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1. Ко смо ми

Наша визија
Србија у којој је предузетништво постало
свепристутно.

Наша мисија
Иновативним пројектима желимо да на системски
начин развијамо предузетнички дух и амбицију код
младих људи.

Наши циљеви
Препознати проблеме у друштву, чија решења
кроз пројекте и активности Удружења, имају дугорочне
позитивне ефекте на младе.
Подстицати предузетништво код младих
усмерити их ка истрајности, иновативности
иницијативи.
Препознати потенцијале
едукацији талентоване деце.
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помоћи

Подстицати грађане и друштво уопште
иницијативу и веру у натпросечне резултате.

на

Зашто предузетништво?
Сматрамо да је најбољи начин за економски опоравак и
напредак земље покретање сопствених послова и креирање
домаћих производа. Зато желимо да подстакнемо и упутимо
младе у том правцу и пробудимо предузетнички дух у њима.
Србија вековима уназад није била земља у којој се неговала
предузетничка култура и иницијативa.
Кроз постојеће пројекте се трудимо да развијамо
предузетничке вештине и мењамо свест код младих.
Предузетнички дух не мора да значи само покретање сопствених
послова - предузетнички дух и особине значе да неко поседује
иницијативу, склоност ка напредовању и натпросечним
резултатима, прихвата одговорност, планира унапред, има
визију свог напретка и посла који ради. Људи који поседују ове
особине доносе напредак сваком пословном окружењу у коме
се налазе и наш циљ је да будуће генерације посматрају посао
на овакав начин. Сигурни смо да ће овакав проактиван приступ
послу у нашој земљи обезбедити већи просперитет и напредак,
а самим тим и лепши живот и задовољство свих њених грађана.

Наш тим
Владимир Преловац
Идејни творац Удружења и његов визионар.
Оснивач је домаће компаније “Devana Technologies” и
њеног главног производа ManageWP, који на тржишту
WordPress менаџмента има лидерску позицију. Вођен
својим искуством, жели да Србија има више домаћих
производа највишег квалитета у свету, који ће јој
донети економски напредак.

Лела Ђокић
Координатор пројеката Удружења и главна
одговорна за њихову реализацију. Верује да свака
позитивна промена у друштву мора кренути од нас
самих и да сами грађани највише могу допринети
светлијој будућности земље. Управо због тога, активна
је у различитим невладиним организацијама већ
неколико година.

Милица Кнежевић
Oд 2015. поносни прикључени члан Удружења
и координатор “раме уз раме” са осталим члановима
тима. Верује у стварање система који служи другима,
док системе који служе сами себи не признаје.
Зависник је од иницијатива и цени и живи храброст у
променама.

О нама
Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић”
основано је 2013. године у Београду из жеље за унапређењем
друштва и подршком предузетништву, као формули за економски
напредак и опоравак земље.
Удружење је основало српско предузеће “Prelovac Media”
(данас Devana Technologies) на иницијативу својих запослених,
а зачетник идеје је Владимир Преловац, оснивач предузећа и
председник. Из жеље да инспирише младе људе и укаже им на
правац развоја који ће и њих и њихово окружење довести до
успеха, предузеће је део свог профита одлучило да уложи у ову
идеју у циљу обогаћивања програма и пројеката Удружења.
Као невладина, непрофитна организација, Удружење
сва своја средства улаже у пројекте које само реализује, а уз
несебичну помоћ и савете сарадника и пријатеља. Самостално
одлучује како ће се новац распоредити, који друштвени проблем
ће покушати да реши својом иницијативом или пројектом и куда
усмерава своју стратегију.
Након оснивања, стабилизације и пажљивог структуирања
идеје и циљева, уследиле су успешне реализације првих
пројеката – “Нове наде шаха” и “Најбољи едукатори Србије”
2014. године. Овим пројектима је Удружење загребало у основе
проблема, односно изворе добрих особина и знања људи – шах
и стратешко размишљање, и образовање и свестраност младих.
Сваки пројекат Удружења “Живојин Мишић” који је касније
уследио вођен је управо идејом да на све доступне начине
инспирише младе људе да се одваже, буду храбри и иновативни,
виспрени и да сами створе своје прилике, једном речју – постану
и сами предузетници.

2. Највећа достигнућа
у 2015.

НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ

Најбољи едукатори Србије
Посвећени, мотивисани и иновативни наставници су
наставници какве желимо у нашим школама. Верујемо да само
такви учитељи наше деце могу од њих направити људе који ће
бити успешни у сваком послу и померити Србију као државу
напред. Да би били такви морају бити довољно вредновани,
поштовани и плаћени, и управо то покушавамо да унапредимо
кроз овај пројекат. Боље образовање за наше наследнике.
2014. године покренули смо пројекат „Најбољи
едукатори Србије“, а са великим задовољством смо
га реализовали и следеће године. Кроз овај пројекат
награђујемо изузетне учитеље и наставнике основних и
средњих школа у Србији, са циљем да истакнемо угледне
примере наше просвете. Награђени едукатори одликују се
иновативношћу, посвећеношћу, активизмом, спремношћу да
уче, да се усавршавају и прилагођавају модерним потребама
образовања, да примењују нове методе и средства у настави,
да ученике уче како да примењују знање и тако их припремају
за савремене захтеве тржишта рада. Они су неретко покретачи
позитивних промена у својој околини, пионири напретка и
постизања натпросечних резултата и као такве слободно их
можемо назвати и предузетницима у свом послу. Управо ту
налази се веза између предузетништва и едукације - грађење
предузетничког духа од школских дана кроз примере таквих
наставника је круцијално.
Овогодишњи најбољи долазе из места широм Србије,
из градских и сеоских школа. Сви се под једнако истичу у
својим срединама, а међу најбољимa су се нашли захваљујући
пријавама њихових ученика, ученичких родитеља или колега.
Најбоље је бирала комисија, састављена од прошлогодишњих
награђених,
представника
Удружења,
Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Срђана Огњановића,
директора Математичке гимназије, Драгице Павловић Бабић,
координаторке ПИСА тестирања у Србији и представника
Завода за унапређење образовања и васпитања.
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Наградe

Наши
најбољи
едукатори
су
иновативни и проактивни, инспиративни
и покретачи позитивних промена у свом
послу и својој околини. Вреднује се колико
су на часу, у оквиру редовне наставе и
својих предмета креативни, занимљиви
и другачији, колико су добри примери
деци, али и колико се у склопу наставе
или ваннаставних активности додатно
залажу за развијање ученика, њихових
талената, знања и способности, колико
подстичу на размишљање и истраживање,
на активизам, рад и труд.

Сви најбољи едукатори, поред личног
дела награде добијају и по 100.000 РСД за
унапређење свог рада, а средства могу
бити потрошена на реализацију разних
пројеката са ученицима или опрему коју
награђени сматрају корисном за развој
метода учења и позитивног утицаја
на ученике. На овај начин, желимо да
им омогућимо да већ постојеће идеје
спроведу у дело, али и да подстакнемо нове
идеје и пројекте. Свечана додела награда
одржана је 15. децембра у просторијама
Народне банке Србије.

Награђени едукатори 2015.

Виолета Милетић

Наставник прехрамбене групе
предмета у Пољопривредној
школи ”Шуматовац”, Алексинац

Дијана Малиџа

Учитељица у ОШ ”Ђорђе
Натошевић”, Нови Сад

Мирјана Рашић
Митић

Наставник математике у
ОШ ”Свети Сава”, Ниш

Гордана Рацков

Учитељица у ОШ ”Свети Сава”,
Кикиндa

Светлана Радловачки

Ивана Круљ

Наставник програмирања
у Школском центру ”Никола
Тесла”, Вршац

Наставница физике у ОШ ”Ђура
Јакшић”, Ћуприја

Ена Хорват

Славица Гомилановић

Горан Јовишић

Габриела Потребић
Тежер

Наставница биологије у ОШ
”Никола Вукћевић”, Сомбор

Наставник рачунарства и
информатике у Карловачкој
гимназији, Сремски Карловци

Звонимирка Јовичић

Учитељица у ОШ ”Моша Пијаде”
Жагубица одељење, Изварицa

Учитељица у ОШ ”Ђура Јакшић”,
Орешковица, Петровац на Млави

Учитељица у ОШ ”Север
Ђуркић”, Бечеј

Слађана Трајковић
Наставник математике у
Техничкој школи ”15. мај”,
Прокупље

Вера Милићевић

Наставник грађевинске групе
предмета у Техничкој школи,
Лозницa

Зорица Ивановић

Наставник српског језика и
књижевности у Технолошкој
школи, Параћин

Дејан Крецуљ

Наставник техничког и
информатичког образовања
у ОШ ”Јован Јовановић Змај”,
Ковин

Сузана Миљковић

Учитељица у ОШ ”Краљ Петар
I”, Ниш

Финансијски извештај
пројекта ”Најбољи едукатори Србије”
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Годину дана касније
Шта је ово признање значило најбољим из 2014. и како су
искористили своје награде?

