
Oрганизације 

 
Правно лице – пуноправни члан или статус партнера 

Мрежа је отворена за: 

a)  Пружаоцe образовања за одрасле, посебно онe који раде са женама у руралним подручјима 
Без обзира да ли су ангажовани у оквиру NWRC, они производе драгоцена знања и вештине и пружају услуге које се преплићу са 
циљевима NWRC.  
 

б) Субјекти који се баве женским питањима, родном равноправношћу, социјалном инклузијом или ангажовањем у пољопривреди:  

- ОЦД/НВО, удружења, задруге, организације, групе, институције, јавно-приватна партнерства, универзитети, јавни субјекти - 
јавна тела и агенције итд. 

 

Чланство у мрежи је отворено и засновано на слободној вољи. 

Могућности сарадње су широм отворене, као и укључивање нових партнера. 

Позивамо све организације и заинтересоване стране сличних интереса да нам се придруже! 

 

Уколико желите да се ваша организација придружи NWRC, молимо вас: 

- унесите контакт податке са кратким описом (где би био истакнут део вашег образовног рада - пољопривреда, укључивање 
жена, рурални развој и слично) 

- учитајте свој лого 

- приложите потписан Меморандум о разумевању – NWRC_MoU 

 

Кликните на дугме испод – прочитајте меморандум и попуните. 

 

Меморандум 
 

МРЕЖА ЖЕНА ИЗ РУРАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА (NWRC) 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧЛАНИЦЕ У NWRC 

https://ruralwomen.eu/other/Memorandum.pdf


Институт за развој предузетништва 
(IED – Institute of Entrepreneurship Development) 

Институт за развој предузетништва је истраживачка организација 
основана 2005. године, фокусирана на промоцију предузетништва за 
све. Основна активност организације је примена пројеката у оквиру 
неких од најутицајнијих и револуционарних европских програма као 
што су ХОРИЗОН 2020 и ЕРАСМУС + програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕДУФОНС – Центар за целоживотно образовање 

ЕДУФОНС је ОЦД основана да ојача друштвену заједницу кроз 
целоживотно учење, побољшавајући проток информација, 
промовишући активно демократско грађанство, поштујући 
различитости и стицање кључних компетенција. Фокус је на три 
области: образовање, оснаживање и развој, а све са социјалном 
инклузијом и родном равноправношћу као унакрсним 
питањима. 
ЕДУФОНС се залаже за слободу, једнакост и солидарност за све 
и друштво у којем људи имају контролу над својим животом, на 
економски и сваки други начин. Активности се концентришу на 
оснаживање рањивих група, младих и жена претежно у 
областима која покривају глобалне изазове, укључујући 
пољопривреду и рурални развој; предузетништво и иновације; 
развој заједнице; критичко мишљење и медијска писменост. 

Удружење ИСТАРСКО – ЕКОМУЗЕЈ из Водњана 

УДРУЖЕЊЕ „ИСТАРСКО – ЕКОМУЗЕЈ ИЗ ВОДЊАНА“ (ISTRIAN de 
DIGNAN – ECOMUSEUM) је непрофитна, невладина организација 
основана у граду Водњан (итал. Dignano), у Истарској регији. 
Главни циљ организације је побољшање квалитета живота 
локалне заједнице повећањем и валоризацијом њених ресурса, 
неговањем сарадње, јединства и солидарности међу 
члановима. Да би постигло овај циљ, удружење подстиче 
истраживање, бригу, очување и промоцију историјског 
руралног културног наслеђа и традиције. Кроз валоризацију 
производа људског рада, тежи стварању препознатљивог 
културног и туристичког идентитета Водњана као 
просперитетне дестинације богате локалним природним 
производима. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грамигна ОДВ (Gramigna Associazione di Volontariato) 

Грамигна ОДВ је италијанско удружење које нуди социјалну инклузију и 
одрживи развој за људе у неповољном положају у социјалној 
пољопривреди (избеглице, мигранти, људи са психијатријским 
поремећајима, затвореници). 

