
Vabilo lokalnim koordinatorjem  
k sodelovanju v akciji 

  

 





Z vseslovensko akcijo „Slovenija – mentorska država“ 
želimo čim več mladim omogočiti dostop do mentorjev   
iz različnih področij (gospodarstvo, šport, podjetništvo, 

umetnost, kultura, politika …).  

 

 

 



POBUDNIK AKCIJE 

Pobudnik in organizator mentorskega programa 
ter akcije „Slovenija – mentorska država“ je  

Zavod Ypsilon. 

 
V ZavodU Ypsilon združujemo mlade med 20. in 30. letom. S 
povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispevamo k 
dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k 
tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju. 

 

http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/
http://www.ypsilon.si/


Akcija poteka v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU), 
ki je najvidnejša promocijska 
kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v 
Sloveniji in ga koordinira 
Andragoški center Slovenije. 

http://www.acs.si/


NAMEN AKCIJE 

 

1. Spodbujanje pretoka znanja in informacij med 
generacijami. 

2. Ozaveščanje o pomenu mentorstva. 

3. Krepitev medgeneracijskega sodelovanja. 

 

POUDAREK JE NA DVOSMERNEM MENTORSTVU!  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

KLJUČNI CILJ AKCIJE JE VZPOSTAVITI VSAJ 1000 
MENTORSKIH PAROV PO CELI SLOVENIJI! 

 



VIZIJA PROJEKTA 
 

Da bi imel vsak vsaj enkrat v življenju mentorja! 

 

Zakaj ne bi bila Slovenija referenčna država za 
cel svet na področju medgeneracijskega 

sodelovanja in solidarnosti?  

 

 

 



CILJI AKCIJE 

1. mlade opogumiti, da začnejo že danes 
postavljati temelje svoji prihodnosti, 

2. povečati zaposljivost mladih, 

3. spodbujati vseživljenjsko učenje, 

4. spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in 
solidarnost ter pretok znanja in informacij,  

5. ustvariti uspešne mentorske odnose, ki bodo 
pozitivno vplivali na celotno družbo ter lokalno 
okolje. 

 



ZAKAJ MENTORSTVO? 

Namen mentorskega programa je preko spodbujanja mladih s 
strani njihovih mentorjev razviti okolje, ki bo mlade vzpodbujalo 
in jim omogočalo razvoj in uresničitev lastnih potencialov, v 
katerem bodo lahko krepili in pridobivali nove kompetence, 
razvijali svoje potenciale, samozaupanje in ustvarjalnost, bili 
bolje usposobljeni za razvoj lastnih idej in širili svojo socialno 
mrežo.  

 Zakaj postati mentor? 

Zakaj postati mentoriranec? 
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ZGODOVINA MENTORSTVA 

Beseda mentor izhaja iz grške legende o starem, izkušenem 
Menthorju, ki je bil Odisejev vodnik in vzgojitelj.  

Pomembnost prenosa znanja med generacijami so poznali 
tudi trije največji misleci tistega časa: Sokrat, Platon in 
Aristotel, ki so se učili eden od drugega in pomembno vplivali 
na razvoj evropske misli.  

 

Beseda mentor torej pomeni vodjo, 
učitelja, svetovalca in vzornika mladim,  

ne le pri kariernem, ampak tudi pri 
osebnostnem razvoju. 



KRATEK OPIS PROJEKTA 

Pomen mentorskega povezovanja smo prepoznali tudi v Zavodu Ypsilon. 
Tako smo leta 2013 začeli z izvajanjem Mentorskega programa Uči se od 
najboljših. V nekaj mesecih se je že razširil po celotni Sloveniji. Do tega 
trenutka smo v program vključili že več kot 1000 mladih, 250 mentorjev in 
povezali čez 450 mentorskih parov.  

 

V letu 2016 želimo s pomočjo partnerjev Mentorski program nadgraditi 
v vseslovensko akcijo „Slovenija – mentorska država“.  

