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MENTORSKA SHEMA  

 

Splošna mentorska shema je razdeljena na dve področji – mentorstvo in 

koordinacija znotraj občasnega prostovoljstva in mentorstvo ob dolgotrajnem 

prostovoljstvu / delovni praksi.  
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Mentorstvo in koordinacija občasnega prostovoljstva poteka na dveh ravneh; 

Koordinator_ica prostovoljstva krovno skrbi za delovanje prostovoljskega dela. 

Ureja administrativne stvari programa, oblikuje pozive za nove prostovoljke_ce, 

načrtuje sestanke in usposabljanja za nove prostovoljke_ce. Je tudi v vlogi 

nadomestne_ga mentorice_ja prostovoljkam_cem.  

Prostovoljke_ci lahko znotraj Legebitre delajo na več področjih. Vsako področje ima 

svojo_ega mentorico_ja. Mentorice_ji redno delajo s prostovoljkami_ci v obliki 

mesečnih sestankov, individualnih pogovorov, evalvacij in samega dela na 

področju.  

Koordinator_ica koordinira delo in posreduje vse potrebne informacije o delu ter 

o osebi/ah, s katerimi prostovoljka_ec dela, ter nudi strokovno pomoč in podporo 

prostovoljki_cu. Organizacija prostovoljko_ca usposobi in po potrebi organizira 

nadaljnja usposabljanja za njeno_govo delo. Mentor_ica sklicuje mesečne sestanke 

in krajša usposabljanja ter sledi delu prostovoljke_ca.  

 

 
 

  

Prostovoljke_ci

Prostovoljke_ci lahko z notraj Legebitre delajo na več področjih. 

Mentorice_ji prostovoljstva

Vsako področje ima svojo_ega mentorico_ja oziroma področno vodjo. Mentorice_ji redno delajo s 
prostovoljkami_ci v obliki mesečnih sestankov, individualnih pogovorov, evalvacij in samega dela na 

področju. 

Koordinator_ica prostovoljstva

krovno skrbi za delovanje prostovoljskega dela, ureja administrativne zadeveoblikuje pozive za nove 
prostovoljke_ce, načrtuje sestanke in usposabljanja za nove prostovoljke_ce. Je tudi v vlogi 

nadomestne_ga mentorice_ja prostovoljkam_cem. 
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Mentorska shema dolgotrajnega prostovoljstva / delovne prakse vsebuje 

redne, tedenske sestanke z delovno_im mentorico_jem in sestanke s 

prostočasno_im mentorico_jem (enkrat na dva tedna). 

Naloga delovne_ga mentorice_ja je tudi zagotavljanje dodatnega gradiva in 

usposabljanj za izobraževanje ter povezovanje praktikantk_ov z drugimi 

relevantnimi deležniki, organizacijami, mladimi iz področja, ki jo_ga zanimajo. 

Naloge prostočasne_ga mentorice_ja je grajenje in spodbujanje socialne mreže, 

grajenje zaupnega odnosa in spoznavanje LGBT+ skupnosti.  

Namen dvotirnih mentorstev je zagotoviti prostovoljkam_cem in 

praktikantkam_om tako osebo za ustvarjanje socialne mreže (saj gre v večini za 

osebe iz tujine ali drugih mest v Sloveniji) in za zaupen odnos, na drugi strani pa 

ima oseba tudi mentorico_ja s katero_im dela na svojih idejah, projektih in preko 

katere_ga se vključuje v delo Legebitre in v delo z mladimi. Delovna_i mentor_ica je 

odgovorna_en za spodbujanje kvalitete mladinskega dela z mladimi (tako z LGBT+ 

kot s splošno populacijo) pri praktikantkah_ih in prostovoljkah_cih.  

V letu 2020 načrtujemo vključitev dveh prostovoljk_cev Evropske solidarnostne 

enote – individualno prostovoljstvo (nacionalno in/ali mednarodno). Kar pomeni, 

da bosta v MC Legebitra prisotni_a vsak delovni dan, za obdobje enega leta.  

V letu 2020 načrtujemo daljšo, dvomesečno prakso študentke_a FSD in dve daljši 

praksi erasmus+(FSD) in/ali mednarodnih prostovoljk_cev. Vse skupaj, to pomeni 4 

do 5 oseb, ki bi se spomladi 2020 vključile v delo MC Legebitra.  

Za njih načrtujemo mentorstvo po naslednji mentorski shemi.  

 

 

Prostovoljka_ec 
/ Praktikant_ka

Delovna_i mentor_ica

• Tedenski sestanki

• Zagotavljanje dodatnega gradiva in 
usposabljanj za izobraževanje ter 
povezovanje praktikantk_ov z drugimi 
relevantnimi deležniki, organizacijami, 
mladimi iz področja, ki jo_ga zanimajo.

• Spodbujanje kvalitete mladinskega dela 
z mladimi (tako z LGBT+ kot s splošno 
populacijo)

Prostočasna_i mentor_ica

• Sestanki na dva tedna

• Grajenje in spodbujanje socialne mreže, 
grajenje zaupnega odnosa in 
spoznavanje LGBT+ skupnosti. 


