Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Сомбор
Фондација Гимназије
„Вељко Петровић“ Сомбор
Управник Фондације
Број: 9-3/2020
Датум: 31. јануар 2020.

На основу члана 13. тачка 3. и члана 17. тачка 3. Статута Фондације Гимназије „Вељко
Петровић“ Сомбор (Број: 5/2018 од 29. августа 2018.) предлажем Управном одбору
доношење

ПРОГРАМА РАДА
ФОНДАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР
ЗА 2020. ГОДИНУ

У п р а в н и к,
др Душан Лукић

1

Програм рада Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор за 2020. годину

САДРЖАЈ

1.

Уводне напомене .............................................................................................................. 3

2.

Циљеви .............................................................................................................................. 4

3.

Делатност .......................................................................................................................... 4

4.

Програмске активности ..................................................................................................... 5

5.

Закључак ........................................................................................................................... 8

2

Фондација
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Дана 29. августа 2018. године у просторијама Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор,
одржан је састанак оснивача, који су на основу члана 10. Закона о задужбинама и
фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010, 99/2011 – др. закон) основали Фондацију
Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (у даљем тексту: Фондација).
Оснивачи Фондације су: Проф. др Рајко Игић, Проф. др Љубомир Маџар, Доц. др Зоран
Симендић, MSc Татјана Латас, Бранислав Јокић, Владимир Сабадош, Доц. др Душан Лукић
и др Ладислав Фекете.
Регистратор Регистра задужбина и фондација, који води Агенција за привредне регистре,
је донело Решење о усвајању јединствене регистрационе пријаве оснивања (број: БЗФ
134/2019 од 21. марта 2019. године) и регистровао у Регистар задужбина и фондација:
Назив: Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор
Седиште: Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
Скраћени назив: Фондација „Вељко Петровић“
Матични број: 28831331
ПИБ: 111345748.
Законски оквир:
При обављању активности, у правцу реализовања циљева оснивања Фондације,
примењиваће се позитивно правна регулатива Републике Србије, од које су најважнији:
o Закон о задужбинама и фондацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2010, 99/2011 – др.
закон и 44/2018 – др. закон)
o Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013)
o Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002 – др.
закон, 135/2004, 62/2006, 5/2009 – одлука УС, 7/2012, 01/2011, 93/2012, 114/2012 –
одлука УС, 8/2013, 47/2013, 48/2013 - испр, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон,
5/2015 и 1212/2015)
o Правилник о ближој садржини и начину вођења регистра задужбина и фондација
(“Сл. гласник РС“, бр. 16/11)
o Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл.
гласник РС“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16)
o Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна
лица („Сл. гласник РС“, бр. 137/201)
o Уговор о оснивању Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (број: 1/2018 од
29. августа 2018. године)
o Статут Фондације Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор (број: 5/2018 од 29. августа
2018. године).
Усвојеним Извештајем о раду за 2019. годину потврђена је оправданост оснивања
Фондације.
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2. ЦИЉЕВИ
Програмски концепт циљева утемељен је на равнотежи расположивих ресурса и искушења
пред којим се налазимо, стварајући нераскидиву везу између прошлости, садашњости и
будућности Гимназије „Вељко Петровић“ из Сомбора (у даљем тексту: Гимназија), при чему
су постављени основни циљеви Фондације, и то:
o

o

o

Фондација се заснива на начелима хуманости, унапређења образовања и културе,
јачања свести о социјалној одговорности, промоцији науке и образовања, развијања
алтруизма генерација ученика (у даљем тексту: Алумни) Гимназије, и развијања
властитих интелектуалних, стваралачких, организационих и економских
потенцијала.
Фондација се оснива као добровољна, невладина и непрофитна организација ради
прикупљања средстава за стипендирање младих талената - ученика Гимназије,
током похађања средње школе и студената Првог степена академских студија.
Остали циљеви фондације: организовање семинара, образовних кампова,
радионица, трибина и панел дискусија; јавних скупова посвећених науци, култури и
образовању; интернет форума; хуманитарних и волонтерских акција; издавање
стручних публикација; набавка књига и помагала за наставу; организовање изложби
и сарадња са другим институцијама и фондацијама.

Циљеви дефинисани овим документом представљају претпоставку за постизање
оптималне организације Гимназије, као модерне установе са квалитетним предавачима и
ученицима, препознатљивим у републичким оквирима образовања, културе и спорта.