 

 

 

 

  

     

      

    
     

Лариса, Грчка 

Водњан, Хрватска 

Нови Бечеј, Србија Торекузо, Италија 

http://www.ied.eu/
https://www.facebook.com/ied.europe/
mailto:info@ied.eu
http://istrian.org/en/
https://www.facebook.com/ISTRIANdeDignan/
mailto:info@istrian.org
https://www.facebook.com/edufons.centar/
mailto:edufons.centar@gmail.com
https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna?lang=en
https://www.facebook.com/GramignaODV/
mailto:gramignaodv@gmail.com


AENOL SA Development Organisation of the Prefecture of Larissa SA OTA 

Компанија за развој префектуре Лариса, Development Societe Anonyme OTA са 
препознатљивим насловом „Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.“ основана је јуна 1992. године, 
одлуком главних „социјалних партнера“ региона Еласона и поводом потребе 
управљања – имплементације ЛЕАДЕР програма за провинцију Еласона. 
Циљеви компаније: Политике информисања – локални органи за креирање 
развојних иницијатива – услови развоја и пружање техничке подршке за 
припрему и достављање инвестиционих планова и предлога / Прикупљање и 
документовање података о тренутном стању и постојећим трендовима развоја 
у региону / Израда студија дизајна нових производних активности и студија 
организације и пословне администрације / Дизајн, имплементација, 
евалуација програма обуке и акција Европског социјалног фонда / Израда и 
имплементација умрежавања, програма публицитета, организација 
конференција, предавања, интервјуа и др. / Развијање сарадње са 
одговарајућим органима других региона на националном и међународном 
нивоу, у циљу стварања заједничких активности и обострано корисних 
размена. Многе активности компаније од користи су за мањинске групе и људе 
у неповољном положају који раде или покушавају да стекну знања у областима 
у којима је компанија активна. 

 

 

 

 

 

 

 

Културно друштво Доличи "И Триполитида" (Cultural Association of Dolichi "I Tripolitida") 

Културно друштво основано је за подршку традицији и популарној култури од стране 
активних доличана 15.2.1979. године у Доличима. 
Оснивање удружења има следећу сврху: 
Јачање односа између чланова удружења и развој узајамне помоћи и солидарности 
између удружења и мештана села. 
Подизање образовног и културног нивоа чланова удружења и мештана села. 
Очување и заштита природне средине. 
Напори и акције за извођење комуналних пројеката надлежних органа или других 
компететних лица. 
Сарадња са сличним удружењима и групама (осим политичких партија или организација) 
Такође, удружење је основало Музеј фолклора који и сада ради. 
 
 

 

 
 

 

Образовно удружење Царицани (Tsaritsani Educational Association) 

Образовно удружење Царицани је културно удружење са седиштем у Царицанију у 
префектури Лариса. Основан је 1978. да би попунио културну празнину која је постојала, 
углавном изражавајући узнемиреност тадашње омладине и њихову жеђ за стварањем и 
напретком. Међу циљевима Удружења су подизање културног нивоа народа Царицанија, 
коришћење богатог историјског и фолклорног наслеђа места, популаризација и широко 
ширење практичних и корисних знања сваке науке и уметности. Жене имају веома 
активну улогу у овом удружењу, јер управо оне организују већину промотивних догађаја. 
У многим случајевима се одржавају догађаји са домаћим јелима и производима, а за 
планирање и реализацију ових активности задужене су жене које живе или долазе из 
околине. Такође, покушавају да информишу учеснике и госте о локалним производима 
током ових догађаја. 

 

 

 

 

 

Мрежа Перравиа (Perravia Network) 

„Мрежа Перравиа“ је основана у Еласони 2007. године на иницијативу 54 

удружења провинције Еласона и исељеника провинције Еласона. То је 

секундарна невладина организација и њени чланови су културна, спортска и 

еколошка удружења овог подручја. Многи чланови или волонтери који су 

активни у Мрежи долазе из мањинских група, незапослене су жене, 

пољопривредници или људи који живе у руралним подручјима. 