 

V okviru akcije  bomo po celi Sloveniji mentorje in mentorirance 
povezovali v mentorske pare ter jih spodbujali k izmenjavi znanj in 
izkušenj. Vsi, tako mladi kot starejši, se bodo izobraževali na področju 
učinkovitega mentorskega odnosa ter se povezovali v mentorske pare.  

 

 



www.mentorstvo.si  
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KAKO POTEKA POVEZOVANJE MENTORSKIH PAROV? 

Povezovanje poteka preko prijave in registracije znotraj spletnega 
portala www.mentorstvo.si.  
 

Mladi si (po uspešni registraciji in nato prijavi v sistem) s Seznama 
mentorjev izberejo tistega, s katerim bi se želeli povezati in mu 
napišejo povabilo za sodelovanje. Mentorji dobijo njihova povabila 
ter se za vsako povabilo odločijo, da ga sprejmejo ali zavrnejo.  

 

Mentorji lahko znotraj sistema tudi odgovorijo mentorirancu tako, 
da mu pošljejo sporočilo (preden sprejmejo ali zavrnejo povabilo). 
Tako ga lahko prosijo za več informacij pred odločitvijo ali mu 
sporočijo svoje razloge za zavrnitev ali potrditev. 
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KAKO POTEKA MENTORSKI ODNOS? 

Na začetnih srečanjih si mentor in mentoriranec zastavita skupne cilje, 
katerim sledita tekom leta. Tekom mentorskega sodelovanja vodita 
tudi pregled uresničevanja svojih zastavljenih ciljev ter vodita 
kratek dnevnik srečanj. Mentorskemu paru je v pomoč lahko tudi 
Vodnik po mentorskem programu. 
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VABLJENI PARTNERJI! 

K  sodelovanju v akciji „Slovenija – mentorska 
država“ želimo povabiti vse organizacije, 

zavode, društva, agencije in posameznike iz 
cele Slovenije, ki verjamejo v moč mentorskega 

povezovanja in vseživljenjskega učenja.  



KAKŠNA JE VLOGA PARTNERJA? 

Vsak partner se lahko odloči, do katere stopnje želi 
biti vključen v akcijo glede na časovne in kadrovske 
resurse, ki jih ima na voljo. Veseli bomo prav 
vsakogar!  
 

Ključna naloga partnerja pri akciji Slovenija – 
mentorska država je, da podpira in spodbuja 
mentorsko povezovanje ter prenos znanja in 
izkušenj med generacijami. 



STOPNJE VKLJUČENOSTI 

1. STOPNJA: Pomoč pri informiranju o mentorskem 
programu in akciji „Slovenija – mentorska država“ 

2. STOPNJA: Organizacija in izvedba delavnice za  
mentorirance (zaželeno na termin 26.5.2016). 

3. STOPNJA: Organizacija in izvedba „networking“ dogodka 
za povezovanje mentorjev in mentorirancev 

4. STOPNJA: Uvedba „MENTORSKEGA KOTIČKA“ v vaših 
prostorih, kjer se lahko mentorski par tekom leta srečuje 



NASLEDNJI KORAK 

V kolikor vas zanima sodelovanje v akciji 
„Slovenija – mentorska država“, nam pišite na 

sabina.duvelek@ypsilon.si  s pripisom  

Lokalni koodinator akcije. 

 

Poslali vam bomo več informacij glede 
sodelovanja in vse potrebne materiale.  
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KONTAKT 
 

Za vsa vprašanja sem vam z veseljem na voljo: 

 

Sabina Đuvelek, strokovna direktorica Zavoda Ypsilon 

040 810 345 

sabina.duvelek@ypsilon.si  
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HVALA, KER NAM POMAGATE MENTORSKO 
POVEZOVATI SLOVENIJO!  

 

SKUPAJ ZMOREMO VEČ KOT VSAK ZASE IN PO 
SVOJE.  

 

 

 


