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Драги пријатељи Фондације,
са великим задовољством Вам представљамо
наш информатор, који има за циљ да Вам ближе
представи идеју и мисију Фондације за младе таленте
града Београда, да Вас боље упозна са њеним
радом, као и да унапреди квалитет комуникације
са друштвено одговорним компанијама, младим
талентима, њиховим родитељима и наставницима.

ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

ГРАДА БЕО ГРАДА

У овом првом издању информатора, можете
пронаћи основне информације о Фондацији, њеним
циљевима, људима који својим ангажовањем
доприносе остваривању тих циљева, као и одговоре
на најчешће постављена питања.
Ана Зекавица, dipl. ecc master
Директорка Фондације

Фондација за младе таленте града Београда
основана је са циљем пружања помоћи
талентованим
ученицима,
студентима
и
особама које се истичу у научном, уметничком
и стваралачком раду до 30 година старости, са
подручја града Београда. Као додатни циљеви,
чијем испуњењу тежимо истиче се пружање
помоћи при припремама ученика и студената
за разна такмичења и даље усавршавањe, као
и пружању посебних облика помоћи изузетно
талентованима.
Главни извор финансирања Фондације су донације
друштвено одговорних компанија, које ће свој
допринос у раду дати и кроз активно учешће у
саветодавном телу наше организације, Почасној
Скупштини.
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Трг Николе Пашића 6,
+381. 11. 321. 62. 46, www.fondzamaldebeograd.rs

Фондација за младе таленте града Београда,
једногласним усвајањем Одлуке Скупштине града
Београда основана је 23. јуна 2015. године, док је
са радом и остваривањем својих циљева званично
почела 1. јануара 2016. године.
Скупштина града Београда је донела одлуку да
оснује Фондацију за младе таленте града Београда
како би се на системски начин обезбедио новац за
подршку ученицима, студентима и особама које се
истичу у научном и стваралачком раду а млађе су од
30 година уколико су слабијег материјалног стања.
Желимо да, заједно са одговорним компанијама и
појединцима, који послују или живе на територији
Београда обезбедимо довољно финансијских
средстава како би младим и талентованим људима

помогли да се школују, развијају, постану успешни
и дају свој допринос развоју нашег града и земље.
Верујемо да је Фондација за младе таленте града
Београда институција која ће моћи да окупи све оне
који желе да помогну, уложе новац у образовање
младих и буду одговорни чланови наше друштвене
заједнице.
Град је оснивач али је руковођење Фондацијом за
младе таленте града Београда препустио Управном
одбору чији су чланови угледни и респектабилни
чланови нашег друштва. Све одлуке у вези са
расподелом средстава Фондације деци и младима
доноси Управни одбор потпуно самостално у
најбољој вери у исправност својих одлука.

ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Директор Фондације за младе таленте града Београда:
1. Ана Зекавица - Дипл. ецц мастер; Асистент на Београдској пословној школи

УПРАВНИ ОДБОР
Председник Управног одбора:
1. Нела Мићовић - директор Завода за заштиту
споменика културе града Београда

Чланови Управног одбора:
2. Проф. др Сима Аврамовић - декан Правног факултета
3. Стефан Шарић - архимандрит Српске православне
цркве
4. Проф. др Драган Симић - декан Факултета политичких
наука
5. Љиљана Мркић Поповић - редован професор
Факултета драмских уметности
6. Нада Поповић Перишић - декан Факултета за медије
и комуникације Сингидунум
7. Проф. др Бранко - Ковачевић декан Електротехничког
факултета
8. Мр. Срђан Огњановић - директор Математичке
гимназије
9. Љубомир Максимовић - потпредседник САНУ за
друштвене науке
10. Др Миодраг Матицки - председник скупштине
Вукове задужбине
11. Сања Лубардић - новинар ,,Студио Б’’
12. Зефирино Граси - генерални директор ,,Политика а.д’’
13. Љубивоје Ршумовић - књижевник, председник
Културно просветне заједнице Србије

14. Драгана Кузмановић - професор разредне наставе
ОШ ,,Вук Караџић’’
15. Шћепан Прашчевић - члан Савета Универзитета у
Београду
16. Недељко Радосављевић - шеф Канцеларије за младе
града Београда
17. Дејан Томашевић - потпреседник Кошаркашког
савеза Србије
18. Весна Недељковић - директор ОШ ,,Михајло Петровић
Алас’’
19. Др Александар Главник - професор историје
Математичке гимназије
20. Бојана Плавшић Дроњак - ОШ ,,Душко Радовић’’
Сремчица
21. Александар Атанасијевић - одбојкашки
репрезентативац Србије

