POTRDILO O SODELOVANJU
PRI PROJEKTIH POMEMBNIH ZA LJUBLJANO IN NJENO PROMOCIJO
Skladno z 20. členom Odloka o štipendiranju se prostovoljno delo in drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno
promocijo, dodatno točkujejo glede na predložena dokazila, in sicer z do 30 točk za kandidata, ki se prijavlja za štipendijo za
izobraževanje v Republiki Sloveniji, in do 50 točk za kandidata, ki se prijavlja za štipendijo za izobraževanje v tujini. Med druge
dosežke, ki so pomembni za Ljubljano in promocijo Ljubljane doma in v tujini, štejejo zlasti delo in sodelovanje pri programih in
projektih, ki so med prioritetnimi za mesto Ljubljana, kot npr.: Festival za tretje življenjsko obdobje, Evropski teden mobilnosti,
Ljubljana – pametno mesto, Ljubljana – Zdravo mesto, Projekt APPLAUSE, akcija Človek, čuvaj svoje mesto, festival Igraj se z
mano in druge mestne prireditve in programi ter drugi projekti s področja šolstva, kulture, znanosti, mladine, športa, sociale,
varstva okolja in drugih področij delovanja lokalne samouprave (več na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/).
Sodelovanje pri projektih kandidati dokazujejo z dokazilom pristojnega organa MU MOL oz. javnega zavoda, katerega
ustanoviteljica je MOL.
I. PODATKI O ORGANIZACIJI

__________________________________________________
naziv organizacije

__________________________________________________
sedež organizacije (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj)

__________________________________________________
ime in priimek kontaktne osebe

_______________________________

_______________________________

kontaktna telefonska številka organizacije

elektronski naslov

________________________________________________________
II. PODATKI O DELU NA PROJEKTU (izpolni organizacija)

Potrjujemo, da je

__________________________________________
ime in priimek

____________________

__________________________________________
naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj)

datum rojstva

v okviru projekta

__________________________________________
naslov projekta

,

opravljal/a delo v obdobju od __________ do __________ pri čemer je opravil/a

____ ur dela.

V okviru tega je delal/a:
DELO

ŠTEVILO UR DELA

1.
2.
3.
4.
5.
Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana:
Opravljeno delo je bilo plačano:

V __________, ____________
kraj

datum

DA

NE

DA

NE

__________________
Žig

podpis pooblaščene osebe