Вукашин Васић
Економска школа „Нада Димић“, Земун
“Награде су много лепа ствар, али у времену у којем
се рад, образовање и професионална етика веома мало
респектују, награде обавезују на много већа улагања и
одрицања до самосагоревања. Када се осврнем на свој рад
у протеклих годину дана, сигуран сам да је неупоредиво
квалитетнији управо као последица ове награде.”

Славољуб Митић
ОШ “Бубањски хероји” и Гимназија “Светозар Марковић”, Ниш
“Када сам почео да се бавим овим послом, одлучио сам
да радим што је боље могуће, не обазирући се много на то
како и да ли други раде или не раде. Зато ми је драго када
то бар неко уме да цени. Ова награда је свакако значајан
подстицај и ветар у леђа.”

Биљана Живковић
ОШ “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац
„Човек је путник у времену и простору, а тај пут можете
прећи са мање или више задовољства. Али ако вам посао
којим се бавите представља задовољство, онда оваква
награда представља само ветар у леђа за нове акције.”

Саша Порубски
Земунска гимназија, Земун
“Као што сам ја пронашао начин да мотивишем велики
број деце да ураде нешто велико за себе, тако је и Удружење
“Живојин Мишић” пронашло начин да кроз нас едукаторе
помогне деци да постану бољи људи који ће учинити свет
бољим. Квалитетан круг боље будућности. Удружење
“Живојин Мишић” нас мотивише да будемо бољи, ми учимо
децу да буду бољи, а та деца затим праве свет бољим и
стварају прилику за још много таквих удружења која ће
гајити праве вредности. Изговора нема, светло се назире,
будућност нас чека. Будимо спремни јер изазови нам тек
предстоје.”

Татјана Марковић Топаловић
Медицинска школа “Др Андра Јовановић”, Шабац
“Овај пројекат ми је помогао да прихватим своју
различитост, да поново почнем да верујем у изузетност
своје струке и потврдио моју наду да нисам изгубљена у
просветарском мору просечности. Сазнање да постоји
једно острво на којем влада посебан однос према учењу и
подучавању, учврстило је мој став да се борим за „зидање“
интелектулца, јер интелектуалац се зида, он не постаје.
Захвална сам и обавезна према овом сјајном пројекту и
Удуружењу и носим се у складу са својом далекосежном
одговорношћу.”

Сузана Вељковић
ОШ “Бранко Миљковић”, Ниш
“Посао просветног радника је најтежи, а уједно и
најлакши. Најлепши, али и најодговорнији. Радимо са
дијамантима које треба појединачно обликовати, пажљиво
избрусити неоштетећи их, чувати, пратити и отварати
врата знања како би их оспособили за живот и од њих
створили добре и поштене људе.”

Снежана Радивојша
ОШ “Ђуро Стругар”, Београд
“Ако се неко својски труди да не начини штету ни мраву
ни медведу, не протера сове и намножи пацове, не посече
стабла у снази ни угрози младице да до сунца дођу, убере
толико купина, да остане довољно за све иза њега, ходајући
и на рукама – да би синергију шумског света усмерио за
добробит целе шуме... онда то и јесте за похвалу, за пажњу
и признање.”

Саша Чорболоковић
ОШ „3. октобар“, Бор
“Мењају се приступи и начин организације наставе,
али се не мења суштинско: важност доброг наставника и
педагога и саме професије наставника као основе свих
других. Награда ми је највише значила јер ме охрабрила
показавши да сам на правом путу и да поред свих тешкоћа
које се јављају, постоји неко ко још препознаје праве
вредности и подстиче наставнике да истрају.”

Луција Тасић
ОШ “Драгољуб Илић”, Драчић (Ваљево)
“Навикнута да радим без награда и признања, без
подршке и ловорика, до свега сам стизала тежим путем,
оним, који не познаје пречице. Љубав према професији и
стрпљење моја су водиља, а креативност је моја насушна
потреба. Награда Најбољи едукатори Србије била је
путоказ на којем је само један смер – НАПРЕД!”

Жељана Лукић Радојичић
ОШ “Милан Ракић”, Мионица
“Награда Најбољи едукатори Србије крунисала је
мој професионални развој, јер се, стицајем околности,
указала као крајња степеница која ме је одвела ка врху
професионалне пирамиде. Хвала Удружењу “Живојин
Мишић” што је покренуло овај значајан образовни пројекат,
пројекат који ће из године у годину подгревати ентузијазам
најбољих просветних радника Србије и показати им да
нису сами, да постоје организације које уочавају и вреднују
њихов рад.”

