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ZADEVA 

PRILOŽNOST ZA MENTORIRANO PRAKSO S CILJEM PRIDOBITVE ZNANJ IN 
IZKUŠNJ POTREBNIH ZA USPEŠNO VODENJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 

 
Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo k sodelovanju v projektu »Training the Female Sport for all Leaders of Tomorrow«, ki vam 
ponuja priložnost, da kot mentoriranka v tem projektu, v sodelovanju s strokovnjaki iz Evropske unije in Afrike, pridobite 
znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju 
športa za vse, športne rekreacije. Projekt poteka do 31.12.2021. V Sloveniji ga vodi Olimpijski komite Slovenije-
Združenje športnih zvez, ki nastopa v vlogi partnerja projekta. Vodilni partner je TAFISA - Svetovna organizacija športa 
za vse. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Mobility in Sport, sodelovanje in partnerstvo Evrope in Afrike.  
 
 
Kaj ponuja projekt?  
 

Projekt ponuja dobro priložnost mladim ženskam, ki bi želele osvojiti veščine in znanja za učinkovito vodenje športnih 
in športom povezanih organizacij, da pridobijo znanje in izkušnje od svetovnih in domačih strokovnjakov na področju 
šport za vse. Vključenost v projekt daje možnost izboljšanja poklicnega in osebnega razvoja z izmenjavo izkušenj 
domačih in tujih mentorjev, pridobivanja znanj iz formalnega in neformalnega izobraževanja, sodelovanja pri organizaciji 
in izvedbi velikih športno-rekreativnih prireditev ter vključenost v organizacijo drugih aktivnosti pri pripravi in izvedbi 
različnih oblik telesne dejavnosti športa za vse v tujih državah. Projekt ponuja priložnost mladim ženskam, da spoznajo 
delo na področju športa za vse v različnih dimenzijah in v različnih državah, partnericah projekta. Nenazadnje pa bodo 
preko novih spoznanstev domačih in mednarodnih strokovnjakov ustvarile mrežo podobno mislečih iz različnih okolij, 
ki ostaja po zaključku projekta in je pomembna dodana vrednost tudi kasneje. 
 
Kdo lahko sodeluje? 
 

V projektu kot mentoriranke lahko sodelujejo ženske, saj je projekt namenjen tej ciljni populaciji in sledi strategijam ter 
ukrepom na področju doseganja enakosti spolov. Kandidate morejo ustrezati naslednjim kriterijem, na podlagi katerih 
bodo mentorji imed prispelih prijav izbrali 3 mentoriranke, ki bodo vključene v projekt. 
 

Pogoji za pristop k projektu: 
• Ženska, stara od 18 do 30 let. 
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• Končana vsaj srednje šolska izobrazba.  
• Znanje angleškega jezika – primerno za pisno in govorno komuniciranje. Aktivno znanje ni obvezno, je pa 

prednost.  
• Najmanj dve leti delovnih izkušenj kot prostovoljka ali zaposlena v športu oziroma drugem ustreznem 

področju, ki se nanaša na družbeni razvoj (npr: zdravje, izobraževanje, socialna vključenost, boj proti nasilju, 
ipd)  

• Interes in motivacija za delo na mednarodnem področju (mednarodno sodelovanje). 
• Želja in možnost potovati v tuje države (predvsem članice EU in Afrike). Kandidatka ne sme biti v evidenci 

kazenskih postopkov zaradi potreb po morebitni izdaji vizuma.  
• Sposobnost dela v majhnih skupinah.  
• Dobre komunikacijske, medosebne in časovne spretnosti ter veščine upravljanja projektov. 
• Sposobnost za dobro delo kot del majhne ekipe. 
• Znanje in veščine za delo z računalnikom, še posebej vse Microsoft orodja, ter dostop do interneta.   

 

Prednost pri izbiri bodo imele kandidatke, ki bodo k vlogi priložile pismo podpore delodaljalca ali druge organizacije, s 
katero sodelujejo pri delu, ki ga naslavlja razpis (osnutek pisma podpire v prilogi – Priloga 2).  
 

Kandidatka s prijavo izraža pripravljenost sodelovanja v projektu, kar pomeni, da bo v času trajanja projekta pripravljena 
sodelovati na vseh aktivnostih, ki so vezane na uspešno izvedbo projekta in so predstavljene kratki predstvitvi projekta 
in načinu dela (priloga 1).  
 

Ker je projekt sofinanciran s strani Evropske unije, imajo prednost kandidate, ki v zadnjih petih letih niso bile vključene 
v projekt izmenjave (Erasmus+ program) ali druge sorodne aktivnosti.  
 

Z vsemi kandidatkami, ki bodo izbrane, se sklene sporazumu o sodelovanju. 

 
Kakšne finančne posledice ima vključenost mentorirank v projekt? 
 

Program mentorirank sofinancira Evropska unija preko programa Mobility in Sport, zato se stroški potovanja in bivanja 
v tujini krijejo s projekta. Kljub temu je priporočljiva podpora športne organizacije, s katero bo mentoriranka sodelovala 
tudi po zaključku projekta.  

 
Kje lahko izvem več o obveznostih in zahtevani dokumentaciji? 
 

Več infromacij o projektu, obrazec za prijavo in primer pisma podpore najdete v prilogi tega dopisa. Ker gre za 
mednarodni projekt, je vsa dokumentacija v angleškem jeziku in ne bo prevedena. Angleški jezik bo uradni jezih vseh 
partnerjev projekta.  

 
Sodelovanje me zanima. Kaj moram storiti? 
 

Najkasneje do 6. aprila pošljete vso zahtevano dokumentacijo na naslov sportzavse@olympic.si, kjer smo vam na voljo 
za vse dodatne informacije.  
Izbor mentorirank bo opravljen do konca aprila.  
Vse kandidatke boste o izboru obveščene po e-pošti. 
 

Zgrabi priložnost in se pridruži mednarodnim športnim strokovnjakom. Veselimo se sodelovanja! 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Blaž Perko        mag. Janez Sodržnik 
Generalni sekretar      Prvi podpredsednik 
 

Priloge: 
• Priloga 1_Guidelinec for Applicants 
• Priloga 2_Mentee Application Form  
• Priloga 3_Letter of Support	