Чланови мреже Перравиа су удружења провинције Еласона и удружења 

еласониста из целог света. Циљ Мреже је да допринесе културном развоју овог 

подручја и промоцији историјског и археолошког наслеђа провинције Еласона, 

приступајући овим питањима са високим научним критеријумом. Сврхе и акције 

Перравиа мреже крећу се у областима: одрживог развоја, животне средине, 

цивилизације, социјалне економије, друштвене солидарности и дигитизације 

културног наслеђа. 

 

 

 

 

 

 

Еласона, Грчка Elassona, Greece 

Царицани (Тсаритсани), Грчка 

Еласона, Грчка 

      

      

           

http://aenol.gr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009206634196
mailto:info@aenol.gr
http://mstsaritsanis.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/34225798969/
mailto:mstsaritsanis@yahoo.gr
https://dolihi.gr/
https://www.facebook.com/dolihigr-117997568260618/?ref=page_internal
https://perrevia.net.gr/
https://www.facebook.com/DiktioPerraivia/
mailto:info@perrevia.net.gr


 

 

 

Пословне и професионалне жене Пула / BPW (Business and Professional Women) 
Pula 

BPW (Пословне и професионалне жене) је невладина међународна организација 
основана у Женеви 1931. године, са федерацијама и подружницама у 112 земаља 
широм света, која има консултативни статус прве категорије у телима УН. 

BPW Први хрватски клуб Пула је прво такво удружење у Хрватској и региону 
југоисточне Европе. Клуб броји двесто чланова и пријатеља у жупанији и целој 
Хрватској. Основни програм BPW клуба је пружање пословних информација, 
едукација и лобирање. Клуб је основан 3. марта 2001. године. 

У складу са својим програмом, BPW Први хрватски клуб Пула редовно одржава 
месечне састанке чланова клуба, са презентацијама различитих економских тема, а 
промовише умрежавање жена кроз пројекте Лобирање за куповину и Пре-
кластеризација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење Информо  

ИНФОРМО је непрофитна организација цивилног друштва која се посебно фокусира на 
образовање. Главне активности су усмерене на утицај на територијални, пословни, 
професионални и лични развој. 
Од свог оснивања, 2004. године, Информо је стекао драгоцено искуство у организовању и 
извођењу обука и радионица, као и у доприносу развоју и интернационализацији 
локалних, регионалних и националних пројеката, кроз учешће у европским и 
међународним партнерствима. Изазов Информа је да пружи ефикасан допринос 
друштвеном развоју кроз образовне програме који производе видљиве промене. 
Удружење промовише европске вредности и грађанство подстичући људе да преузму 
проактивну улогу у друштву, промовишући вредности солидарности и толеранције. 
Информо искуство у извођењу курсева стручног усавршавања у области европских 
пројеката и образовања одраслих се годинама унапређује захваљујући учешћу у развоју 
платформе Моја Европа (My-Europa). Тренутно, Информо координира Међународни 
развојни центар (ИДЦ- иницијатор пројеката одрживог развоја) у сарадњи са општином 
Фажана и националним и међународним партнерима како би се осигурао висок ниво 
образовања, информисања и умрежавања. ИДЦ ради са циљем територијалног, 
професионалног, пословног и личног развоја кроз образовање, информисање, 
умрежавање, сарадњу и дизајн. Корисници центра су потенцијални, почетници и искусни 
предузетници, незапослени - посебно осетљиве групе (млади, жене, особе са посебним 
потребама...), омладина, локална заједница, запослени у цивилном, приватном и јавном 
сектору, доносиоци одлука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пула, Хртватска 

Водњан, Хрватска 

     

     

https://www.bpw.hr/en/
https://www.facebook.com/bpwpulacroatia
http://www.informo.hr
https://www.facebook.com/informo.association


