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Иновације које су уведене од самог почетка мандата су:
●

●

Иницијални заједнички састанак чланова УО и НО током УО стратешког
састанка чији је циљ био дефинисање начина комуникације и постављање
очекивања између ова два тела.
Заједнички канал комуникације УО-НО - успостављен је заједнички Slack канал
тако да је омогућена директна комуникација свих чланова ова два тела, што је
значајно олакшало размену идеја и информација.

Ово представља новину у односу на претходне мандате и пракса је коју бисмо
препоручили да се настави у будућности.
Остале активностима на којима је НО радио током мандата су:
●

●

●

●

Праћење плана рада УО - НО је саставио листу приоритетних активности са
циљем да се у току мандата фокусира на те области у свом саветодавном
капацитету. Због околности које су довеле до драстичних промена динамике рада
како УО па тако и НО, ови фокуси нису испраћени до краја мандата.
Пословник о раду скупштине и Етички кодекс - чланови Надзорног одбора су
изнели своје предлоге за измене и допуне ова два документа пре него што су
представљени члановима на Полугодишњој скупштини. Нарочит фокус је стављен
на Пословник о раду скупштине којим су детаљно утврђене процедуре рада и
чиме се значајно допринело свеобухватној професионализацији рада
организације.
Одговор на ванредно стање/кризни штаб - у светлу пандемије covid-19, НО је
пратио развој ситуације како на националном нивоу тако и на нивоу целе мреже.
Одржано је неколико састанака (како интерно тако и са члановима УО) са циљем
дефинисања стратегије и планирања одлагања заседања, као и процене
последица по рад ЕПМС. Сматрамо да нашој организацији предстоји период у
коме ће бити неопходно континуирано праћење развоја ситуације и прилагођавање
ЕПМС активности како би организација успешно функционисала и одржала
финансијску стабилност, због чега би било неопходно да наредни НО настави да
се активно бави овом темом.
Алумни иницијатива - као један од фокуса рада овогодишњег НО, задовољство
нам је што је ова иницијатива о којој се разговарало неколико година у овом
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●

мандату и званично покренута. План за развој ове иницијативе јесте да се она
повеже са одржавањем интернационалног заседања у Новом Саду као и 15.
Годишњицом ЕПМС (2021. године). Спроведене су следеће активности:
○ Направљен је упитник за алумнисте који је послат на листу мејлова које је
сакупио НО и додатно подељен преко ЕПМС профила на друштвеним
мрежама. Пристигло је 66 одговора на упитник, што представља одзив од
око 20% од свих контаката који су сакупљени што сматрамо одличним
одзивом.
○ Одржан је онлине састанак са представницом интернационалне
канцеларије из Берлина, Хеленом Неп, која води Алумни мрежу на
међународном нивоу организације. Циљ састанка је био размена искуства и
даље развијање ове идеје на нивоу ЕПМС.
Реакција на жалбу упућену кроз Писмо Надзорном одбору - по пријему жалбе
овим каналом на рад Управног одбора у вези са комуникацијом са Главним
организаторима Националне конференције, НО је одржао интерни састанак а
након тога и састанак са председником организације и надлежним чланом
Управног одбора како би се понудила помоћ у налажењу решења.
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