
 

 
ČASOVNI RAZPORED SODELOVANJA MED ŠOLSKIM LETOM 

 
 

Avgust/ September: 

UNICEF Slovenija vsako leto konec poletja obvesti vse svoje partnerje o programih, ki bodo 

potekali v tekočem šolskem letu. Istočasno povabi k sodelovanju tudi nove šole in druge 

organizacije.  

Da boste zagotovo prejeli naša obvestila se že danes vpišite s pomočjo prijavnice, ki jo najdete 

na spletni strani. Sam vpis vam ne prinaša nikakršnih obveznosti. Pomeni le, da boste 

prejemali vsa brezplačna gradiva in delavnice ter obvestila, ki jih pripravljamo za mentorje. 

 

Oktober/ November: 

V začetku šolskega leta pripravimo brezplačni izobraževalni seminar za mentorje, ki se 

odločite, da boste v tekočem šolskem letu izvajali UNICEF-ove projekte. Na seminarju 

predstavimo način dela in predloge za tekoče šolsko leto. 

 

Celo šolsko leto: 

Mentorji na osnovi seminarja in naših gradiv, aktivnosti v svojih organizacijah izvajate 

samostojno. UNICEF Slovenija vam je v strokovno podporo in pomoč pri zagotovitvi vseh 

potrebnih informacij, gradiv, dodatnih materialov itd. Dogovorimo se lahko tudi za obisk 

prostovoljcev ali strokovnega kadra (v primeru, da vaša organizacija prireja večji dogodek z 

namenom zbiranja sredstev, dobrodelni koncert ...).Vse dogovore z UNICEF-om Slovenija 

opravlja koordinator. 

 

 



 

Februar/ Marec: 

Spomladi ponovno povabimo vse sodelujoče mentorje, da se udeležite še enega brezplačnega 

seminarja. Le ta je namenjen izmenjavi izkušenj in pridobivanju novega, predvsem praktičnega 

znanja. 

 

Maj/ Junij: 

Ob zaključku šolskega leta priredimo zaključno srečanje za vse dijake in druge mlade, ki so 

sodelovali v UNICEF-ovih aktivnostih. Srečanje je za šole in organizacije brezplačno in je 

namenjeno spoznavanju in druženju mladih med seboj. Na prireditvi je zagotovljeno 

brezplačno toplo kosilo za vse udeležence in njihove spremljevalce. Vaša načoga je le, da 

zagotovite prevoz udeležencev.  

 

Junij/ Julij: 

Ob zaključku šolskega leta priredimo evlvacijski seminar za mentorje. Poleg tega vsem 

sodelujočim zavodom in organizacijam pošljemo evalvacijski vprašalnik. Na osnovi 

izpolnjenega vprašalnika, ki nam ga koordinatorji v posameznih zavodih in šolah izpolnjenega 

vrnete, izdamo vsem mentorjem potrdila za sodelovanje v projektih UNICEF-a. Potrdilo se 

lahko uporablja v različne namene. 

 

Za več informacij se obrnite na: 
Maja Planinc, organizatorka programa izobraževanje za razvoj 

e-mail:maja.planinc@unicef.si 
tel: 01 583 80 74 

mobi: 031 310 720 