3. ДЕЛАТНОСТ
Претходно дефинисани циљеви Фондације остварују се кроз различите активности, а
нарочито:
1. Прикупљање средстава за стипендирање младих талената - ученика
Гимназије, током похађања средње школе и/или студирања Првог степена
академских студија;
2. Организовање семинара, образовних кампова, радионица, трибина,
изложби, интернет форума, панел дискусија и јавних скупова посвећених
науци, култури и образовању;
3. Спровођење хуманитарних и волонтерских акција, у сарадњи са другим
организацијама;
4. Издавање публикација, периодике, брошура, каталога и других материјала
едукативно – васпитног каракатера;
5. Подршка побољшању услова школовања, набавка књига и наставних
средстава, промоција и развој науке и образовања, те заштита породичних
вредности;
6. Успостављање и ширење контаката и сарадње са другим фондацијама,
институцијама и организацијама, у циљу повећања стручних ресурса,
неопходних за реализацију циљева фондације;
7. Сарадња са државним и приватним институцијама, усмерене на остале
активности које афирмишу реализацију циљева Фондације.
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Ове активности обухватају више области рада, са фокусом на изградњи људских ресурса,
јачању сарадње и партиципације, те механизама у сектору културе, које се могу груписати
у следеће области:
o

Едукативне активности – посвећене изградњи људских ресурса, кроз трансфер
знања, реализацију образовних и искуствених знања, издавање књига и часописа,
намењених ученицима и наставном особљу, кроз учешће јавних институција,
невладиног сектора и креативних активности.

o

Активности у области сарадње - Циљ је стимулација и афирмација научника и
стручњака, кроз срадњу између локалних, покрајинских и републичких институција
и признатих, познатих и доказаних ученика, наставника, професора и уметника, уз
повећање обима сарадње и партнерства појединаца и институција са Фондацијом.

o

Партиципативне активности – имплементација програмских активности има за
циљ укључивање шире градске популације, која се у перспективи заснива на
интерактивним методама и техникама заснованим на реалним потребама града.

o

Уметничке активности – Фондација ће реализовати пројекте у сарадњи са
појединцима и институцијама културе, а која подразумева учешће у организацијама
догађаја, обележавања јубилеја и интерактивним активностима.

o

Организација и управљање програмским активностима – претпоставке
реализације програмских активности подразумевају организациону форму у којој
активно учешће свих заинтересованих и оптимално коришћење расположивих
ресурса подразумевају дефинисање појединачних улога у оквиру реализације
програмских активности, планирање, управљање трошковима и администрацију.

o

Маркетинг и комуникација – промовисање пројеката базира се на информисању
ученика, наставника и локалног становништва, интерној и екстерној промоцији
програмских активности, кроз друштвене медије и односе с јавношћу свим
доступним комуникационим каналима.

Приступ је замишљен с намером да се подстакне и подржи учење на основу добрих пракси
и модела који су развијени од стране школа и фондација у Србији, а који у пракси често
остају недовољно видљиви, као извор иновација за унапређење рада, квалитета
образовања и отварање школа према друштвеном окружењу.

4. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Због свести о чињеници да се овај програм рада развија у специфичном контексту
вишегодишњег процеса транзиције у модерно демократско друштво, опште економске и
тржишне ситуација, те перманентном недостатку средстава за потребе образовања,
Фондација жели да у наредном периоду буде један од носилаца промена у окружењу.
Намера Фондације је да окупи што више партнера у процесу промена, а као кључне
партнере видимо генерације ученика Гимназије у земљи и иностранству, физичка и правна
лица - донаторе, удружења грађана и фондације, те државне институције.
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У свом раду, Фондација ће користити методе директно самосталног спровођења програма
и пројеката, спровођења пројеката у сарадњи са партнерима, додели средстава
појединцима и Гимназији.
Успешне школе су успеле да се изборе са тешкоћама и изазовима, проналазећи свој начин
да се развију у установе које омогућавају ученицима одговарајућу подршку за учење и
развој, а запосленима добре услове за рад. Вредновање квалитета и примена добрих
пракси представљају почетак квалитетног образовања, које се може реализовати на
различите начине у појединим школама.
Готово свакодневно појављују се нове идеје и производи, а потребна је и одређена доза
храбрости, предузетничка и друштвена иницијатива, које пружају широк спектар могућности
за развој, а неке од могућости су fundraising – као прикупљање средстава и crowdfunding –
као вид групног финансирања.
За успешно прикупљање средстава потребно је припремити и промовисати програмске
активности Фондације, које представљају базно полазиште за планирање реалне
финансијске рачунице у процесу реализације планираних активности.
Доминантно позитивни односи Фондације и Гимназије треба да буду обележени сарадњом,
добрим управљањем усмереним на координацију различитих учесника и реално
дефинисане програмске активности.
Програмске активности Фондације за 2020. годину, оптерећене између осталог и временом
доношења овог програма, се фокусирају на:
1. Закључивање споразума о сарадњи са следећим субјектима: Град Сомбор,
Регионална привредна комора Западнобачког управног округа, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједине, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школа за основно
образовање одраслих Сомбор, Фондација Rejmond Nikole Trast из Велике Британије.
Носилац: Ладислав Фекете
Рок: током 2020. године
2. Реализација пројекта „Сомбор – то сам ја“ по конкурсу „Славимо филантропију“
Фондације Ана и Владе Дивац из Београда
Носилац: Ена Стојковић и Душан Лукић
Рок: април 2020. године
3. Реализација пројекта „Солидарност на делу“ по конкурсу „Можемо и ми“ Фондације
Ана и Владе Дивац и Фондације Отворено друштво из Београда – одлука се доноси
20. фебруара 2020. године
Носилац: Слађана Влатковић и Ладислав Фекете
Рок: јул 2020. године
4. Имплементација пројекта „Стварно важна картица“ у Сомбору, у сарадњи са
локалним пословним партнерима, у складу са потписаним Уговором о пословно
техничкој сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац
Носилац: Душан Лукић и Ладислав Фекете
Рок април 2020. године
5. Реализација пројекта откупа изложбе „Симбиоза знакова“ Виолете Марковић и
њихово донирање Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор
Носилац; Ладислав Фекете
Рок: децембар 2020. године
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6. Покровитељство Градског фестивала науке „Физи Бизи 10“
Носилац: Ладислав Фекете
Рок: септембар 2020. године
7. Покровитељство посете Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, Via C. Battisti 13,
53100 Siena, Italia Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор
Носилац: Зоран Младеновић
Рок: I квартал 2020. године
8. Издавачка делатност Фондације: III Књижевни годишњак Гимназије; монографије:
академика Ивана Гутмана и спортског новинара Душана Колунџије
Носилац: Душан Лукић и Ладислав Фекете
Рок: крај 2020. године
9. Набавка намештаја за опемање просторије за пријем родитеља и просторије са ICT
опремом за индивидуални рад наставника Гимназије
Носилац: Ладислав Фекете
Рок: фебруар 2020. године
10. Израда и комерцијализација Excel апликације за организацију поделе часова
наставницима, израду ЦЕНУС-а и израду решења о статусу и месечној заради
запослених, 40-то часовној раднј недељи, те задацима и пословима запосленог
Носилац: Ладислав Фекете
Рок: стална активност до краја 2020. године
11. Додела новчане награде првопласираним уписаним ученицима првог разреда на
постојећа 4 смера Гимназије
Носилац: Управни одбор Фондације
Рок: октобар 2020. године
12. Израда и доношење Правилника о додели награда и стипендија Фондације
Носилац: Душан Лукић
Рок: август 2020. године
13. Конкурс и обезбеђивање средстава за доделу стипендија
Носилац; Управни одбор Фондације
Рок: октобар 2020. године
14. Организација изложби, у сарадњи са другим установама и појединцима, у Гимназији
и другим установама културе
Носилац: Гимназија и Ладислав Фекете
Рок: крај 2020. година.
Програмске активности могу бити измењене у условима смањеног или повећаног
обезбеђења средстава, посвећености учесника у филантропским активностима и
могућости локалне заједнице да препозна место и улогу Фондације.
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5. ЗАКЉУЧАК
Потребно је подстицати и неговати организацију, канале и начин филантропског деловања
кроз циљане и транспарентне акције деловања. Фокус је на спровођењу започетих
активности Фондације, које ће потврдити позицију Фондације у локалном и ширем
окружењу.
Финансијска средства за рад Фондације и реализацију програмских активности дефинишу
се Финансијским планом Фондације за 2020. годину.
Фондација планира да утиче на развој филантропског деловања у локалном окружењу кроз:
закључивање споразума о сарадњи са ширим кругом субјеката, повећање броја начина
давања, броја донатора, покретање кампања са различитим циљевима, развој стратегије
комуникације са индивидуалним, корпоративним и институционалним донаторима, јавног
наступања за развој филантропије и сарадњи са другим филантропским организацијама у
земљи и иностранству.
Програм рада за 2020. годину представља једногодишњи оквир развоја који Фондација
спроводи, а реализовање програмских активности предмет је сагледавања пословног и
филантропског амбијента који се посматра у локалним оквирима.
Развој захтева ресурсе, алате, континуитет и пуну посвећеност ширег круга учесника,
актера и носилаца активности у наредним годинама функционисања Фондације.

Председник
Управног одбора,
др Ладислав Фекете
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