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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

др Ирена Фикет

Занимање Научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију

Телефон 063 16 52 392

Имејл irenafiket@yahoo.com

Биографија Ирена Фикет је докторирала на Факултету политичких наука и
социологије Универзитета у Риму (Ла Сапиенза). Њене истраживачке
теме обухватају грађанску партиципацију, демократске иновације,
делиберативну демократију, европски идентитет, европску јавну сферу,
високо образовање унутар европског простора и Западни Балкан. На
ове теме до сада је објавила преко 10 радова у рецензираним
међународним часописима и књигама и учествовала у бројним
међународним пројектима . Један је од оснивача Сталне групе за
демократске иновације при Европском конзорцијуму за политичка
истраживања . Ради на Институту за филозофију и друштвену теорију а
као постдокторандкиња је боравила на универзитетима у Фирензи,
Сијени, Болоњи и Ослу. Сарађивала је са Регијом Тоскана на промоцији,
имплементацији и анализи више од 20 делиберативних демократских
арена на нивоу локаних заједница Регије Тоскана. Чланица је -Чланица
радне групе НКЕУ за поглавља 25 и 26.

Подаци о институцији

Назив институције Институт за филозофију и друштвену теорију

Седиште Београд

ПИБ 100043864

Матични број 100043864

Одговорно лице др Петар Бојанић



Веб сајт http://www.instifdt.bg.ac.rs/

Имејл institut@instifdt.bg.ac.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

др Ирена Фикет

Занимање научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију

Имејл irenafiket@yahoo.com

Биографија Ирена Фикет је докторирала на Факултету политичких наука и
социологије Универзитета у Риму (Ла Сапиенза). Њене истраживачке
теме обухватају грађанску партиципацију, демократске иновације,
делиберативну демократију, европски идентитет, европску јавну сферу,
високо образовање унутар европског простора и Западни Балкан. На
ове теме до сада је објавила преко 10 радова у рецензираним
међународним часописима и књигама и учествовала у бројним
међународним пројектима . Један је од оснивача Сталне групе за
демократске иновације при Европском конзорцијуму за политичка
истраживања . Ради на Институту за филозофију и друштвену теорију а
као постдокторандкиња је боравила на универзитетима у Фирензи,
Сијени, Болоњи и Ослу. Сарађивала је са Регијом Тоскана на промоцији,
имплементацији и анализи више од 20 делиберативних демократских
арена на нивоу локаних заједница Регије Тоскана. Чланица је -Чланица
радне групе НКЕУ за поглавља 25 и 26.

Име и
презиме

МА Сара Николић

Занимање докторанткиња на одељењу за етнологију и антропологију на
Филозофском факултету у Београду

Имејл sarrra.nikolic@gmail.com

Биографија Дипломирала је и мастерирала на одељењу за етнологију и
антропологију Филозофског факултета у Београду. На истом факултету
похађа докторске студије. За потребе теренског истраживања у оквиру
докторских студија тренутно борави у Пољској на Универзитету Адам
Мицкјевич у Познању где се бави истраживањем транзицијског
симболичког насиља над совјетском модернистичком архитектуром као
обликом непожељног културног наслеђа. Њена истраживачка



интересовања тичу се антропологије града и архитектуре, економске
антропологије и антропологије потрошње. Учествовала је на неколико
конференција у земљи и иностранству и, излагала радове о примени
антропологије у урбаном планирању. Од 2016. године као
истраживачица ради на пројекту Чувари парка у оквиру кога се бави
културним наслеђем Платоа у Милешевској улици и учествује у развоју
интердисциплинарног методолошког апарата за партиципативни
урбанизам. Ауторка је изложбе „Реклама – рам за портрет савремене
жене“ одржане у Етнографском музеју у Београду.

Име и
презиме

МА Балша Делибашић

Занимање докторанд политикологије на Факултету политичких наука у Београду

Имејл delibasicbalsa@gmail.com

Биографија Дипломирао је 2013. године на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду, смер политикологија, са просечном оценом
9,28. На истом Факултету је завршио мастер студије, модул: Политичка
теорија, политичка социологија и институције, са просечном оценом 9,78
одбранивши рад на тему: Савезна Република Југославија: настанак,
функционисање и распад“ Године 2015. уписао је докторске студије на
истом Факултету на политиколошком смеру. У педагошком раду са
средњошколцима истакао се ангажовањем у највећој независној
установи за промоцију науке међу средњошколцима Истраживачкој
станици Петница. Од 2013. године је и сарадник на Семинару историје, а
од 2018. године и стручни сарадник. Његова главна интересовања су
политичка историја, партијски, изборни системи, партиципација и
друштвени ангажман. Учествовао је на научним скуповима у Хрватској и
Србији.

