističke informacije:



Škola bezbednosne politike će se održati u Baru (Crna Gora). Sve informacije o
smeštaju i prevozu izabrani učesnici će dobiti nakon procesa selekcije.
Troškove učešća u Školi bezbednosne politike – uključujući smeštaj, obroke, kafepauze i prevoz – snose organizatori.

Kako se prijaviti?
Da biste se prijavili za Školu bezbednosne politike, najkasnije do 21 avgusta 2015. godine
mejlom na adresu ssp2015.srf@gmail.com pošaljite, na engleskom jeziku, sledeća
dokumenta:
1) Esej na jednu od predloženih tema:
a. Šta podrazumeva “dovoljno dobra” normalizacija srpsko-albanskih odnosa?
b. Kako Evropska unija može na najbolji način doprineti normalizaciji srpskoalbanskih odnosa: tako što se neće mešati u ovaj process, tako što će se
više uključiti u process, ili tako što će promeniti taktiku?
c. Šta treba da bude prioritet nacionalnih i regionalnih bezbednosnih politika
na Zapadnom Balkanu u vreme ekonomske i institucionalne krize?
2) Motivaciono pismo u kome ćete objasniti šta očekujete od Škole i kako
nameravate da stečena iskustva i znanja koristite u svojoj daljoj karijeri.
3) CV, ne duži od tri strane.
Proces selekcije će trajati najviše deset dana i samo kandidati koji uđu u uži krug će biti
pozvani na razgovor.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas da kontaktirate:


Albanija - Institut za demokratiju i posredovanje: Gentiola Madhi
(gmadhi@idmalbania.org),



Srbija - Beogradski centar za bezbednosnu politiku: Maja Bjeloš
(maja.bjelos@bezbednost.org), ili



Kosovo - Kosovski centar za bezbednosne studije: Sofije Kryeziu
(sofije.kryeziu@qkss.org)

