
Na podlagi sklepa Upravnega in Nadzornega odbora Društvo prijateljev mladine Koroške, Gozdarska 

pot 11, Ravne na Koroškem, z dne 15. 10. 2015, se sprejemajo naslednja 

PRAVILA
o delovanju projekta Podari delovno izkušnjo, 
ki bo potekal v okviru dejavnosti DPM Koroške

Splošna določba
Pravila določajo način delovanja in nadzor nad pravilnim delovanjem projekta Podari delovno izkušnjo.

Pravila opredeljujejo naslednja področja: 

1. Namen projekta 

2. Struktura

3. Razmerja med iskalci in delodajalci

4. Nadzor delovanja in porabe sredstev 

5. Način zagotavljanja sredstev za delovanje projekta 

1. Namen projekta Podari delovno izkušnjo

Namen projekta Podari delovno izkušnjo izvira iz problematike, ki jo opažamo pri otrocih, mladostnikih 

in odraslih s posebnimi potrebami. Z akcijo želimo omogočiti  delovno izkušnjo ljudem s posebnimi 

potrebami. Naš namen je razbijati tabuje o tem, da ljudje s posebnimi potrebami ne zmorejo opravljati 

dela in prispevati v organizaciji. Pričakujemo, da bomo s tem odprli več možnosti za zaposlitev ljudi s 

posebnimi potrebami. Projekt deluje pod okriljem DPM Koroške.

2. Struktura

1.

V  projekt  so  vključene  osebe  s  posebnimi  potrebami  (opredeljeno  z  odločbo  ali  zdravstveno 

dokumentacijo) od 16. leta starosti  in ki so iskalci delovne izkušnje (oziroma iskalci zaposlitve).  V 

projekt bodo vključeni iskalci delovne izkušnje s posebnimi potrebami s področja cele Slovenije. 

2.

Predloge za vključitev oziroma pridobitev delovne izkušnje posredujejo starši,  strokovne službe ali 

sami iskalci zaposlitve. 

Predloge  posredujejo  pooblaščeni  osebi  za  vodenje  projekta  in  porabo  sredstev  Podari  delovno 

izkušnjo, ki deluje pri DPM Koroške, Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem. 



3.

Poraba sredstev bo namenjena izključno za izboljšanje možnosti za zaposlitev, ter ustvarjanje novih 

zaposlitvenih možnosti iskalcem delovne izkušnje s posebnimi potrebami, ter dvig  kvalitete življenja 

oseb s posebnimi potrebami (razvoj socialnih spretnosti in drugih dobrin nujno potrebnih za njihovo 

socialno vključenost). 

V projekt Podari delovno izkušnjo bodo vključeni iskalci delovne izkušnje s posebnimi potrebami s 

področja cele Slovenije. 

V nadzor nad, s temi Pravili, skladno porabo sredstev so vključene službe, ki so predlagale iskalca 

delovne izkušnje v projekt Podari delovno izkušnjo in DPM Koroške Ravne na Koroškem.

Projekt  Podari  delovno izkušnjo se financira preko zbiranja sredstev donatorjev v temu namenjen 

sklad. Sredstva donatorjev se zbirajo na TRR in sklic, ter se porabijo za podporo in pomoč iskalcem 

delovnih izkušenj, ter za ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti za le-te. 

Administracija projekta Podari delovno izkušnjo se financira iz sredstev sklada (donacije podjetij) in 

enkratnih donatorjev, vendar največ v višini 20% letnega povprečja zbranih sredstev na TRR. 

Podatke o iskalcih delovnih izkušenj in njihovih delodajalcih hrani DPM Koroške

3. Razmerja med iskalci in podjetjem

Iskalec delovne  izkušnje  ima status  prostovoljca,  za  pridobljeno delovno  izkušnjo  prejme zahvalo 

delodajalca. Delodajalec dodeli osebi mentorja, ki skrbi za kvalitetno posredovano delovno izkušnjo.

4. Nadzor nad delovanjem projekta in porabo sredstev

Imenovana je bila Komisija za spremljanje in nadzor nad porabo sredstev Podari delovno izkušnjo v 

sestavi. Pobudnica projekta  Podari delovno izkušnjo gospa Vesna Lujinović- predsednica Komisije. 

Članici Jerneja Mozgan in Marija Piko. 

Komisija bo spremljala  uresničevanje  projekta  (vključevanje  iskalcev zaposlitve  in  delodajalcev)  in 

podrobno tudi porabo sredstev. Sestajala se bo kvartalno oziroma po potrebi. 

Projekt Podari delovno izkušnjo ima vse spletne elemente, ki bodo podpora uresničevanju projekta. 

Hkrati bo vsem uporabnikom omogočeno tudi sprotno spremljanje napredovanje projekta. 



5. Način zagotavljanja sredstev za delovanje projekta

V projektu Podari delovno izkušnjo bodo obračunani dejanski materialni stroški za njegovo delovanje. 

Zagonske stroške projekta zagotavlja DPM Koroške. 

Na Ravnah na Koroškem, 15. 10. 2015              Predsednica DPM Koroške: Vesna Lujinović


