
УПОЗНАЈТЕ СЕ СА 
ПРИРОДОМ ЗНАЊА



Форум Власина 2015. је једно од лепших искустава у мом животу. 
Поред природе за која је заиста невероватна, дружење је било 
сјајно, а и предавања су била занимљива и покривала су доста 
корисних области. Свакако једно искуство које бих свакоме пуног 
срца препоручио...

ТОМИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ

Укратко: нетакнута природа, квалитетна и занимљива предавања, 
нова познанства, сјајна атмосфера, корисно искуство! На диван 
начин проведено време које дуго остаје у сећању. Форум "Власина 
2015" је заиста превазисао сва моја очекивања.

ТИНА ЛУКОВАЦ



Омладински пројекат Форум Власина реализован је од стране центра за 
координацију “Уједињена Србија”. Покретач и идејни творац Форума је 
Валентино Поповић.

Пројекат Омладински Форум Власина је конципиран у виду едукативног кампа 
са организованим активностима и бави се мотивацијом младих за преузимање 
активне улоге у развоју локалне заједнице, подстицањем предузетничког духа 
код младих, подстицањем креативности у свакодневном животу и раду, 
промоцијом здравог живота и физичке активности, као и подстицањем на 
одрживо деловање и очување животне средине.



ЦИЉЕВИ
Пројекат Омладински Форум Власина има за циљ да пружи едукацију, искуства, 
информације, контакте и мотивацију омладинским активистима из Србије и 
региона, што ће сигурно утицати на повећање њихове шансе за запошљавањем 
и самозапошљавањем, мотивисати их на креативност и покретање нових 
пројеката и пословних подухвата, пружити им стручна знања за унапређење 
омладинског сектора и положаја младих у Србији и Републици Српској.



ФОРУМ 
ВЛАСИНА 

2015
Да вам представимо како 

је Форум изгледао 
прошле године...



350
УЧЕСНИКА



35
ПРЕДАВАЧА
успешних пословних људи, 
стручњака у разним областима, 
професора, научних радника, 
спортиста и уметника.



7 
дана

25 ПРЕДАВАЊА



И МНОГО 
СПОРТСКИХ 

АКТИВНОСТИ



2015. ГОДИНЕ 
ПРОЈЕКАТ
ЈЕ ПОДРЖАН 
ОД СТРАНЕ... 

..и још 25 познатих компанија и институција.



ЛОКАЦИЈА



ПРОГРАМ 
2016.



од 24. до 31. 
Jула 

3СМЕНЕ

Овогодишњи 
Форум ће се 
одржати 

На Форуму ће учествовати 1000 студената из свих 

делова земље и из региона, распоређени у...



350 учесника
смена

Лидерство 

Предузетништво - Start-Up-ovi

Комуникације (кризни менаџмент)

Јавни наступ

Медији – ПР

Вештине позитивног утицаја – Преговарање

Пројектни менаџмент

Storytelling 

Људски ресурси 

Елементи бизнис плана

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 90 студентских организација.

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 130 омладинских и студентских 
организација који окупљају око 15 000 младих



300 учесника
смена

Екологија, безбедност и 
одрживи развој

Социјална политика и 
медији

Туризам, спорт и здрава 
храна

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 90 студентских организација.

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 130 омладинских и студентских 
организација који окупљају око 15 000 младих



350 учесника
смена

Грађанска иницијатива, јавно 
заговарање и лобирање

Писање предлога и 
волонтирање

Национална култура и 
савремена историја

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 90 студентских организација.

Комплетан догађај биће организован у сарадњи са 130 омладинских и студентских 
организација који окупљају око 15 000 младих



WI FI ZONE NO ALCOHOL



Улагање у образовање и едукацију младих је инвестиција у будуће 

кадрове.

Наши циљеви су: 

   - кроз интерактивна предавања и радионице нова знања младима

   - пружање информација и искуства од стручних предавача

   - стварање младих лидера и оснаживање њихових циљева кроз  

   концепт форума у природној средини

Позивамо и Вашу компанију да нам се прикључи у стварању новог, здравог 

окружења, чији су главни покретачи млади, са својим идејама и знањима.

Како ви можете 
да помогнете?