Катарина Ивановић
ОШ “Стеван Дукић”, Београд
“Волим посао којим се бавим, дајем све од себе да
ученике заинтересујем, инспиришем, мотивишем. Да им
покажем лепоту математике и да их бодрим да буду вредни
и упорни на свом путу. Пројекат Најбољи едукатори Србије
је та врста надахнића за мене. Он је потврда да нема
стајања, да увек морамо да идемо напред, а да постоје они
који ће ту посвећеност и љубав препознати и наградити.”

Драган Кувељић,
ОШ “М. Стиковић”, Пријепоље
“Овај пројекат је нешто најбоље што се десило вредним,
одговорним и иновативним просветним радницима Србије.
Онима који су спремни да граде свет у коме ће наша
деца живети. Пројекат је прилика да се наставници који
праве разлику одвоје од оних који мисле да више немају
шта да науче, раде по инерцији, укалупљени у колотечину
свакодневнице, без жеље, снаге и храбрости да нешто
промене у времену свеопштих промена.”

Биљана Веселиновић
ОШ “Смех и суза”, Алексинац
“Пре неколико година похађала сам основни и
напредни Монтесори програм, а нисмо имали средстава
да опремимо учионицу за његову примену. Ова награда
је омогућила да по овом програму уче ученици и наше
и других школа. Мало и скромно. Зар не? Али баш те
„мале ствари“ чине живот и рад у школи лакшим, лепшим,
занимљивијим. То већ није мало. Хвала.”

Гордана Јаневска
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац
“У сивилу свакодневнице, успона и падова, нади за
боље дане свих просветара... Тихо и нечујно у мој живот уђе
Удружење „Живојин Мишић“. Врати ми веру за биствовање
у моје већ пољуљане одлуке да одустанем од свега, да
постанем просечна…”

Гордана Петровић
Машинска техничка школа “14. октобар”, Краљево
“Време у ком живимо деградирало је нажалост многе
вредности, па и професију наставника. Ваш пројекат је
нешто што враћа наду да неко ипак вреднује и цени рад
наставника. Ова награда ме је мотивисала да наставим да
се трудим да ученици, али и ја уживамо у стицању нових
знања.”

Како су најбољи едукатори 2014.
године искористили своје награде?

Биљана Веселиновић
ОШ ”Смех и суза” Алексинац
“Новац смо употребили као помоћ за набавку учила и опремање
једне учионице намењене провођењу Монтесори програма. Монтесори
програм није везан само за децу са сметњама у развоју већ за сву децу,
па смо остварили сарадњу и са другим школама чији ученици долазе у ову
учионицу.”

Гордана Јаневска
ОШ “Димитрије Тодоровић Каплар” Књажевац
“Награду сам потрошила на скенер у боји и полупрофесионални фото
апарат. Прваци се радују када могу у својим свескама да залепе сличице
у боји или да добију диплому. Апаратом смо фотографисали, снимали и
освајали награде на конкурсима. Најважнији тренуци су забележени за
сећање.”

Биљана Живковић
ОШ “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац
“Из једног дела награде купила сам лаптоп, који треба да унапреди
наставу у виртуелном делу (коришћење симулација у настави). Од другог
дела реализовала сам трибину за колеге са Округа “И педагогија и
технологија у класичној и „изокренутој“ учионици”, коју је акредитовао и
ЗУОВ. Желела сам да са њима поделим своја искуства и примере добре
праксе, везане за симулације и нове трендове у настави природних наука.”

Саша Чорболоковић
ОШ “3. октобар”, Бор
“Један део награде је потрошен на фото-изложбу “Ма ко је бре
неписмен”, где су ученици скупљали јавне натписе са правописним
грешкама. На тај начин, скренули смо пажњу на правопис не само
ученицима, већ и одраслима. Други део искориштен је за набавку рачунара
и опремање учионице књигама.”

Биљана Вучковић
ОШ “Стеван Дукић”, Београд
“Ова награда ми је дала елан да једну идеју спроведем у дело.
Обезбедила сам интерактивну таблу за учионицу, као и лаптоп и 2 таблета
за интеракцију ученика и несметани рад. Већ сам и пре награде имала план
за израду табле, али нисам имала средстава да то спроведем у дело. Са
овим средствима смо модернизовали нашу учионицу, која се сада користи
и за друге предмете.”

