Škola bezbednosne politike - otvoren konkurs za učesnice i učesnike
Datum
avg. '15.
21.
Glavni ciljevi Škole bezbednosne politike su povezivanje budućih članova bezbednosnih zajednica Albanije,
Srbije i Kosova, podizanje civilnih kapaciteta za uključivanje u bezbednosnu politiku, pokretanje zajedničkih
istraživanja o bezbednosnim pitanjima i izazovima demokratizacije, kao i razmatranje mogućih rešenja za
postojeće izazove u regionalnoj saradnji.

Pozivamo mlade ili srednjeg ranga službenike u organima javne vlasti, zaposlene u sektoru bezbednosti,
novinare, aktiviste civilnog društva i istraživače iz Albanije, Srbije i sa Kosova da se prijave za Školu
bezbednosne politike, koja će biti održana od 14. do 18. septembra 2015. godine u Baru, Crna Gora.
Škola bezbednosne politike je osmišljena tako da unapredi znanja i veštine učesnika kako bi ih pripremila za
uloge analitičara/ke i kreatora/ke politika u okviru organa javne vlasti, civilnog društva, medija i akademskih
institucija.

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:
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1) Esej na jednu od predloženih tema:
Šta podrazumeva “dovoljno dobra” normalizacija srpsko-albanskih odnosa
Kako Evropska unija može na najbolji način doprineti normalizaciji srpsko-albanskih odnosa: tako što
se neće mešati u ovaj process, tako što će se više uključiti u process, ili tako što će promeniti taktiku?
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 seminara 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.

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 Letnjoj školi bezbednosne politike - uključujući smeštaj, obroke, kafe-pauze i prevoz snose organizatori.
Radni jezik seminara će biti engleski, a prevod neće biti obezbeđen.
Više informacija o inicijativi, šta sve seminar pruža učesnicima, kao i očekivanim kvalifikacijama mogu se
naći u PDF dokumentu ispod ili na ovom linku.
Škola bezbednosne politike je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji
realizuju tri nezavisna istraživačka centra - Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Kosovski
centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje (IDM), uz podršku Ministarstva
inostranih poslova Kraljevine Norveške. Glavni cilj ovog trogodišnjeg regionalnog projekta je unapređenje
razumevanja bezbednosnih problema kroz uspostavljanje veza između stručnih javnosti u Srbiji, Albaniji i na
Kosovu i povećanje transparentnosti upravljanja sektorom bezbednosti.
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