Natečaj Prostovoljec leta 2019
- seznam vprašanj v prijavnici Ker v letu 2020 uvajamo spletno prijavnico za natečaj, smo za pomoč prijaviteljem pripravili seznam vprašanj oz. rubrik,
ki jih morajo izpolniti v prijavnici. S pomočjo tega seznama lahko vnaprej pripravijo odgovore, ki jih bodo nato vnesli v
spletno prijavnico (kliknite za skok na spletno prijavnico).

OSNOVNI PODATKI O PREDLAGATELJU
Ta del prijave se odda za vse prijave, in sicer v sklopu spletne prijavnice.
 *Ime in priimek kontaktne osebe za prijavo
 *E-poštni naslov kontaktne osebe
 Telefonska št. kontaktne osebe
 *Naziv predlagatelja ( ali ime in priimek, če je predlagatelj posameznik):
 *Naslov (ulica, hišna št.); Poštna št.; Pošta (kraj):
 E-poštni naslov predlagatelja:
 Telefonska št.:

OSNOVNI PODATKI O PROSTOVOLJKI / PROSTOVOLJCU
Ta del prijave se odda pri prijavah za posameznike, in sicer v sklopu spletne prijavnice.
 *Ime in priimek:
 *Naslov (ulica, hišna št.); Poštna št.; Pošta (kraj):
 E-poštni naslov predlagatelja (organizacije):
 Telefonska št. (organizacije):
 *Leto rojstva:
☐ osnovnošolec/osnovnošolka

☐ dijak/dijakinja

☐ študent/študentka



Status v večini leta 2018:




☐ zaposlen/a ☐ nezaposlen/a ☐ upokojenec/upokojenka
*Povsem na kratko opredelite povezavo med predlagateljem in prijavljeno prostovoljko oz. prijavljenim
prostovoljcem [omejitev besedila: do 3 vrstice]:

VSEBINSKI DEL PRIJAVE ZA POSAMEZNIKE
Ta del prijave se odda pri prijavah za posameznike; lahko se odda v sklopu spletne prijavnice ali z navadno
elektronsko (po e-pošti oz. po pošti).
1.* Število ur prostovoljskega dela v letu 2019 (lahko je ocena):
2.* Prostovoljec / prostovoljka ustreza tudi opredelitvi mladinskega voditelja / voditeljice, kot je zapisana v razpisu
(ustrezno označite).
☐ da ☐ ne ☐ ne vem
3.* V 1-2 povedih razložite, zakaj menite, da si prostovoljka oz. prostovoljec zasluži Naj naziv. [omejitev besedila: do
600 znakov]
4. Na kratko opišite dosedanje prostovoljsko delo prostovoljke oz. prostovoljca (na splošno; ne le v letu 2019) in
opredelite njene oz. njegove ključne dosežke: [omejitev besedila: do 1440 znakov]
5.* Opišite prostovoljsko delo prostovoljke oz. prostovoljca v letu 2019. Delo lahko zajema različne organizacije in
področja. Če je mogoče, navedite oz. opišite:
- projekt / program, znotraj katerega je potekalo delo;

- funkcijo prostovoljke / prostovoljca znotraj projekta / programa in opišite njeno / njegovo delo;
- nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem delu;
- aktivna participacija (v kolikšni meri je bil/a prostovoljka/prostovoljec pri svojem delu soustvarjalec)
- ostale udeležence oz. sodelujoče pri njenem / njegovem delu;
- dosežke: vpliv njenega / njegovega dela na organizacijo, lokalno skupnost, na druge prostovoljce, na širjenje
prostovoljstva ipd.
- morebitno mednarodno dimenzijo projekta. [omejitev besedila: do 3600 znakov]
6. Če prostovoljec ustreza opredelitvi mladinskega voditelja (gre za vodenje mladih; gl. besedilo natečaja), prosimo
navedite: kaj točno je prostovoljec delal v povezavi z mladimi, za katero starostno skupino mladih je šlo, koliko mladih
je bilo vključenih v njegovo delo in oceno rezultatov tega dela z mladimi. [omejitev besedila: do 1440 znakov]
7. Morebitna izobraževanja in usposabljanja, povezana s prostovoljskim delom, opravljena v letu 2019: [omejitev
besedila: do 1440 znakov]

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
Ta del prijave se odda pri prijavah za projekte, in sicer v sklopu spletne prijavnice.
 *Naziv projekta:
 *Datum pričetka in zaključka projekta:
 *Št. vključenih prostovoljk / prostovoljcev:
 Št. zaposlenih, vključenih v projekt:


Projekt je bil (so)financiran s strani (ustrezno označite, lahko označite več možnosti):

☐ lokalne skupnosti ☐

državnih institucij ☐ evropskih institucij ☐ sponzorjev ☐ samo iz lastnih sredstev ☐ ni bil financiran
(Ta podatek je informativne narave in ne vpliva na rezultate natečaja.)


*Projekt je ☐ popolnoma izviren ☐ del večjega (npr. mednarodnega) projekta ☐ prirejen po že izpeljanem
projektu.

VSEBINSKI DEL PRIJAVE ZA PROJEKTE
Ta del prijave se odda pri prijavah za projekte; lahko se odda v sklopu spletne prijavnice ali z navadno elektronsko (po
e-pošti oz. po pošti).
1.* Navedite namen in cilje projekta[omejitev besedila: do 1440 znakov]:
2.* Opišite pripravo in izvedba projekta [omejitev besedila: do 1440 znakov]:
3. Projekt ustreza tudi opredelitvi mladinskega projekta, kot je zapisana v razpisu (ustrezno označite). ☐ da

☐ ne

☐ ne vem
4.* Način vključenosti prostovoljk / prostovoljcev v projekt in opis njihovega dela; posebej navedite, v kateri fazi so
bile prostovoljke oz. prostovoljci vključeni v projekt in v kolikšni meri (ali so začeli sodelovati pri sami zamisli ali pri
pripravi ali končni izvedbi ipd.) [omejitev besedila: do 1440 znakov]:
5.* Dosežki, rezultati (ne pozabite na: vpliv na okolico, organizacijo – nosilca projekta, širjenje prostovoljstva ipd.)
[omejitev besedila: do 1440 znakov]:
6.* Vpliv projekta na prostovoljke / prostovoljce (pridobljena znanja in izkušnje) [omejitev besedila: do 1440 znakov]:
7. Če so pri projektu sodelovali mladi prostovoljci in prostovoljke (osebe, stare med 15 in 29 let), prosimo navedite: 1.
Koliko mladih je sodelovalo; 2. Ali je bil projekt (deloma ali v celoti) namenjen mladim; 3. Kakšno vlogo so imeli mladi
pri projektu (ustvarjalci ali samo izvajalci) 4. Oceno vpliva projekta na mlade prostovoljce. 5) Kako je bilo poskrbljeno
za mentorstvo mladim prostovoljcem? (Če je bilo mentorstvo potrebno) [omejitev besedila: do 2400 znakov]
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