
 

MOŽNI NAČINI SODELOVANJA 

 

1. Pridružite se naši trenerski skupnosti:  

V preteklem letu smo zaradi potrebe po okrepitvi kapacitet vzpostavili trenersko skupnost, ki 

izvaja ali soizvaja naše projektne aktivnosti. Gre za učečo se skupnost edukatorjev in 

mladinskih delavcev ter hkrati bazen, iz katerega najemamo sodelavce za izpeljavo plačanih 

trenerskih del.  

V PiNA trenersko skupnost vabimo mladinske delavce, trenerje, moderatorje in nadobudne 

mlade z nekaj izkušnjami, ki prepoznajo formalno, neformalno, vseživljenjsko in globalno 

učenje kot pomemben prispevek in način, kako nasloviti sodobne družbene izzive za bolj 

odgovorno in trajnostno naravnano družbo. 

2. Postanite naši prostovoljci:  

Prostovoljsko delo je za naše delovanje nepogrešljivo, saj pogosto izvajamo tudi aktivnosti, 

za katere nimamo virov financiranja, a imajo za družbo velik doprinos. Prostovoljce 

vključujemo v vrsto naših aktivnosti, predvsem pa potrebujemo pomoč pri organizaciji 

dogodkov, projektnem vodenju, trenerstvu in multimediji. Gre za dragoceno dopolnitev naših 

dejavnosti, ki vključenim v proces povečuje občutek solidarnosti, razvija njihove družbene 

veščine in spodbuja aktivno vključevanje v družbo. V zameno nudimo izobraževanja, 

možnost udeležbe na mednarodnih usposabljanjih, dostop do več kot 100 strokovnih gradiv 

ter podporo pri razvoju znanj s področij zanimanja. 

3. Preizkusite se v praksi:  

Svoja znanja in pridobljene veščine želimo prenašati tudi na mlade, zato tistim, ki bi želeli 

pridobiti praktične učne izkušnje in krepiti zaposlitvene potenciale, omogočamo opravljanje 

prakse na različnih področjih našega dela. Prakse se izvajajo na specifičnih projektih in 

trajajo od enega do šest mesecev, za opravljanje pa prejmete povračilo za stroške v 

povezavi z delom in manjše dogovorjeno plačilo.  

4. Postanite naši sodelavci:  

Za izvajanje svojih dejavnosti potrebujemo razvejano mrežo strokovnih sodelavcev, ki s 

svojimi veščinami in znanji pripomorejo h kakovostnemu izvajanju projektnih aktivnosti in 

doseganju zastavljenih ciljev.  

Iščemo posameznike z visoko motiviranostjo za soustvarjanje PiNA programov, projektov in 

stališč ter odličnim poznavanjem delovanja nevladnega sektorja, ki bodo skupaj z ekipo 

desetih stalnih sodelavcev prispevali k razvoju kritične in odgovorne družbe v lokalnem, 

regionalnem, čezmejnem in mednarodnem okolju.  


