Поштовани,
Програм „Партнерство за образовање и развој заједнице“ (ПЕЦД програм) спроводи се
осам година у Нишу под покровитељством компаније Philip Morris Operations a.d. као јединствен
програм подршке образовању у Србији. Циљ ПЕЦД програма јесте да доделом индивидуалних
стипендија и грантова за студентске пројеката омогући студентима да развију своје лидерске
потенцијале, примене академско знање стечено на факултетима, као и да мотивише даровите
појединце да се укључе у развој града и своју професионалну каријеру започну у Нишу.
Улагање у младе, талентоване појединце – студенте Универзитета у Нишу наставља се и
током школске 2011/12. Расписан је нови конкурс за доделу индивидуалних студенстких
стипендија и грантова за студентске пројекте. Конкурс траје од 12. децембра 2011. до 20. јануара
2012. године. Све информације и пропозиције конкурса доступне су на интернет страници
www.pecd.rs.
У складу са развојном оријентацијом ПЕЦД програма, сваке године уводимо извесне
новине којима се унапређује сам програм. Желимо да Вас обавестимо да од ове године по први
пут укључујемо студенте Грађевинско‐архитектонског и Природно‐математичког факултета
Универзитета у Нишу, који од сада имају могућност да се пријаве на ПЕЦД конкурс за грантове за
студентске пројекте. Ову одлуку смо донели на основу великог интересовања студената, као и
одличне сарадње са појединцима кроз неке досадашње пројекте.
Студенстки пројекти које подржава ПЕЦД програм имају за циљ решавање одређених
недостатака у локалној заједници и то у корист њених грађана. Сигурни смо да студенти Вашег
факултета могу да понуде значајна решења и идеје за унапређење квалитета живота у Нишу
реализацијом пројеката у оквиру ПЕЦД програма.
Поред стицања значајног практичног искуства у раду на спровођењу пројеката, одабраним
групама омогућава се да прођу и тренинг о писању и управљању пројектима, лидерству, тимском
раду, друштвеном организовању и сл.
Било би од великог значаја за ПЕЦД програм и за уведену новину, уколико бисте помогли
да информација о конкурсу, као и могућношћу учествовања студената Вашег факултета, дође до
што већег броја студената. Замолила бих Вас да објавите информацију о новом ПЕЦД конкурсу
путем сајта Вашег факултета, преко мејлинг листа, као и да дозволите постављање промо‐плаката
у просторијама факултета.
За 7 година ПЕЦД програм и компанија Philip Morris подржали су реализацију 65
студентских пројеката, а додељене су 273 појединачне стипендије.
Верујем да ћемо остварити успешну сарадњу у будућности.
Срдачно,
Данијела Маравић
Координаторка ПЕЦД програма

