Zahtevani profil spremljevalca/pomožnega
spremljevalca

Mirno morje - flota miru in tolerance - je socialno-pedagoški proces, kar
pomeni, da imajo v vsakem primeru potrebe otrok in mladostnikov absolutno
prednost pred željami po sprostitvi in druženju ostalih udeležencev.
Zahtevano:
- izkušnje pri delu z otroki in mladostniki (za spremljevalca je potrebna
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 projekta MM SLO;
- prizadevnost in fleksibilnost, sposobnost za timsko delo;
- vzorno obnašanje v času projekta ter do vseh udeležencev1.
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:
- podpis zahtevanega profila spremljevalca/pomožnega spremljevalca in
ustrezanje zahtevanemu profilu (dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev);
- plačana članarina društvu - zavodu Mirno morje.
- potrditev oziroma sklep vodstva zavoda (pri samostojnih projektih soglasje
udeležencev projekta).
Naloge:
- odgovorno varstvo in oskrba otrok ter mladostnikov v času projekta,
- izvajanje/nadaljevanje pedagoškega dela/projektov;
- sodelovanje pri odločitvah na plovilu in izražanje mnenj ter predlogov glede
varnosti in dobrega počutja otrok, ki jih mora skiper, v kolikor ne ogrožajo
ostalih udeležencev in članov posadke, upoštevati;
- organizacija dnevnih opravil, kot tudi osebne higiene, hrane...;
- skrb za red in organizacijo alternativnih aktivnosti za udeležence v primeru
slabega vremena ali drugih nepredvidenih okoliščin (ves čas trajanja projekta
MM SLO);
- zagotavljanje stalnega nadzora nad udeleženci (udeležencev se ne sme
puščati brez prisotnosti in nadzora odrasle osebe);
- prizadevanje za dobro sodelovanje z vodstvom plovila in vodstvom MM SLO;
- udeležba pri programu flote in priprava lastnih individualnih točk programa za
posadko in ostale udeležence (zaželeno);
1

V času izvajanja projekta na morju ali v marini je prepovedano vsako prekomerno uživanje opojnih substanc
(alkohol, prepovedane droge itd.). MM SLO ima pravico, da v primeru suma hujše kršitve o tem obvesti
pristojne organe in jih zaprosi, da ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili.
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odgovornost pri drugih točkah programa (nadzor, MM majice...).
potrditev vodji projekta, da so vsi nujni osebni in drugi potrebni podatki
udeležencev vneseni v bazo podatkov do določenega roka.

Ta določila veljajo za udeležene jadrnice, na katerih so najmanj 3 odrasle
osebe. Na manjših plovilih (en skiper, en spremljevalec) je spremljevalec
dolžan seznaniti skiperja z vsem, kar je potrebno za neprestano učinkovito
oskrbo udeležencev flote.
S podpisom soglašam, da sem prebral in razumel zahtevan profil za
spremljevalca oziroma pomožnega spremljevalca, KODEKS OBNAŠANJA in
skupnega interesa udeležencev regate Mirno morje SLO, ter da so vsi navedeni
podatki točni in korektni.
Vodstvo zavoda si pridržuje pravico, da kandidata, za katerega se ugotovi, da
je zavajal oziroma navedel lažne podatke ali kršil zahtevan profil oziroma
KODEKS OBNAŠANJA in skupnega interesa udeležencev regate Mirno morje
SLO, nemudoma in brez predhodnega opozorila izključi iz projekta. V tem
primeru MM SLO ne nosi nobene materialne, kazenske ali moralne
odgovornosti.
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Spremljevalec/pomožni spremljevalec:

Mirko Wudler, vodja MM SLO

_________________________________
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_________________________________
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