Земљорадничка задруга „Лентаменте” газдује газдинством које се бави производњом старих 
житарица, јечма, конопље, грожђа, маслина и поврћа у плодореду. 
Компанија је почела са радом у септембру 2013. и користи производне методе које не укључују 
употребу синтетичких хемикалија чак и ако се не могу похвалити органским/биодинамичким 
брендовима (у фази су транзиције ка органском режиму). 
Задруга Лентаменте послује у јавној фарми "Casaldianni", која се налази у општини Чирчело, у 
власништву "Rummo Hospital" из Беневента и којом управља тело "Провинција ди Беневенто", на 
земљишту које припада АСЛ БН у близини Беневента, Сан Марко деј Кавоти, Солопака и у 
Пјетрелчини. Имамо 2 зграде и такође јавне зграде које се налазе у компанији "Casaldianni" за 
образовне активности. Такође имамо продајно место на социјалној фарми "Бетанија кућни врт" 
(„Orto di Casa Betania“) у Беневенту. Објекти имају улаз у приземљу и немају степенице или друге 
препреке за особе са инвалидитетом. Саме учионице су распоређене на једном нивоу, као и 
тоалети. Фарма има на располагању и продајно место у граду Беневенту где врши директну продају 
обједињавањем производње и других произвођача. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Основана 1977. као Конфедерација италијанских пољопривредника, произашла из Националне 
алијансе пољопривредника из 1955. године, 1992. је постала ЦИА – Конфедерација 
италијанских пољопривредника. Међу интересима конфедерације убрајају се: заштита и развој 
личности пољопривредног предузетника и његовог пословања, очување прихода 
пољопривредника, права на пољопривредни рад који се обавља као бизнис, афирмација 
примарног сектора у италијанском економском систему, конкурентност компанија на 
тржиштима, афирмација у друштву културе земље схваћене као ограничено и непоновљиво 
добро за све. ЦИА - италијански пољопривредници се фокусирају на одрживу пољопривреду са 
пажњом на квалитет, безбедност, образовање о храни, заштиту и унапређење животне 
средине, агротуризам, шуме, органску пољопривреду, алтернативну енергију. Конфедерација 
се међу својим делатностима, такође бави и издаваштвом и пољопривредним законодавним 
информацијама. ЦИА-Конфедерација италијанских пољопривредника има национално 
седиште у Риму и присутна је у око пет хиљада италијанских општина, са регионалним, 
покрајинским и зонским канцеларијама, као и са представништвом у Бриселу. Међу члановима 
је ЦОПА (Комитета професионалних пољопривредних организација Европске уније) и WOM 
(Светске организације пољопривредника). Конфедерација такође даје глас за око 400.000 
чланова Националног удружења пензионера АНП. Око 37 хиљада младих у пољопривреди 

(Агиа), 10 хиљада предузетница заступљених у "Женама у пољу". 

 

 

 

Форум младих је тело за учешће у животу и демократским институцијама које младима 
обезбеђује услове да директно интервенишу у сучељавању са општинским политикама 
које се односе на планирање активности од значаја за заједницу. Форум младих ради на 
развоју људске личности како у друштвеном смислу тако и у смислу подршке економском 
и предузетничком развоју.Такође, Форум младих промовише образовне и културне 
радионице за рурална подручја Торекуза. 

 

 

 
 

Ова социјална задруга је рођена 2012. године и делује у различитим областима интервенције. Територија као 
материјални и нематеријални систем вредности, идентитета, употребе, обичаја, типичности, симбола, знакова, 
ограничења, историје и културе, представља живи субјект, опште добро које се не може репродуковати, о коме 
се треба бринути и на ком се заснивају територијалне развојне политике и социо-економска одрживост. 
Унутрашња подручја, било да су рурална или урбана предграђа, у тренду који спаја Италију са многим 
европским земљама, доживљавају негативну демографску равнотежу која се огледа у депопулацији која је 
резултат напуштања сада осиромашених и опустошених заједница. Изолација и запуштеност урбаних 
предграђа, села и руралних средина повлачи за собом споро одумирање многих облика традиционалних знања 
везаних за околну природу и места, али и развој сарадње међу људима. Принуђеним да напусте домовину 
данас се осећају они који су са добрим степеном образовања, са културним пореклом које је расло деценијама 
и који сањају о послу који би одговарао току студија и потребама неопходним за миран живот. Прилике 
стварања могућности за посао на основу стечених вештина, на референтној територији и на традицији – а самим 
тим и на коренима припадности – су неостварив сан. Заправо, ми смо уверени у постојање могућности развоја 
личних вештина кроз уметничке/перформативне и културне активности које унапређују места и штите их од 
напуштања.  

