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Поштовани, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и  социјална питања и Покрајински секретаријат 

за социјалну политику, демографију и равноправност полова  у оквиру редовних активности 

унапређења свести о важности услуга социјалне заштите и промоције институција, установа и 

грађанског активизма и волонтеризма у области социјалне заштите позива вас на  Сајам услуга 

социјалне заштите  који ће се одржати у Новом Саду, 08. априла 2017. године, у периоду од 

9:00 до 19:00 часова у централном холу СПЕНС-а (Сутјеска бр. 2). 

Циљ Сајма услуга социјалне заштите је: 

• Умрежавање представника јавних и приватних установа у систему социјалне заштите, 

организација цивилног друштва и државних органа у циљу информисања грађана о својим 

правима у области социјалне заштите и врстама услуга које су им доступне;  

• Идентификација предлога за побољшање у предметној области, као и добрих искустава;  

• Размена информација и искустава. 

У оквиру Сајма, поред представљања на штанду, организације ће имати могућност да јавно 

презентују успешне пројекте и активности путем кратког филма, презентације или излагања. 

Током Сајма биће дистрибуиран промотивни материјал, представиће се активности и 

могућности и одржаће се стручни скуп на тему: „Развој услуга у заједници – заједнички 

пут у будућност“.  

Стручни скуп, који ће се одржати од 11:00 до 15:00 часова у конференцијској сали СПЕНС-а ће 

модерирати Владимир Илић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, а учествоваће представници локалних самоуправа, представници медија и 

цивилног друштва. 

Догађаји су отворени за заинтересоване организације цивилног друштва, представнике 

локалних самоуправа, медија и грађане. 

Заинтересоване организације се могу пријавити до 07. априла, 2017.године, путем 

слања пријавног формулара на маил: adria@asystems.as  

 

Организатор Сајма, учесницима обезбеђује: 

• Бесплатно коришћење штандова 

• Могућност додатне презентације 

• Контакт са медијима 

 

Срдачно Вас очекујемо, 

Владимир Илић, државни секретар  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије 

mailto:adria@asystems.as
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 AГЕНДА 

Сајам услуга социјалне заштите 

Нови Сад 08.04.2017. 
 

 

                                 

8:30 

 

9:00  

Долазак учесника и намештање штандова 

 

Почетак Сајам услуге социјалне заштите и Базар Здравља 
 

 
10:00 – 10:15 Свечано отварање Сајма услуга социјалне заштите – сајам отвара министар 

Александар Вулин, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Републике Србије 
 

10:15 – 10:30 
 

10:30 – 11:00 
 

Наступ културно-уметничког друштва "Велико коло" 
 

Пратећи сајамски програм - мерење притиска, шећера у крви итд. 

11:00 – 12:30 

 
 

 
12:30 – 13:00 

 

13:00 – 14:30 
 

 
 

14:30 – 15:00 

Стручни скуп „Развој услуга у заједници – заједнички пут у будућности” 

1.део модератор Владимир Илић, државни секретар Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије 

 
Кафе пауза 

 

Стручни скуп „Развој услуга у заједници – заједнички пут у будућности” 
2.део модератор Владимир Илић, државни секретар Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије 
 

Коктел 

 
15:00 – 16:00 

 
16:00 – 17:00 

 
 

17:00 – 18:00 

 
 

18:00 – 19:00 

Пратећи сајамски програм - мерење притиска, шећера у крви итд. 

 
Радионица "Старост није ружна реч", др Весна Матић, Геронтолошки Центар 

"Нови Сад" 
 

Радионица "Мала школа вежбања", струковни физиотерапеут Никола 

Петрашковић, Геронтолошки Центар "Нови Сад" 
 

Пратећи сајамски програм - мерење притиска, шећера у крви итд. 
 

19:00 Затварање - Сајам услуга социјалне заштите и Базар здравља 

 

За додатне информације, контактирајте нас на adria@asystems.as 

mailto:adria@asystems.as

