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Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
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Други подаци које сматрате релевантним: 
Гост предавач факултета за Туризам у Скопљу,  предавање на тему „ анимација во туризмот денес“.
Гост предавач Високе туристичке школе Београд,  предавање на тему „ анимација у туризму“.
Позивни предавач Међународног стручног и научног скупа 2011, 2012, 2013,2014 Крижевци
Председник Центра за анимацију, рекреацију и тим билдинг,Београд
T уристичка секција Удружења стручњака за рекреацију
Оснивач Београдске школе за аниматоре
Стални реализатор и тим лидер Дечијег фестивала рекреације у организацији „Спорта за све“ Београд
Супер визор пројекта „Супер распуст“ Дечији рекреативни  кампови  на Тари
Главни организатор АРТ Дечијег летњег спортско рекреативног кампа у Д. Милановцу и Копаонику
Супервизор и консултант групе аниматора на територији Грчке(Евиа,Халкидики, Крф, Закинтос, 
Кефалонија, Пилион)
Позивни предавач и водитељ радионице на конгрсу „Sportmeet“ у Пизи у Италији 2014.