 

 

 

 

 
Сол земље конзорцијум (Consorzio Sale della Terra Onlus) 

Конзорцијум Сол земље окупља 15 друштвених, пољопривредних и обновљивих енергетских задруга у 
области Беневента. У унутрашњем, маргиналном подручју, под великим ризиком од напуштања, само је 
храбар избор био у стању да поново активира пољопривредне и занатске послове како би се побољшале 
локалне специфичности. Кохезивна пољопривреда је основа активности конзорцијума. Због тога у пројекат 
нису укључени само локални пољопривредници, већ и незапослени млади, особе са инвалидитетом или 
психијатријским потешкоћама, мигранти и људи који излазе из друштвене девијантности. Сви радници, 
захваљујући пристојном запошљавању и адекватним својим могућностима, улазе у круг производње, 
прелазећи из „минуса” у билансу јавних финансија у вредност за компаније и заједницу. Конзерве, џемови и 
кисели краставци, уље, вино и ситни занати су производи које конзорцијум добија пратећи читав циклус 
прераде, од сетве до паковања. 

 

Лентаменте земљорадничка задруга (Lentamente Società Cooperativa Agricola 

 

Форум младих Торекуза (Forum Giovani Torrecuso) 

ЦИА Италијанска конфедерација пољопривредника – Беневенто 
(CIA Confederazione Italiana Agricoltori – Benevento) 

Кооператива Имагинариа (Cooperativa Immaginaria) 

Беневенто, Италија 

Торекузо, Италија 

Торекузо, Италија 

 Сант'Анђело А Куполо, Италија 

Беневенто, Италија 

     

     

     

     

    

https://consorziosaledellaterra.it/
https://www.facebook.com/consorzio.saledellaterra/
http://www.lentamentecoop.com
https://www.facebook.com/Lentamente-Societ%C3%A0-Cooperativa-Agricola-183046895225466
http://www.cia.it
https://www.facebook.com/ciabenevento
http://www.cooperativaimmaginaria.it/
https://www.facebook.com/immaginaria.coopsocialeonlus
https://www.facebook.com/Forum-Giovani-Torrecuso-1436959159930367


Рурално удружење жена – РУЖ 

РУЖ је непрофитна организација основана ради остваривања циљева 
усмерених на постизању родне равноправности и постизању инклузивног и 
одрживог руралног развоја кроз побољшање социо-економског положаја, 
здравља и запослености жена у руралним подручјима Републике Србије. Идеја 
оснивања удружења РУЖ је унапређење социо-економског положаја жена на 
селу, имајући у виду да како бисмо остварили одрживост руралних подручја, 
потребно је да сви равноправно учествујемо у том процесу. 

Визија: Стварање модерног друштва изгађеног на темељима равноправности 
и уважавања различитости у коме жене остварују сва загарантована права и 
равноправно учествују у свим сегментима живота у заједници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење Пољопривреднице Колубарског округа 

Пољопривреднице Колубарског Округа је удружење формирано 2020 године како би се олакшало 
женама из колубарског округа да продају своје производе. 
Веб-продавница Женска пијаца (https://zenskapijaca.rs/) је власништво удружења 
Пољопривреднице Колубарског Округа, а њено покретање је подржано од стране Женског 
удружења колубарског округа (ЖУКО). Принцип рада је једноставан, а поред онлајн куповине 
омогућена је и достава купцима у колубарском округу и у престоници. Своје производе на овај 
начин продаје 22 пољопривреднице са територије Ваљева, Уба, Лајковца, Мионице, Љига и 
Осечине. Циљ је, поред директне индивидуалне користи од продаје, да жене схвате да су део групе 
и да међусобном подршком подстакну једне друге у даљем развоју њихових бизнис идеја или у 

превазилажењу свакодневних проблема. 
 

