
 

 

 

 

PRILOGA K DOGOVORU Z IZVAJALCEM OPERACIJE 

 

IZJAVA UDELEŽENCA 

 

 

Spodaj podpisani/a ___________________________________, se z dnem ___________________ 
vključujem v izvajanje aktivnosti v okviru operacije MADE WITH Y, Zavoda za medgeneracijsko 
sodelovanje, Ypsilon sofinancirane po javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva 
mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na 
trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki 
so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja 
jamstva za mlade«, in specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«, in  

izjavljam, da: 

1. sem (bil) vključen v aktivnosti operacij, sofinanciranih po javnem razpisu za spodbujanje 
aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 pri projektu drugega 
upravičenca.1  

Ime projekta:________________________________________________________________ 

Naziv upravičenca:___________________________________________________________ 

Datum vključitve v projekt:______________________________________________________ 

 

2. še nisem sodeloval/a pri izvajanju aktivnosti operacij, sofinanciranih s sredstvi javnega 
razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 pri 
drugem upravičencu. 

 

Kraj in datum: ___________________________                  Podpis: ___________________________ 

 

                                                           
1 Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih - Sindikat Mladi plus (KAŽIPOT do dostojnega dela), Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon (Made 

with Y), IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (MODEL M SLOVENIJA: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade), Socialna 

akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo (Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost), Zavod Nefiks (Nefiks 

zaposlitvene rešitve), Zavod Mladinska mreža MaMa (MLADIM), Društvo mladinski ceh (SOCIALNI INOVATORJI PRIHODNOSTI 2.0), Zveza tabornikov Slovenije 

(TAPOS – taborniški pospeševalnik), Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (Vzgoja za poklic – program za dvig zaposljivosti mladih), Znanstveno-

raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so.p. (Mladi z manj priložnostmi  s pomočjo mladinskega dela do 

zaposlitve), Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Mladinski center Brežice (PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju), Mladinski center Trbovlje 

(KLJUČ), Mladinski kulturni center Maribor (Delat grem!), Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže 

Maribor (Združimo se!), Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p. 

(MLADINSKE KREATIVNE PRODUKCIJE), BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana (Marš na(d) trg dela), Inštitut za mladinsko politiko, 

Ajdovščina (Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela), Zavod O, zavod škofjeloške mladine (Služba je družba). 


