ФОНД „Проф. МИОДРАГ В. МАТИЋ“
расписује
К О Н К У Р С зa 2019. годину
За додељивање признања школама, установама, организацијама, појединцима, студентима,
ученицима (старости до 18 година), штићеницима (старости до 30 година), који постижу запажене
резултате у рехабилитацији деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју, као и развоју
дефектолошке теорије и праксе и то:
- повељу школи, установи;
- повељу појединцу;
- плакету организацији цивилног друштва за допринос и остварена постигнућа у сарадњи са
установама и организацијама у области заштите и унапређења положаја деце са сметњама у
развоју и особа са инвалидитетом и поремећајем понашања;
- диплому ученику – кориснику, са сметњама у развоју, који постижу добре резултате у
образовању и оспособљавању за живот (за све врсте сметњи у развоју);
- диплому свршеном студенту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, као и
свршеном студенту Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, Катедре са
специјалну рехабилитацију и едукацију, који су постигли најбољи општи успех у току
студирања, за генерацију која је завршила основне студије у протеклој календарској години.
Конкурс је отворен до: 15.12.2018.године.
Предлоге дају: Окружне организације Друштва дефектолога Србије, васпитно-образовне,
институције социјалне и здравствене заштите и друге институције за децу и омладину са
сметњама у развоју, а за најуспешније студенте Наставно-научна већа наведених факултета. Сваки
предлог мора садржати и писмено образложење, како би се могао извршити избор за наведена
признања.
Предлоге слати на адресу:
Друштво дефектолога Србије
Ул. Косовска 8/1, 11000 Београд
Са назнаком: За конкурс Фонда ''Проф. Миодраг В. Матић''
Приспеле предлоге, који стигну до 15.12.2018. године разматраће Управни одбор Фонда и према
утврђеним критеријумима одабрати добитнике повеља и диплома.
Предлози који стигну после одређеног рока неће се разматрати.
Напомена: За све информације о критеријумима за доделу признања Фонда „Проф. Миодраг В.
Матић“ можете се обратити генералном секретару Друштва дефектолога Србије Миодрагу
Недељковићу (на e-mail: danidefektologa@gmail.com).
У Београду, дана 02.10. 2018. године

Председник Фонда „Проф. Миодраг В. Матић“
Микајло Кијановић

