
 

 
 

Извештај о реализацији едукације: „Задругарство и социјално предузетништво“  

за општину Књажевац у оквиру пројекта „Подршка за будућност 

 

 Центар за друщтвенп пдгпвпрнп предузетнищтвп – ЦДОП – је кап партнер на прпјекту 
„Ппдрщка за будућнпст“ приступип изради и припреми материјала за реализацију 
датих пбука према захтевима и инструкцијама из партнерских ппщтина. Акценат је 
стављен на практишну примену материјала, кап и да се садржај, терминплпгија и нашин 
презентпваоа прилагпди циљнпј групи, имајући у виду оихпв прпфил кап и оихпве 
пптенцијалне ппслпвне идеје са кпјима желе да аплицирају на пвпм прпјекту. 

Из тих разлпга, кпнципирана је таква пбука кпја је метпдплпщки пбухватила: тепријске 
и закпнпдавне пснпве задругарства и спцијалнпг предузетнищтва са псвртпм на праксу 
у Србији; групни рад на тему израде Бизнис мпдела Канвас; и практишнпг 
индивидуалнпг рада ппмпћу едукативнпг алата ТриП п спцијалнпм предузетнищтву на 
тему развпја и кпнкретизације сппствене ппслпвне идеје ушесница и ушесника са кпјпм 
желе да кпнкурищу на прпјекту (Прилог Агенда обуке). 

Едукација за пплазнике и пплазнице у ппщтини Коажевац, прганизпвана је у следећим 
терминима: 

1. Прва група: 29.-30.03.2018. 
2. Друга група: 02.-03.04.2018. 
3. Трећа група       17.04.2018. 

Штп је укупнп 5 дана пбуке кпју је укупнп прпщлп 49 ушесница и ушесника. Обуку је 
реализпвала предавашица Драгана Тпмић Пилиппвић. 

 
Сама пбука је пцеоа са виспким пценама пд стране самих ушесника, щтп се мпже 
видети из прилпжене евалуције едукације кпја представља прпсек свих датих пцена:1 

 
Uspešnost edukacije 

Koliko vam je ova obuka pomogla da bolje razumete temu? 4.82 

Šta mislite o kvalitetu materijala za edukaciju? 4.96  

Šta mislite o praktičnim vežbama i interakciji između učesnika na edukaciji? 4.98 

Uspešnost predavača 

Šta mislite o uspešnosti  predavača: 

Dragana Tomid Pilipovid 4.98 

                                                             
1  Skala ocena: nisam zadovoljan/zadovoljna - 1; donekle zadovoljan/zadovoljna - 2; zadovoljan/zadovoljna - 3; prilicno sam 

zadovoljan/zadovoljna – 4; izuzetno sam zadovoljan/zadovoljna - 5. 

 



 

Šta mislite o načinu prezentovanja i prikladnosti grupnog rada  4.96 

Šta mislite o interakciji predavača sa učesnicima? 4.96 

Šta mislite o ukupnom kvalitetu predavanja? 4.93 

 

Ушеснице и ушесници су навели да им је највище кприснп билп (ппгледати Збирне 
евалуације едукације): 

- Практишан рад на оихпвпј ппслпвнпј идеји. 
- Кпнкретни савети и примери. 
- Едукативан и кпристан материјал. 
- Искуствп играоа едукативнпг алата ТриП кпји на једнпставан и практишан нашин 

их впди крпз ппјмпве спцијалнпг предузетнищтва. 
- Мпгућнпст да крпз групни рад се међуспбнп бпље уппзнају и размене искуства 

и идеје. 
 
Сами ушеснице и ушесници тпкпм пбуке су ппказали: 

- Великп интерепспваое и жељу да са пвим прпјектпм се (самп)заппсле али су на 
ппшетку пбуке имали велики страх да ли ће бити у мпгућнпсти да напищу 
Ппслпвни план кпји су прплазили на претхпднпј пбуци збпг оегпве 
кпмплекснпсти и захтевнпсти. Преппрука је прилагпдити или прпнаћи фпрму 
кпја ће терминплпщки али и у фпрми бити ближа оихпвпј реалнпсти какп пп 
знаоу такп и пп садржају плана. 

- Накпн израде Бизнис мпдела Канвас, а нарпшитп ппсле играое едукативне игре 
ТриП, сви ушесници су ппказали већу разумеваое пснпва предузетнищтва и 
ппкретаоа сппственпг бизниса и оегпвпг развпја. Овај деп едукације су 
пценили кприсним за ушеое збпг свпје једнпставнпсти и практишнпсти. 

- Заинтереспванпст за пстале ушеснике и оихпве идеје, где захваљујући групнпм 
раду је пмпгућенп оихпвп бпље уппзнаваое и ствараое пснпва за неку будућу 
сарадоу и међуспбну ппдрщку. 

- Дпбру впљу за ушеоем, разменпм искуства и сппственим даљим развпјем. 

Прилози: Агенда, Збирне евалуације по групама, Спискови са учесницама и 

учесницима и Фотографије са едукације. 

 

С ппщтпваоем, 

 

Драгана Тпмић Пилиппвић 

Центар за друщтвенп пдгпвпрнп предузетнищтвп – ЦДОП 

18236 Врмча, Спкпбаоа 

е-маил: draganat@cdop.rs 

www.cdop.rs 
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