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Zahtevani profil za spremljevalca/pomožnega 
spremljevalca 

 

 

 
Zahtevano: 

- skrb za otroke – mladostnike 24 ur dnevno, predvsem na kopnem; 
- izkušnje z delom z otroki in mladostniki (za spremljevalca je potrebna zaključena pedagoška 

izobrazba ali dolgoletna praksa pri delu z otroki in mladino) ter izobrazba ali izkušnje pri delu z 
osebami s posebnimi potrebami; 

- pri projektih za odrasle: izobrazba/ izkušnje pri delu s prizadetimi osebami; 
- sposobnost za delo na morju; 
- pisno soglasje skrbnikov otrok in mladostnikov; 
- identificiranje z osnovno idejo; 
- prizadevnost in fleksibilnost, sposobnost za vživljanje in timsko delo; 
- vzorno obnašanje do vseh udeležencev (brez alkohola) v času projekta.  

 
Zaželeno, vendar neobvezno: 

- izkušnje s socialnimi projekti na morju; 
- navtična izobrazba; 
- poznavanje jezika otrok in mladostnikov na krovu ter držav, v katerih projekt poteka. 

 
Pogoji za udeležbo-potrditev: 

- strinjanje s pogodbo o udeležbi in ustrezanje zahtevanemu profilu (dokazila o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev); 

- pozitivna potrditev oz. sklep vodstva zavoda (pri samostojnih projektih soglasje udeležencev 
projekta). 

 
Naloge: 

- odgovorno varstvo in oskrba otrok in mladostnikov na ladji v času projekta; 
- izvajanje/nadaljevanje pedagoškega dela/projektov; 
- sodelovati pri odločitvah na ladji in izraziti svoje mnenje in predloge glede varnosti in dobrega 

počutja otrok, ki jih mora krmar, če ne ogrožajo ostalih udeležencev in članov posadke, 
upoštevati; 

- organizacija dnevnih opravil, kot tudi osebne higiene, priprava obrokov ipd..; 
- prizadevanje za dobro sodelovanje z vodstvom ladje; 
- udeležba s posadko v programu flote in priprava lastnih individualnih točk programa za posadko 

in ostale udeležence (zaželeno); 
- odgovornost pri točkah programa (nadzor, nošenje uradnih MM majic itd.). 

 
Ne velja za pomožnega spremljevalca: 

- udeležba na sestanku spremljevalcev; 
- določitev cenika/kalkulacija stroškov projekta; 
- organizacija vsaj dveh srečanj z udeleženci projekta (vzgojiteljev, skrbnikov otrok in 

mladostnikov ter krmarjev); 
- potrditev vodji projekta, da so vsi nujni osebni in drugi potrebni podatki udeležencev vneseni v 

bazo podatkov do določenega roka.
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Zahtevani profil za spremljevalca/pomožnega 
spremljevalca 

 

 

Ta določila veljajo za udeležene jadrnice, na katerih so najmanj 3 odrasle osebe. Na manjših 
plovilih (en krmar, en spremljevalec) je spremljevalec dolžan seznaniti krmarja z vsem, kar je 
potrebno za neprestano učinkovito oskrbo udeležencev flote. 
 
 
 
 

 Bogomir Wudler, direktor 
Zavod Mirno morje Maribor 

 
 