ГЕНЕРАЛНИ 
ПОКРОВИТЕЉ

5000 ¤

Предавања (студија случаја, 
едукација) или радионице на 
жељену тему, са вашим 
предавачима и модераторима

Медијска промоција - Посебно 
истицање генералног спонзора у 
најавама, гостовањима на радију и ТВ, 
на порталима, часописима 

Могућност поделе 
брендираног промотивног 
материјала учесницима 
Форума

Ваш садржај најуочљивији на свим 
штампаним промотивним 
материјалима  – Форум Власина 
POWERED BY 

Посебно истицање на порталу, нашим 
страницама на друштвеним мрежама и 
осталим дигиталним промотивним 
материјалима форума.

Посебно истицање вaшег 
логотипа на резервисаним 
брендинг местима (главна 
бина, банери у простору...)

Ваш логотип и одговарајући 

статус спонзора биће укључени 

у све видео материјале



ПАРТНЕР 
ПРОЈЕКТА

2500 ¤

Предавања (студија случаја, 
едукација) или радионице на 
жељену тему, са вашим 
предавачима и модераторима

Могућност поделе 
брендираног промотивног 
материјала учесницима 
Форума

Ваш садржај најуочљивији на 
свим штампаним промотивним 
материјалима – Форум Власина, 
ПАРТНЕР ПРОЈЕКТА

Посебно истицање на порталу, нашим 
страницама на друштвеним мрежама и 
осталим дигиталним промотивним 
материјалима

Посебно истицање вaшег 
логотипа на резервисаним 
брендинг местима (главна 
бина, банери у простору...)

Ваш логотип и одговарајући 

статус спонзора биће укључени 

у све видео материјале



СПОНЗОР 
ПРОЈЕКТА

1000 ¤

Посебно истицање вaшег 
логотипа на резервисаним 
брендинг местима (главна 
бина, банери у простору...)

Ваш логотип и одговарајући 

статус спонзора биће укључени 

у све видео материјале

Могућност организовања 

радионице на жељену тему 

током Форума.



УПОРЕДНА ТАБЕЛА

Предавања (студија случаја, едукација) или радионице на 
жељену тему, са вашим предавачима и модераторима

само 
радионице

Могућност поделе брендираног промотивног материјала 
учесницима Форума

Ваш садржај најуочљивији на свим штампаним промотивним 
материјалима – Форум Власина, ПАРТНЕР ПРОЈЕКТА

Посебно истицање на порталу, нашим страницама на друштвеним 
мрежама и осталим дигиталним промотивним материјалима

Посебно истицање вaшег логотипа на резервисаним брендинг 
местима (главна бина, банери у простору...)

Ваш логотип и одговарајући статус спонзора биће укључени 

у све видео материјале

Ваш садржај најуочљивији на свим штампаним промотивним 
материјалима  – Форум Власина POWERED BY 

ГЕНЕРАЛНИ 
ПОКРОВИТЕЉ

5000¤

ПАРТНЕР 
ПРОЈЕКТА

2500¤

СПОНЗОР 
ПРОЈЕКТА

1000¤

Медијска промоција - Посебно истицање генералног спонзора у 
најавама, гостовањима на радију и ТВ, на порталима, часописима 



НАТУРАЛНО 
СПОНЗОРСТВО

Посебно истицање вaшег 
логотипа на резервисаним 
брендинг местима (главна 
бина, банери у простору...)

Ваш логотип и одговарајући 

статус спонзора биће укључени 

у све видео материјале

Могућност организовања 

радионице на жељену тему 

током Форума.

Производи Ваше фирме могу знатно олакшати организацију самог 
Форума, кроз могућност натуралног спонзорства.  Ваше производе 
користиће преко 300 учесника у смени.



Валентино ПОПОВИЋ

064/1205421

popovicvalentino@gmail.com

контакт особе

Тим лидер пројекта

Ивана ДУКИЋ

064/4383478

ivanadukicfon@gmail.com

Тим лидер за односе 
са компанијама



Хвала на 
пажњи!

http://www.forumvlasina.rs/

https://www.facebook.com/omladinskiforumvlasina/?fref=ts

https://www.youtube.com/watch?v=IDEgAFcac34

https://www.instagram.com/forum_vlasina/


