
Na ZPM Moste-Polje vabimo k prijavi nove vzgojitelje in
mlade spremljevalce, ki bi želeli spremljati otroke in

mladostnike na letovanjih in taborih. 

Si odgovorna oseba, ki jo veseli delo z
otroki in mladostniki?

Si želiš novih izzivov in izkušenj?

Rad_a sodeluješ v skupini, vodenje
skupine otrok pa ti ne predstavlja težav?

POSTANI  S PREMLJEVALEC  OTROK  NA
LETOVANJIH !

GREŠ Z NAMI NA POČITNICE? 

ZPM Moste-Polje vsako leto organizira številna
raznolika letovanja in tabore za otroke in
mladostnike, stare med 6 in 17  let. Skozi celo leto
izvajamo počitniške programe v Kranjski Gori in
Zambratiji, letujemo na Debelem rtiču, taborimo v
Bohinju in še in še. 

Pri tem pa potrebujemo nadobudno in odgovorno
ekipo, ki spremlja otroke ter s svojimi svežimi idejami
pomaga oblikovati program in dejavnosti. 

MORDA SI PRAV TI OSEBA,
KI JO IŠČEMO! 

ZPM Ljubljana Moste-Polje je nevladna in humanitarna organizacija, ki že skoraj 70 let deluje na
področju otrok in mladostnikov. 

Skozi svoje aktivnosti in programe otrokom in mladostnikom omogoča zdrav in spodbuden razvoj,
ustvarja priložnosti za otroke iz socialno šibkejših okolij ter si prizadeva za dostojno življenje vseh v
naši družbi. Pod njenim okriljem potekata tudi vseslovenska humanitarna programa Botrstvo v
Sloveniji in Veriga dobrih ljudi.
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Veselje do dela z otroki in mladostniki
Polnoletne spremljevalce, stare od 18 do 27
Potrdilo o nekaznovanosti 
Odgovornost, korektnost in dobre
organizacijske sposobnosti
Pripravljenost na delo v skupini ter vodenje
skupine otrok na taboru
Udeležbo na pripravljalnih srečanjih in
usposabljanjih za vzgojitelje
Sodelovanje in soustvarjanje aktivnosti in
zabavnih programov za otroke na taborih

Plačilo za svoje delo
Brezplačno namestitev in prehrano na taboru
Praktične kompetence in znanja pri delu z otroki
Brezplačna usposabljanja in izobraževanja
Potrdilo o opravljenih usposabljanjih in
opravljenem delu
Mentorstvo in dobre reference
Možnost in podporo pri uresničevanju svojih
idej za aktivnosti 
Zabavno in koristno preživete počitnice v dobri
družbi

GREŠ Z NAMI NA POČITNICE? ZPM Ljubljana Moste-Polje

Uvodno srečanje za nove vzgojitelje bo 16. 3. v
Ljubljani.
Dvodnevni seminar za vse vzgojitelje v Kranjski
Gori je predviden za 15. in 16. 4.
Dodatna izobraževanja potekajo skozi celo leto.

PRI BODOČIH SPREMLJEVALCIH IŠČEMO:

KAJ TI PONUJAMO V ZAMENO:

Strokovna usposobljenost in predhodne izkušnje
niso potrebne za prijavo. 

Če se najdeš v zgornjem opisu in si želiš počitniške dni preživljati v dobri
družbi, skoči na našo spletno stran in se prijavi za spremljevalca_ko. 

Želiš več informacij? Če ne najdeš pravega odgovora, nam lahko vedno
pišeš na e-mail info@zpmmoste.net – brez skrbi, ne grizemo.

WWW.ZPMMOSTE.NET/spremljevalci

https://www.zpmmoste.net/spremljevalci/
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