 

 

 
Удружење жена "Jaсике" 

Удружење жена „Јасике“ је посвећено очувању традиције и унапређењу положаја и 
квалитета живота и здравља жена. 

Удружење организује социјалне програме, културно-уметничке активности као и 
радионице и саветовалишта за жене, самостално или у сарадњи са надлежним 
институцијама, другим сродним домаћим и страним организацијама и волонтерима. 

Уз мото „Више жена, више активности“, позивају све жене из руралних средина да се 
осмеле и да узму активно учешће у живот својих локалних заједница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење жена „Ариљке“ 

„Ариљке” су настале као плод побољшања родне равноправности и оснаживања 
економског, социјалног, културног и друштвеног положаја сеоских жена Ариља. 
Кроз стручне обуке и практичне примере, на стручним путовањима, семинарима 
и трибинама сеоске жене са територије наше општине добиле су релевантна и 
примењива знања у области удруживања жена, њиховом оснаживању као и 
оснаживању заједнице у којој живе. 
Удружење жена „Ариљке“ бави се производњом и услугама кроз основне или 
допунске делатности, као што су органско воће (малине, купине, боровнице), 
поврће (шпаргла, кељ, паприка, парадајз, кромпир и др.), мед (ливадски, 
сунцокретов, багремов), сиреви (од крављег и козјег млека са додатком зачина и 
органског биља), слатка и кисела зимница, ликери и вина од домаћег воћа и 
зачинског биља, сеоски туризам. Такође, спроводимо културне активности и 
активности на очувању наше традиције (певање из вика, израда народних ношњи, 
вез, плетење и разне рукотворине). 

 

 

 

 

 

 

Ариљe, Србија 

Јасика (Крушевац), Србија 

Колубарски округ, Србија 

Секурич (Рековац), Србија 

     

     

          

https://www.facebook.com/ruralno.udruzenje.zena/
https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-%C5%BDena-Jasike-Jasike-246939409507192/
https://zenskapijaca.rs/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076473301474
https://www.facebook.com/ariljkeassociation


Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
(Академија за политичко образовање и мере унапређења демократије) 

„Академија за политичко образовање и мере унапређења демократије“ је непрофитно 
удружење које се бави грађанским образовањем, једнаким могућностима за незапослене и 
запослене свих узраста, мигрантима, а посебно за жене на тржишту рада, као и иновативним 
понудама за дигитално учење. Основне надлежности рада нашег удружења су подршка људима 
да активно учествују у друштву и јачање активног грађанства, европског грађанства. На нашим 
радионицама, наши учесници често кроз симулационе игре уче како да примене и користе 
вештине као што су медијска писменост, социјално предузетништво, комуникационе стратегије, 

интеркултурални дијалог, људска права и еколошка, економска и социјална одрживост. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Европска академија за образовање и друштвена истраживања (European 
Academy for Education and Social Research)  

Европска академија за образовање и друштвена истраживања доо је социјално 
предузеће. 
Уживамо у развоју бољег друштва, пружајући мајсторске часове (Masterclasses) и 
коучинг (Coaching). Волимо да укључимо наше учеснике у учење спроводећи 
активности и изазове из стварног живота. Наша методологија увек следи принципе 
циркуларне економије са фокусом на ефикасну валоризацију ресурса и ефективност 
резултата. Негујемо ефикасан, одржив и одговоран развој помажући појединцима, 
стручњацима и организацијама да осмисле и спроводе пројекте који доносе 
промене. 
Развијамо Европски пројектни акцелератор и Међународни развојни центар у 
партнерству са Европском асоцијацијом за пројекте, Удружењем Информо и 
Институтом за образовање одраслих Софија. Кроз ове пројекте помажемо 
стручњацима из било ког сектора друштва да своје знање поделе са својом 
публиком из јавних органа и приватних организација, укључујући цивилно друштво, 
академску заједницу, истраживања, мала и средња предузећа, старт-уп, 
мултинационалне компаније… 
Наши мајсторски часови су засновани на учионици, на вебу или по мери. 
Коучинг активности се планирају на захтев. 
 