Славољуб Митић
ОШ “Бубањски хероји” и Гимназија “Светозар Марковић”, Ниш
“Награду сам искористио за набавку опреме - рачунара и
интерактивне табле, уз помоћ које сада правим видео конференције и
видео лекције за своје ученике.”

Снежана Радивојша
ОШ “Ђуро Стругар”, Београд
“Напокон имам компјутер, који ради. Уживам у чињеници да ђачким
родитељима редовно шаљем информације везано за све што се у школи
дешава. Са децом сам на “едмоду”, припремам угледне часове, редовну
наставу, приредбе, загонетна питања, монтирам филмове са ученицима…
Купила сам и фотоапарат са камером, како бих могла да снимим угледне
часове својих ученика, затим представе, сусрете, дешавања…”

Сузана Вељковић
ОШ “Бранко Миљковић”, Ниш
“Олакшала сам свој рад куповином савремене технике: лаптоп,
штампач, преносни пројектор и фотоапарат. Сада много лакше обављам
своје обавезе у вези посла и рада са децом. Захваљујући пројектору моји
ученици уживају у виртуелним путовањима по свету, презентацијама,
едукативним игрицама…а све активности са задовољством бележимо
фотографијама.”

Татјана Марковић Топаловић
Медицинска школа “Др Андра Јовановић”, Шабац
“Награду сам искористила за куповину рачунара и графичке табле.
Планирам да део предавања снимам на лаптопу и да их стављам на
затворене Facebook групе мојим ученицима. Поред тога планирамо да
захваљујући овој техници напишемо неку врсту свезака из Медицинске
физике, будући да напредна медицинска технологија иде много брже од
уџбеника.”

Саша Порубски
Земунска гимназија, Земун
“Пре неколико година, у својој школи сам основао маратонску секцију,
а ову награду сам уложио у припрему и учешће ученика на Београдском
маратону и другим тркама.”

Гордана Петровић
Машинска техничка школа “14. октобар”, Краљево
“Награду сам потрошила за куповину лаптопа, пројектора и пратеће
опреме, која је моју учионицу претворила у дигитални кабинет.”

Жељана Лукић Радојичић
ОШ “Милан Ракић”, Мионица
“Набављена су наставна средства, и то метеоролошка станица
и дигитални микроскоп. Средства су заиста вредна и несвакидашња и
неизмерно сам захвална Удружењу на њима.”

Вукашин Васић
Економска школа „Нада Димић“, Земун
“Мањим делом награде смо финансирали трошкове ученичке
компаније Inexperta, са којом смо покушали да направимо пројекат онлајн
универзитетских курсева налик Coursera, eDh и другим. Од остатка
опремили смо учионицу основном техником, како би једна обична учионица
постала дигитални кабинет.”

Драган Кувељић
ОШ “М. Стиковић”, Пријепоље
“Награду сам потрошио на овај лаптоп на којем тренутно ово куцам
и који носим сваки дан у школу, на графичку таблу и штампач које држим и
користим у својој учионици у раду са децом.”

Катарина Ивановић
ОШ “Стеван Дукић”, Београд
“Награду сам потрошила на набавку рачунара који ми софтверски
омогућава много удобнији рад него овај који сам до сада користила. Пуно
ће ми олакшати остваривање планираних новина у мојој настави.”

Луција Тасић
ОШ “Драгољуб Илић”, Драчић (Ваљево)
“Купила сам деци ормариће који су им преко потребни, с обзиром
да су моји ученици пешаци и путници који километре пешаче, а сви знамо
колико је школска торба претешка. То је наишло на огромно одабравање
родитеља и одушевљење деце. Други део награде је израда нашег
одељенског листа који представља монографију ученика генерације 2011.
и прати све важне догађаје и њихов напредак, као и све активности које
смо имали за 4 године Ово је драгоцен поклон тој генерацији ученика.
Трећи део награде потрошен је на куповину рачунара.”

Нове наде шаха
Турнири за децу и шаховске аматере реализовани су трећу
годину за редом, а овога пута су били још бројнији. Одржано
је укупно 6 турнира на којима је учествовало 118 такмичара и
одиграно 426 партија. На турнирима деце до 10 и до 14 година
такмичили су се наши најбољи млади шахисти, а по први пут
одржан је и ревијални турнир предшколаца. Уз дечије турнире,
поред већ традиционалних турнира аматера и Војске Србије
ове године организован је и турнир ИТ компанија.
Шах је игра која доказано развија интелигенцију и
самопоуздање. Шах учи децу да буду промишљена и да
планирају, да размишљају унапред и самостално анализирају
проблем, да апстрактно размишљају и да буду одговорна за
своје потезе. Кроз играње шаха развијају се управо оне личне
особине које су сваком предузетнику јако вредне и корисне кроз овај пројекат желимо да подржимо и популаризујемо шах
међу младима.

