Vabilo k soustvarjanju programa Javnega zavoda
Mladi zmaji v letu 2020

PRIJAVA
na Vabilo k soustvarjanju programa
Javnega zavoda Mladi zmaji v letu 2020
A. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
1. PODATKI O PRIJAVITELJU
Naziv prijavitelja:

Naslov:

Občina sedeža:

ID številka za DDV/davčna številka:

Zavezanec za DDV (da/ne):

Matična številka:

Pravnoorganizacijska oblika (zavod, društvo, s.p…):

Transakcijski račun prijavitelja in banka, pri kateri je odprt:

OBR-1

Podatki o zakonitem zastopniku, kontaktni osebi prijavitelja in odgovorni osebi
programa (pri x ne potrebujemo podatka)
Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba programa:

Imena in priimki oseb, ki delajo na programu (po potrebi v opisu programa opredelite še
preostale)

B. OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU
POLNI NAZIV PROGRAMA

AKRONIM (KRATEK NAZIV) PROGRAMA

1. NA KRATKO OPIŠI PROGRAM

2. UTEMELJITEV PROGRAMA (do 20 točk)
Navedite razloge in ugotovitve na katerih program temelji.
Program je utemeljen:
-

na podlagi lastnih ugotovitev, podkrepljenih s konkretnimi primeri in argumenti, morebitnimi lastnimi in drugimi analizami (do 10 točk)

-

na podlagi priloženih dokazov, da izhaja iz potreb mladih (do 10 točk)

3. NAMEN PROGRAMA (do 10 točk)
Opišite namen programa.
Namen programa je jasno razviden in skladen z namenom povabila (do 10 točk)

4. CILJI PROGRAMA (uporaba koncepta SMART) (do 10 točk)
Navedite cilje programa.
Cilji programa so jasno definirani (do 10 točk)

5. CILJNE SKUPINE PROGRAMA (do 5 točk)
Opišite in utemelji izbrane ciljne skupine (opredeli tudi starostno).
Ciljna skupina je jasno definirana in je primerno izbrana glede na vsebino in utemeljitev programa (do 5 točk)

6. PARTICIPACIJA MLADIH PRI SOUSTVARJANJU PROGRAMA (do 10 točk)
Opišite način vključevanja mladih k soustvarjanju programa (število mladih, načini vključitve in
opis delov programa kjer so mladi vključeni) (do 10 točk)
Patricipacija:
- najmanj 5 mladih nastopa v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, izvajalcev ( do 10 točk)
- najmanj 2 mladi osebi nastopata v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, izvajalcev ( do 5 točk)
- mladi nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, obiskovalcev, uporabnikov ( 0 točk)

7. METODOLOGIJA DELA IZVAJANJA PROGRAMA (do 10 točk)
Navedite in opišite način dela pri izvajanju programa.
Izbor, uporaba in razlaga uporabljenega načina dela so jasno in nazorno opisani ter utemeljeni. Opis pridobljenih kompetenc udeležencev je jasno razložen in skladen s
ključnimi kompetencami za vseživljenjsko učenje (do 10 točk).

8. REFERENCE PRIJAVITELJA PROGRAMA (do 5 točk)
Naštejte in na kratko opišite vaše relevantne reference.
Do 5 referenc (do 3 točke)
Nad 5 referenc (do 5 točk)

9. IZVAJANJE PROGRAMA (do 5 točk)
Navedite ali se je program že izvajal v javnemu zavodu in če se je navedite nadgradnjo in/ali
spremembe dosedanjega načina izvajanja programa.
Program se še ni izvajal v javnem zavodu (do 5 točk).
Program se je izvajal v javnem zavodu, nadgradnja je opisana jasno in utemeljena s cilji, širšo skupino in razlago kako se jo bo doseglo (do 3 točke).
Program se je že izvajal v javnem zavodu vendar je enak preteklim programom (0 točk).

10. ZAPIŠI MOŽEN ČASOVNI OKVIR IZVEDBE PROGRAMA (A in/ali B, C) (do 10 točk)
Prijavljen projekt lahko izvajam v sledečih terminih:
A vsak dan v času odprtja centrov (5 točk)
B med vikendi (5 točk)
C s časom izvedbe je organizacija omejena (0 točk)

11. PROMOCIJA PROGRAMA (do 10 točk)
Opišite vaš promocijski načrt za program.
Promocijski načrt programa je jasno zasnovan in opredeljen finančno in vsebinsko, z jasno opredeljenimi kanali promocije (do 10 točk).

12. EVALVACIJA PROGRAMA Z UDELEŽENCI (do 5 točk)
Opišite način, metodo in obdobje izvajanja evalvacije programa z udeleženci.
Način in metoda izvajanja evalvacije sta jasno opredeljeni (do 5 točk).

13. OPREMA, KI JE POTREBNA ZA IZVEDBO PROGRAMA

Zapišite in opišite seznam opreme, ki jo potrebujete za kvalitetno, strokovno in uspešno
izvedbo programa.

14. PRIJAVITELJ (USTREZNO ZAPIŠITE SPODAJ):
- razpolaga z vso potrebno opremo,
- ne razpolaga z vso potrebno opremo in jo namerava:
a.) kupiti za ta namen
b.) najeti za ta namen

C. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA
(Upravičeni stroški so opredeljeni in opisani v vabilu k soustvarjanju programa Javnega
zavoda Mladi zmaji)
1. STROŠKI IZVEDBE PROGRAMA
Opišite, kateri stroški so upoštevani pri izračunu vrednosti izvedbe programa. Prav tako
zapišite ali gre za enkratno ali večkratno izveden program. V primeru, da gre za večkratno
izveden program določite tudi število enot (ponovitev). Zapišite vrednost ene enote, skupno
vrednost pa zapišite pod odgovorom SKUPAJ.
●

Prosim naštejte stroške izvedbe programa:

●

A gre za enkratno ali večkratno izveden program? Koliko časa traja ena enota?

●

V primeru večkratno izvedenega programa prosim zapišite število ponovitev:

● Vrednost ene enote v EUR (seštevek vseh stroškov izvedbe programa delite s številom
ponovitev):

●

Skupna vrednost vseh stroškov izvedbe programa (v EUR):

2. STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV
Opišite, kateri stroški so upoštevani pri izračunu vrednosti izvedbe programa. Pri plačilu
posamezne storitve ali blaga navedite vrednost na enoto (npr. pri promociji je potrebno navesti
vrednost vsakega posameznega stroška vezanega na promocijo).
●

Prosimo zapišite vrste predvidenih stroškov zunanjih izvajalcev in njihove vrednosti v
EUR (po alinejah).

●

SKUPNA VREDNOST vseh stroškov zunanjih izvajalcev (v EUR)

3. SKUPNA VREDNOST VSEH STROŠKOV PROGRAMA (v EUR)

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika prijavitelja:

