
ВОЛОНТИРАЈ У  
ЦЕНТРУ ЗА ПРOМОЦИЈУ НАУКЕ  
НА МАЈУ МЕСЕЦУ МАТЕМАТИКЕ!

Шта је Центар за промоцију науке?

Центар за промоцију науке је државна институција надлежна за 
промоцију и популаризацију науке. Мисија Центра је да развија 

 научну писменост и економију знања, буди радозналост и 
 подстакне младе да се определе за пут науке.

Све информације о нама можеш пронаћи на  
нашој интернет страници – www.cpn.rs

Каква је то манифестација Мај Месец Математике?

Манифестација Мај Месец Математике је национални пројекат који 
Центар организује по други пут, током кога ће грађани Србије имати 

прилику да се упознају са занимљивом страном математике кроз серију 
предавања, гостовања, радионица, изложби, интерактивних експоната, 

такмичења и филмских пројекција.

Где ћу волонтирати?

У самом центру Београда, у Галерији Робне куће „Београд“,  
у Кнез Михаиловој 5.

Када могу да волонтирам?

Сваког радног дана и викендом
од 29. априла до 28. маја 2013, од 10 до 22 сата.
Смене су: прва (10:00-14:00), друга (13:30-18:30)  

и трећа (18:00- 22:00), а од волонтера се очекује да се пројекту 
посвете неколико пута недељно, у зависности од могућности.

Шта ћу тамо да радим?

Волонтери ће, сходно својим знањима и жељама, радити као  
домаћини изложбе, демонстратори на експонатима и  

асистенти у извођењу разних радионица.

Да ли је то за мене?

Ако имаш 16 година или више, волиш науку и математику  
и желиш да и другима помогнеш да је заволе – ово је права  

ствар за тебе! Није неопходно да будеш математичар,  
довољно је да имаш мотивацију и ентузијазам,  

а потребна знања и вештине ћеш стећи кроз обуку за волонтере!

Шта добијам од волонтирања?

Армију волонтера која је кључни део ове манифестације ће чинити 
преко стотину младих и позитивних људи. Волонтирање ти доноси 
непроцењиво искуство у раду са људима и јако добро изгледа у 

биографији! Сви волонтери који испуне квоту  
од 8 смена ће добити званичне потврде о волонтирању.

Како да се прикључим?

Контакт особа у Центру за промоцију науке је Ана Брајовић 
(060.70.40.186, abrajovic@cpn.rs). За сва питања у вези са 
волонтирањем можеш је позвати на наведени број телефона,  

а пријаву са својим детаљима (име и презиме, у коју школу/факултет 
идеш и број мобилног телефона) треба да пошаљеш на е-пошту.