25. април 2015.

Војна Гимназија
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Tурнир предшколаца - 6 учесника
Турнир деце до 10 година - 8 учесника
Турнир деце до 14 година - 22 учесника
Екипни турнир припадника Војске
Србије - 10 екипа са 43 учесника
Екипни турнир ИТ компанија - 7 екипа
са укупно 14 учесника (PSTech 2 екипе,
Microsoft 2 екипе, Youngculture 1 екипа и
Devana Technologies 2 екипе)
Турнир шаховских аматера - 25 учесника

одиграних партија
13 пехара
33 медаље
професионални шаховски софтвери
и велики број других награда (књиге,
шаховске гарнитуре, дипломе...)

Финансијски извештај
пројекта ”Нове наде шаха”
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“Before I die”
зид

“Before I die” зид
Истраживања су показала да је млађим генерацијама у
послу и животу најбитнија инспирација. Ми смо се одлучили да
јој мало допринесемо, укључивши се у глобални пројекат “Before I die”, где пролазници кредом исписују своје најдубље жеље
и мисли.
“Before I die” зид је концепт који је осмислила америчка
уметница, Candy Chang и који тренутно броји преко 1000
зидова широм света. Реченица “Before I die ____” или “Пре него
што умрем желим да _____” свакодневно добија своје наставке
од све већег броја грађана и посетилаца Аде, где смо подигли
зид у јулу. Зид је постао велика атракција међу Београђанима
и туристима и покренуо заједницу људи који своје жеље радо
деле и тако и сами постају инспирација другима.
Суштина “Before I die” зида су натписи случајних пролазника
на њему изазвани питањем “Шта је то што заиста желим да
урадим у животу?” Поред зида се налазе креде, а наставак
реченице “Before I die I want to ___” или на српском “Пре него што
умрем желим да ____” има најразличитије завршетке – мешавине
љубави, среће, туге, чежње, захвалности…

Финансијски извештај
пројекта “Before I die” зид
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3. Финансијски извештај

Devana Technologies
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О донаторима
Devana Technologies
Највећи донатор Удружења, а и њен идејни творац
је компанија Devana Technologies, са њеним оснивачем,
Владимиром Преловцем на челу. Devana Technologies је домаћа
компанија, која је прва у свету развила софтверско решење за
управљање Wordpress сајтовима. ManageWP, како је назвала
своје решење је производ премиум квалитета на тржишту већ
више од 4 године, што јој је обезбедило успешно пословање и
продају свог производа широм света.
На овај начин, Девана доприноси побољшању слике
Србије у свету, као земље из које долазе и производи врхунског
квалитета. Ипак, направила је и корак даље са намером да
допринесе побољшању квалитета живота у Србији кроз пројекте
у које улаже новац. 2013. године њени запослени основали су
ово Удружење, а Девана од тада 10% свог годишњег профита
донира Удружењу.
Удружење се од тада развија, као и његови пројекти.
Највише се улагало у пројекте у образовању и едукацији, са
циљем да се подигне свест младих о предузетништву, развијају
и подстичу предузетничке вештине и размишљање. Своју
формулу успеха, као компанија која је настала као стартап и
у којој раде предузетници жели да подели са младима и да
подржи развој предузетништва у Србији.

CBS International
Након успешне пословне сарадње са Деваном, компанија
CBS International је одлучила да и финансијски подржи циљеве
и активности Удружења и да на тај начин заједничким снагама
померамо ствари на боље. Хвала што сте препознали наше
позитивне идеје!

4. Планови и циљеви у
будућности

Изузетно смо поносни на пројекте које смо реализовали у
овој години - успели смо да постигнемо напредак у односу на
претходну и да сваки пројекат буде бољи и квалитетнији.
Едукација је нешто на чему тренутно највише радимо - јер
верујемо да ћемо кроз боље знање и способније младе највише
утицати на позитиван развој земље и друштва.
Такође, верујемо да наша земља има и мора искорстити
капацитете и прилике за развој у области информационих
технологија, туризма и пољопривреде, те ћемо настојати да у
наредним годинама подстакнемо и ове области.

www.zivojinmisic.rs
info@zivojinmisic.rs