Општи подаци

Назив пројекта Узми град у своје руке: основи грађанске партиципације

Кључне речи партиципација, демократија, локалне, заједнице

Спровођење
пројекта

01.12.2018. - 01.06.2019.

Научне Области интердисциплинарне
друштвене
хуманистичке



Апстракт
пројекта

Пројекат Узми град у своје руке: основи грађанске партиципације
осмишљен је са намером да промовише начела демократије са
фокусом на грађанске партиципације на нивоу локалних заједница,
међу средњошколском популацијом у пет градова у Србији (Горњи
Милановац, Лозница, Зрењанин, Сјеница, Зајечар). Пројекат ће
бити реализован у средњим школама у тим местима и биће
имплементиран кроз форму циклуса радионица. Радионице ће
водити троје стручњака са Института за филозофију и друштвену
теорију, Филозофског факултета и Факултета Политичких наука у
Београду који поред академске афилијације и искуства поседују
године практичног и активистичког искуства на оваквим и сродним
пројектима. Током овог циклуса ученици али и наставници имаће
прилику не само да се упознају са основним принципима
демократских облика грађанске партиципације већ и да као група
раде на проналажењу модела за решавање акутних проблема у
својим локалним заједницама.

Опис пројекта Циклус радионица о грађанској партиципацији састоји се од једног
шездесетоминутног и два деведесетоминутна сегмента у сваком
граду. Прва у низу радионица конципирана је као предавање са
дискусијом. У оквиру ње ученици ће имати прилику да се упознају
са основним демократским начелима, принципима грађанске
партиципације и различитим моделима учешћа у процесима
одлучивања које су им омогућене важећим нормативним оквиром.
Наредне две радионице интерактивног су карактера и са општег
прелазе на локално-специфични ниво. У оквиру та два сегмента
полазници ће имати за задатак да самостално идентификују
проблем који на нивоу своје локалне заједнице сматрају
најрелевантнијим, а затим да у сарадњни са предавачима
дефинишу одговарајући модел за његово превазилажење. У
пројекту ће учешће узети минимум 20 полазника и полазница у
сваком месту, пре свега средњошколаца, а затим и њихових
предметних наставника и заинтересованих представника локалних
организација цивилног друштва.

Циљна група средња школа
шира јавност
организације цивилног друштва

Циљеви
пројекта

Пројекат Узми град у своје руке: основи грађанске партиципације
има за циљ да дистрибуира теоријска и практична знања о
демократији са фокусом на могућностима и значају грађанске
партиципације на нивоу локалних заједница у Србији. Такође, један
од основних циљева овог пројекта јесте да допре до младих у
срединама у којима још увек нису формирани научни клубови, те да
међу њима повећава ниво политичке писмености, ширећи поменута
знања и демократске вредности. Коначно, циљ овог пројекта јесте



подстицање и оснаживање младих у наведеним локалним
заједницама да вођени знањима и вештинама стеченим у оквиру
пројектом предвиђеног циклуса радионица узму активно, кроз
демократске институције, учешће у решавању проблема од значаја
за локалну заједницу.

Циљеви из
програма
прмоције науке у
које се пројекат
уклапа

Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима
Развој различитих програма промоције науке заснованих на
научној култури и научној писмености код свих грађана
Републике Србије

Процена броја
посетилаца

100

Да ли се
пројекат
спроводи са
другим
организацијама?

Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Припрема радионица 01.12.2018. 31.12.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

15000 0 0 0 0 15000

Активност Од До

Теоријска радионица 01.10.2019. 20.02.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

35000 20000 0 4000 0 59000

Активност Од До

Практична радионица 1 20.02.2019. 30.03.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

35000 20000 0 4000 0 59000



Активност Од До

Практична радионица 2 01.04.2019. 10.05.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

35000 20000 0 4000 0 59000

Активност Од До

Евалуација 15.05.2018. 31.05.2018.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 0 0 0 0 5000

Укупно:197000
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