 

 

 

Изван оквира Европа / OTБ EВРОПА (Out of the box Europe) 

ОТБ ЕВРОПА је компанија чији је главни циљ да оснажи клијенте за добијање и 
ефикасно управљање грантовима, да побољшају своје перформансе у политичким 
иницијативама и изграде одржива партнерства. Ми смо ентузијастична, ефикасна, 
директна и професионална група вођена мотом „Стари начини неће отворити нова 
врата“. Окупљамо различите актере који раде на друштвеним иновацијама, настојећи 
да креирају и обликују нове политике у социјалном предузетништву, социјалној 
кохезији, отвореном дигиталном окружењу и даљем унапређењу европског пројекта. 
Мисија ОТБ ЕВРОПА је да постане платформа за трансфер експертизе о европским 
политикама и програмима уз промоцију европских вредности у циљу јачања европског 
пројекта. 
Визија ОТБ ЕВРОПА је иновативна Европа са једнаким приступом демократском и 
друштвеном животу за све, уједињена солидарношћу и вођена снажном економијом 
заснованом на друштвеним вредностима. Верујемо да будућност припада креативном 
размишљању, иновацијама и активном грађанском учешћу, а све то мора да учини 

наше друштво бољим, одрживијим и праведнијим. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европска асоцијација за пројекте (European Projects Association) 

Европска асоцијација за пројекте асбл (ЕПА) је политички независна непрофитна 
организација фокусирана на истраживање и развој, иновације и интернационализацију 
добрих пракси у европским пројектима и тренинзима у области образовања одраслих. 
Седиште је у Бриселу (Белгија) од 2008. Употреба иновативних информационих и 
комуникационих технологија је карактеристична одлика ове сарадничке мреже 
посвећене заинтересованим странама за европске пројекте. 

 

 

 

 

 

Брисел, Белгија 

Линц, Аустрија 

Брисел, Белгија 
Даблин, Ирска 

     

          

     

https://otbeurope.com/about/
https://www.facebook.com/OutoftheBoxEurope/
https://academy-europa.eu/
https://www.facebook.com/EU.academy
https://europeanprojects.org/
https://www.facebook.com/EPA.MyEuropa
http://www.pb-akademie.at
https://www.facebook.com/akademiepb


 

 

 

Међународни институт за имплементацију одрживог развоја, МИИТР Марибор 

(Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, MIITR Maribor) 

Међународни институт за имплементацију одрживог развоја (МИИТР) је приватна 
невладина организација, основана 2017. године у Марибору, Словенија. Основна 
делатност је истраживање и развој у областима одрживости, сагледавање 
еколошких, економских, друштвених, а у последње време паметних и дигиталних 
димензија, посебно када се разматрају иновативни облици учења. Дакле, мисија 
МИИТР-а је да обезбеди истраживање, образовање и подизање свести, као и 
консултације у областима одрживог развоја, наглашавајући важност социјалног и 
зеленог предузетништва, друштвених иновација, циркуларне економије, 
укључивања младих и савременог неформалног е-учења за убрзање помака 
друштва ка одрживијем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДИСОРА – Удружење за образовање и друштвени развој (DISORA – Društvo za 
izobraževanje in socialni razvoj) 

Удружење за образовање и друштвени развој је непрофитна невладина организација 
са циљем да допринесе бољој интеграцији и социјалном положају угрожених циљних 
група. Удружење у оквиру различитих пројеката пружа програме неформалног 
образовања за младе и одрасле на теме као што су одрживост, предузетништво, 
критичко мишљење и основне вештине писмености. 

Визија: Допринети толерантнијем и економски равноправнијем друштву. 

Мисија: Допринети друштвеној и културној интеграцији угрожених циљних група кроз 
њихово оснаживање и јачање основних вештина. 

Главне активности: пружање могућности за неформално целоживотно учење 
различитих рањивих група као што су мигранти, депривилегирани млади, старији и 
незапослени. 
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