Splošni pogoji za udeležbo na No Excuse Akademiji
•

O organizatorju:

Uradno ime podjetja: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Sedež podjetja: Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubjana
Spletna stran: noexcuse.si
Email: info@noexcuse.si
•

Namen No Excuse Akademije:

Namen No Excuse Akademije je vključevanje mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov
mladinskih organizacij in drugih mladih) v mladinsko delo in pridobivanje kompetenc za
naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju zaposlitve
in vključevanju v družbo skozi neformalna izobraževanja in usposabljanja.
•

Pogoji udeležbe:

Spodaj so navedeni splošni pogoji, katerim mora udeleženec ustrezati, da se lahko udeleži No
Excuse Akademije. V primeru da oseba, ki preko obrazca na spletni strani
akademija.noexcuse.si odda prijavo, spodnjim pogojem ne ustreza, imamo pravico zavrniti
prijavo. Prav tako imamo pravico zavrniti prijave, za katere po lastnem mnenju presodimo, da
niso primerne, ali da prijavljeni iz kakršnega koli razloga ni primeren za vključitev v
program. Zgolj oddaja prijave preko obrazca na akademija.noexcuse.si še ne pomeni, da se
bo prijavljeni programa tudi udeležil. Vse prijave obravnavamo individualno in prijavljene po
prejemu prijave tudi osebno kontaktiramo ter se dogovorimo vse podrobnosti.
Pogoji:
1. Udeleženec je na dan vključitve v projekt star od 20 do 29 let .
2. Udeleženec je v času udeležbe na usposabljanju nezaposlen, kar pomeni, da na dan
vključitve na usposabljanje NI zavarovan po eni izmed šifer zavarovalnih podlag osnovnega
zdravstvenega zavarovanja: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 16, 19, 20, 29, 34, 40, 84). Za namene
dokazovanja brezposelnosti organizacijo nosilko projekta pooblašča za pridobivanje
podatkov ZZZS.
Št. zavarovalne
podlage ZZZS

Opis

osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu;
pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge
1 funkcije
detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslani na delo ali na
strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili
2 poslani

državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziroma niso zavarovani pri tujem nosilcu
3 zavarovanja
samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali
5 gospodarsko dejavnost
osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in
8 diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali
13 gospodarsko dejavnost
zaposleni pri fizičnih osebah – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri fizičnih osebah, ki so
državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim prebivališčem v RS in uporabljajo dopolnilno
16 delo drugih oseb
19 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo poklicno dejavnost
osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ustanovah in tujih diplomatskih
20 predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost
29 kot edini in glavni poklic
34 udeleženci javnih del
40 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe
84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim razmerjem

3. Udeleženec se namerava zaposliti najkasneje do 15. 9. 2021 oz. v 30 dneh po končanem
usposabljanju. O zaposlitvi v roku 8 dni od nastanka spremembe obvesti kontaktne osebe
projekta.
4. Udeleženec se zaveže, da se bo udeležil celotnega usposabljanja v trajanju 120 ur. V
primeru upravičene odsotnosti bo o tem predhodno obvestil kontaktne osebe projekta.
5. Udeleženec je pripravljen z odgovornimi osebami projekta deliti svoje osebne podatke za
namene izvajanja projekta, podpiše dogovor, ki ga zavezuje k prisotnosti in izpolni vprašalnik
za spremljanje podatkov o udeležencih, ki se uporabljajo za namene projekta.
6. Udeleženec se strinja s tem, da je na usposabljanju poskrbljeno za malice, za kosilo in
potne stroške pa je odgovoren udeleženec sam, razen v primeru, da je bilo s strani
odgvoornih oseb projekta pred začetkom usposabljanja potrjeno drugače (npr. povrnitev
potnih stroškov prek ZRSZ).
•

Partnerji No Excuse Akademije:
•
•
•
•
•

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija - poslovodeči partner
Inštitut Utrip
Zavod Vozim
Mladinski center Krško
Socialna akademija

•

Dodatne informacije:

Za vse informacije glede projekta in pogojev udeležbe nas lahko kontaktirate preko emaila
akademija@noexcuse.si.
Datum: 20.8.2020

