
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

PROMOTOR/
PROMOTORICA

MLADIH

TKO SU PROMOTORI/CE
MLADIH?
To su mlade osobe (volonteri/ke)
koje brinu za animaciju i informiranje
svojih vršnjaka/kinja i drugih mladih o
mogućnostima uključenja u sistem
nagrađivanja za prikupljanje bodova, a
samim time i o mogućnostima
uključivanja u lokalnu zajednicu.
Kako bi promotor/ica motivirao/la
mladu osobu da se prijavi u sistem
nagrađivanja (aplikaciju za skupljanje
bodova) on ili ona preuzima
odgovornost i aktivnu ulogu da bude
animator/ica i osoba koja će održavati
odnos i kontakt s mladima jednom
kada se uključe u sistem nagrađivanja.

ŠTO JE SISTEM
NAGRAĐIVANJA?

Sistem nagrađivanja bit će dostupan u
obliku aplikacije kojoj će se moći

pristupiti putem posebne web
stranice. Pomoću profila izrađenog u

sistemu (aplikaciji) mladi će moći
prikupljati bodove kroz pet

različitih tematskih područja. Tako
će se mlada osoba moći uključiti u

zajednicu kao volonter/ka, osmisliti
svoj projekt, uključiti se u neformalno

obrazovanje, baviti se raznim
hobijima, družiti se s ostalim

uključenim mladima i promotorima te
podijeliti svoja iskustva putem

društvenih mreža, a sve od navedenog
donosit će određen broj bodova.

Aktivnim sudjelovanjem u zajednici
mladi će skupljati bodove koji će se

bilježiti unutar sistema i nakon što se
skupi određen broj bodova mlada

osoba može skupljene bodove
zamijeniti za određenu nagradu. U

sistemu će sve biti detaljno
objašnjeno, koja aktivnost donosi

koliko bodova, koliko bodova je
potrebno imati za pojedinu nagradu i

što se sve mora učiniti unutar sistema
kako bi se dobila nagrada, a ujedno

kako bi bili aktivni. Tijekom svojeg
sudjelovanja mlada osoba će uz sebe
imati promotora/icu odnosno osobu

koja će ga/ju pratiti.

KOJI SU ZADATCI
PROMOTORA/ICE MLADIH?
Informiranje i animiranje mladih za
uključivanje u sistem nagrađivanja za
prikupljanje bodova, prikupljanje
informacija o dostupnim
mogućnostima u lokalnoj zajednici ali i
šire, kontakt i redovita komunikacija s
mladima uključenima u sistem
nagrađivanja za prikupljanje bodova,
sudjelovanje na petodnevnom 
osposobljavanju u Sloveniji te
komunikacija s ekipom iz Zagora.



ODGOVORNOSTI:
Promotor/ica osigurava da je mlada
osoba točno i pravovremeno
informirana, razgovara o izazovima
koje ima unutar sistema te o iskustvu
učenja i poziva je na mjesečne
sastanke mladih uključenih u sistem. 
Promotor/ica nije odgovoran/na za
rješavanje problema mlade osobe ali
sluša mladu osobu, razgovara s
mladom osobom kako se osjeća, može
ju uputiti prema nekome ako je
potrebno riješiti neki problem. Ako je
mladoj osobi potrebna pomoć,
promotor/ica će je uputiti prema
Centru za mlade ili u drugu stručnu
službu.

KOJE UVJETE TREBAŠ
ISPUNITI ZA PRIJAVU:
Trebaš imati želju za radom s
vršnjacima/kinjama, mladima.

Trebaš imati između 15 i 29 godina.
Trebaš imati inicijativu.

Trebaš biti spreman/spremna za
interakciju s drugim odabranim

mladim ljudima i naravno za učenje.
Bilo bi super da poznaješ društvene

mreže.
Trebaš biti spreman/spremna

sudjelovati na osposobljavanju u
Sloveniji na 5 dana i obvezati se da ćeš

sudjelovati u mreži promotora/ica
mladih za jednu školsku godinu (od

rujna do lipnja) i preuzeti odgovornosti
promotora/ica za mlade koji su

unaprijed poznati...

Kao dio sistema nagrađivanja za
prikupljanje bodova, promotor/ica

održava kontakt i pruža potporu za
tri mlade osobe. Jednom tjedno

kontaktira mladu osobu putem
društvenih mreža kako bi se vidjelo

kako mlada osoba napreduje i kako se
snalazi u sistemu (aplikaciji), da li su

mu/joj potrebne neke dodatne
smjernice i pomoć. Svrha

promotora/ice je da pomogne mladoj
osobi da se osjeća prihvaćenom i dio

zajednice. Promotori/ice mladih
povezani su sa svojim grupama, a isto

tako čuju se i/ili  sastaju s ekipom
centra za mlade najmanje jednom

mjesečno. Promotori/ice i mladi
redovito komuniciraju kako bi si

međusobno pružili podršku te kako bi
razgovarali o izazovima i

poteškoćama.

NAČIN DJELOVANJA
PROMOTORA/ICE



KAKO MOŽEŠ POSTATI
PROMOTOR/PROMOTORICA
MLADIH?

Rad u veseloj okolini.
Razvoj socijalnih i komunikacijskih

vještina i znanja.
Vještine i kompetencije koje mlada

osoba razvija kao promotor mladih.
Međunarodno iskustvo jer ćeš

sudjelovati na 5-dnevnom
osposobljavanju promotora za rad s

mladima u Sloveniji.
Mrežu kontakata s mladima sličnih

interesa.
Razvoj kritičkog razmišljanja i

konstruktivnih razgovora.
Razvoj pregovaračkih vještina.

Znanje o radu s mladima.
Iskustvo i znanje koje će ti koristiti na

tržištu rada (povećana konkurentnost
i sposobnost rada s ljudima).

Veću odgovornost i poticaj od strane
ekipe Zagora ali i vršnjaka/kinja.

Znanja, vještine i kompetencije koje
mlada osoba razvija kao promotor/ica
mladih.
Osigurano osposobljavanje/trening
promotora za rad s mladim osobama
koje će se održati u Sloveniji u trajanju
od 5 dana.
Mogućnost sudjelovanja na nizu
neformalnih edukacija o
komunikacijskim i prezentacijskim
vještinama, specifičnim
osposobljavanjima koja ti pomažu u
kreiranju osobnih i profesionalnih
vještina i kompetencija za svakodnevni
život.
Rad sa super ekipom.
Potvrdu o sudjelovanju na
aktivnostima na kojima ćeš sudjelovati
(možeš ih priložiti uz svoj CV).
Dobit ćeš i Youthpass certifikat.

I ZATO, PRIJAVI SE DO 25.05.2020. PUTEM 
LINKA  

O REZULTATIMA ODABIRA JAVIT ĆEMO TI
TIJEKOM LIPNJA

Ispuni pristupnicu!
7 mladih dobiva priliku da prođu
obuku i pridruže se mreži
promotora/ica mladih.
Odabrane mlade osobe sklapaju „mini
ugovor“ kroz koji će se obvezati na
godinu dana, aktivno (prema najboljim
mogućnostima), sudjelovati u mreži
promotora mladih i ispunjavati svoje
obveze.

ZA SVA DODATNA PITANJA I NEDOUMICE JAVI SE SANDRI NA SANDRA@ZAGOR.INFO

ŠTO ĆE TI OVA POZICIJA
PRUŽITI:

ŠTO DOBIVAŠ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn_wb65eEraFBkYb2jKkt5aA1dxdZzCQGOh7ebF5vTpgxmvw/viewform

