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Organizovana u okviru ‘Foruma za bezbednosna istraživanja BeogradPriština-Tirana’
Vreme održavanja: 12 – 16. maj 2014.
Mesto: Ulcinj, Crna Gora
Rok za prijavljivanje: 22. april 2014.
Pozivamo mlade stručnjake/kinje, novinare/ke, aktiviste/kinje civilnog
sektora i studente/kinje master ili doktorskih studija iz Albanije, Srbije i sa
Kosova da se prijave za Letnju školu bezbednosne politike. Letnja škola će
polaznicima omogućiti da:
• nauče kako civilna lica mogu analizirati i istraživati bezbednosnu
politiku;
• diskutuju o pitanjima ljudske, nacionalne i regionalne bezbednosti
na Zapadnom Balkanu;
• analiziraju povezanost pitanja bezbednosti i demokratizacije u
Albaniji, Srbiji i Kosovu sa svojim koleginicama i kolegama iz ovih
zajednica;
• promišljaju mogućnosti prevazilaženja izazova u međusobnim
odnosima;
• primene stečeno znanje u svojim studijama i/ili na poslu.

PRIJAVLjIVANjE ZA LETNjU ŠKOLU BEZBEDNOSNE POLITIKE
Letnja škola bezbednosne politike je zajednička inicijativa tri nezavisna istraživačka
centra specijalizovana za istraživanje bezbednosnih pitanja: Beogradskog centra za
bezbednosnu politiku (BCSP), Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) i
Instituta za demokratiju i posredovanje (IDM). Povezuje nas 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 i transformaciji regiona iz konfliktne zone u bezbednosnu
zajednicu.
Glavni ciljevi Letnje škole 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.

Letnja 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.
Informacije o Letnjoj školi:
•
•
•

Letnja škola će trajati 5 radnih dana, od 12. do 16. maja 2014. godine, te se od
učesnika se očekuje potpuna posvećenost programu svih pet dana.
Troškove smeštaja, hrane i organizovanog prevoza snose organizatori.
Radni jezik Letnje škole biće engleski i neće biti obezbeđen prevod. Shodno tome,
odlično znanje engleskog jezika je neophodno i biće testirano tokom intervjua.

Ko se može prijaviti?
Stručnjaci/kinje, studenti/kinje master ili doktorskih studija, novinari/ke, aktivisti/kinje
civilnog društva iz Srbije, Albanije i sa Kosova koji imaju između 22 i 35 i poseduju:
• osnovno poznavanje političkog sistema i bezbednosnog sektora sredine iz koje
dolaze;
• diplomu fakulteta društvenog usmerenja;
• odlično znanje engleskog jezika;
• spremnost da se posvete Letnjoj školi svih 5 dana njenog trajanja.

Kako se prijaviti?
Da biste se prijavili, pošaljite do 22. aprila 2014. na isidora.stakic@bezbednost.org
sledeće dokumente:
• popunjen aplikacioni formular (zajedno sa motivacionim pismom i esejem);
• CV.
Proces selekcije kandidata će trajati najviše nedelju dana. Samo kandidati koji uđu u
uži krug, biće kontaktirani radi intervjua.
Ako imate dodatnih pitanja, možete se obratiti Isidori Stakić (Beogradski centar za
bezbednosnu politiku) na sledeću adresu: isidora.stakic@bezbednost.org