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник Надзорног одбора :
1. Снежана Тодоровић - помоћник секретара у
Секретаријату за спорт и омладину

Чланови Надзорног одбора:
2. Проф. др Бранислав Боричић - декан Економског
факултета
3. Др Ива Вуксановић - асистент на Економском
факултету
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ГОРАН ВЕСИЋ

АНДРЕА РАДУЛОВИЋ

АНА ЗЕКАВИЦА

градски менаџер

заменица председника
Скупштине града Београда

директорка Фондације за младе
таленте града Београда

ФОНДАЦИЈА ЈЕ ПРИЛИКА ЗА
ОБНОВУ ЗАДУЖБИНАРСТВА
„Захваљујући причи о малој
виолинисткињи Јовани Савић,
родила се идеја за покретање
Фонда за младе таленте.
Разговарајући
са
Јованом,
њеном мајком и професорима,
схватили смо да постоји много
таквих, појединачних случајева
и да нећемо моћи успешно да
решимо проблеме које имају ако
се бавимо сваким појединачно.
Из тог разлога смо покренули
иницијативу
у
Скупштини
града да се формира Фонд за
младе таленте. Фонд ће једном
годишње дати извештај коме је
отишао новац.

БЕОГРАД ЈЕ ГРАД МЛАДИХ
ТАЛЕНАТА
„Надарени појединци до 30
година старости имаће прилику
да за усавршавање добију
средства из Фондације за младе
таленте, а својим резултатима
показаће на најбољи начин

МЛАДИ ТАЛЕНТИ КАО ОСНОВА
ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВА
„Таленат је основни предуслов
за финансијску помоћ појединцу,
а наш Управни одбор бираће
младе таленте из области
спорта, уметности и науке.

захвалност свом граду. Београд
ће показати свима да је град
младих талената и да они
добијају подршку од свог града.

Постоји могућност да компаније
преко
фонда
преузму
стипендирање и да прате развој
детета. Ово је прилика за обнову
задужбинарства, да свако од нас
помогне и да оставимо нешто
целом друштву.“

Жеља свих нас на челу града
Београда је да помогнемо
младим талентима и дамо им
подстицај да напредују, али исто
тако и да им пошаљемо поруку
да је важно знање поделити
са
другима.
Укључивањем
талентованих
ученика
и
студената у програме Фондације,
потрудићемо се да на најбољи
начин подстичемо стваралаштво,
научно усавршавање и спортски
дух код младих.“

Мој главни циљ, као директорке
Фондације, је да од почетка рада
успоставим јасно, одговорно и
успешноуправљањеорганизацијом
и на тај начин покажем јавности да
је организација у добрим рукама
и на правом путу ка остварењу
наше мисије, а то је стварање места
где ће се пре свега вредновати и
подстицати изузетна достигнућа
младих људи града Београда.“

1. На који начин Фондација помаже
младима?

3. Које су категорије у којима се додељују
средства?

Фондација за младе таленте града Београда, у својој
првој години постојања, поред осталих активности,
расписаће конкурс за доделу наменских новчаних
средстава, којима ће бити финансиране конткретне
потребе младих талената.

1. Додела средстава талентованој деци и младима
ради набавке неопходне опреме која омогућава
даље неговање талента,
2. Додела средстава талентованој деци и младима
ради учествовања на признатим такмичењима у
земљи и иностранству,
3. Додела средстава талентованој деци и младима
ради учествовања на различитим образовним
камповима,
радионицама,
едукацијама,
семинарима, скуповима и сл. у земљи и
иностранству;

4. Који су критеријуми на основу којих се
додељују средства?
Рангирање кандидата биће спроведено на основу
следећих критеријума:
1. Таленат (уметност, спорт и наука)
2. Социјално-економски статус породице
3. Успех у школовању

2. Ко може да конкурише?

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

На конкурс Фондације могу се пријавити таленти
од другог разреда основне школе па све до 30
година старости, који имају пребивалиште у граду
Београду.

5. Изузетност (што подразумева вишеструки успех
и надареност појединца који конкурише)

Три групе корисника:
1. ученици од другог до осмог разреда основне
школе;
2. ученици средњих школа;
3. студенти основних и мастер студија.
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Контактирајте нас:
Трг Николе Пашића 6,
+381. 11. 321. 62. 46,
www.fondzamaldebeograd.rs

