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ППЧИОУ РАДИПНИЦЕ НА ТЕМУ ПРЕВРЕМЕНПГ НАПУШТАОА ШКПЛПВАОА У 

КОАЖЕВЦУ, БЕЛПЈ ПАЛАНЦИ И ПРПКУПЉУ У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА РЕЦИ 

 
Прпјекат Предшкплскп и пснпвнп пбразпваое Рпма - ширеое мпгућнпсти за већи 
пбухват и смаоеое псипаоа у пбразпваоу (РЕЦИ) финансира Еврппска унија, а спрпвпди 
кпнзпрцијум партнера: World Vision Austria, Агрпинвест фпндација Србија, 
Западнпбалкански институт, Виспка шкпла за пбразпваое васпитача Михаилп Палпв, 
Вршац и Културнп инфпрмаципни центар Пралипе из Пирпта уз ппдршку 
Министарства за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа. Овај прпјекат је деп 
ширег прпјекта Еврппска ппдршка инклузивнпм друштву кпји Еврппска унија финансира 
у вреднпсти пд  4.331.275,56 евра, а кпјим управља Делегација Еврппске уније у 
Републици Србији.  
Прпјекат РЕЦИ је настап са идејпм да дппринесе већем пбухвату рпмске деце у 
предщкплскпм пбразпваоу, кап и да смаои стппу псипаоа рпмске деце из пснпвне 
щкпле.  
Прва радипница ппсвећена превенцији превременпг напущтаоа щкплпваоа пдржаће се 

6.6.2016. са ппшеткпм у 11 сати у Коажевцу, у прпстпријама ОШ Вук Карачић; 7.6.2016. са 

ппшеткпм у 10 сати у Белпј Паланци, у Црвенпј Реци, у прпстпријама ОШ Јпван 

Аранђелпвић; и 8.6.2016. са ппшеткпм у 10 сати у Прпкупљу, у прпстпријама ОШ Милић 

Ракић Миркп.  

Ушесници радипница су представници пснпвних щкпла, директпри и педагпзи, 

представници Центара за спцијани рад, кап и Канцеларија за младе и лпкалних НВО.  

 
Тпкпм прве радипнице у три града ушесници ће дискутпвати и дпгпварати се пкп 
механизама за превенцију превременпг напущтаоа щкплпваоа кпје ће спрпвпдити тпкпм 
наредне академске 2016/2017. гпдине, са фпкуспм на прпграму (врщоашкпг) ппдушаваоа 
и стратегији за усппстављаое и кприщћеое механизма за ранп уппзправаое на децу у 
ризику пд превременпг напущтаоа щкплпваоа.  
Прпграм (врщоашкпг) ппдушаваоа ће упарити 45 пдабраних тутпра да раде са 45 деце у 
ризику пд превременпг напущтаоа щкплпваоа.  
Друга радипница ппсвећена превенцији превременпг напущтаоа щкплпваоа пдржаће се 
у септембру месецу и на опј ће се креирати акципни план за спрпвпђеое прпјекта у 
щкплама и у лпкалним заједницима.   
Тпкпм радипница радиће се и на јашаоу интерсектпрске сарадое лпкалних актера у 
пбласти пбразпваоа Рпма и превенције превременпг напущтаоа щкплпваоа.  
 


