
JAVNO POVABILO K SOUSTVARJANJU
PROGRAMA JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI

V LETU 2023

- KONČNO POROČILO1 -

Na podlagi 9. člena Pogodbe o soustvarjanju programa
Javnega zavoda mladi zmaji v letu 2023

1. Podatki o izvajalcu

Naziv izvajalca:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Mobilni telefon kontaktne osebe:

2. Podatki o programu

Polni naziv programa:

Akronim (kratek naziv) programa:

Čas izvajanja programa:
Datum začetka:
Datum zaključka:

Kraj izvajanja programa:

1 Rok za oddajo končnega poročila je 30 dni od dneva zaključka programa oziroma najkasneje do 30.11.2023.
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Vsebinski del končnega poročila
Izvajalec je dolžan opisati aktivnosti, naloge, ki so bile izvedene v okviru programa. Opredeliti
je potrebno tudi izvajanje posameznih enot programa, kjer se je program izvajal kontinuirano.
V primeru, da je prišlo do določenih sprememb pri izvajanju programa, je potrebno opisati in
pojasniti razloge za spremembo.

Izvajalec je dolžan v poročilo vključiti evalvacijo programa ter priložiti vso dokumentacijo
izvedene evalvacije, v kolikor ta obstaja (npr. vprašalniki, poročila, posnetki pogovora itd.).
Opisati je potrebno tudi samoevalvacijo pri izvajanju programa.

Zaželeno je, da se predstavijo tudi vsi izzivi, ki so se pojavili pri izvajanju programa ter ostale
pomembne informacije, ki lahko vplivajo na nadaljnje delo javnega zavoda na področju
mladih.

Opis izvajanja programa:

Evalvacija udeležencev:

Priloge evalvacije udeležencev (obkrožite in navedite):
● ne
● da, in sicer:
o
o
o

Samoevalvacija izvajalca:

Od ena do pet ocenite naslednje
postavke (1 – slabo, 5 – zelo
dobro)

1 2 3 4 5 Utemeljitev ocene

1. Komunikacija z udeleženci
2. Komunikacija s koordinatorji
3.Fleksibilnost koordinatorjev
4. Motivacija udeležencev
5. Primernost metod izvedbe
delavnice
6. Udeležba

Izzivi pri izvajanju programa:
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Finančni del končnega poročila

1. Stroški izvajanja programa:
a) enkratno izveden program

Opis izvedbe Končna vrednost v EUR

b) večkratno izveden (kontinuiran) program
Opis izvedbe Končna cena na enoto

v EUR
Količin
a

Skupna končna cena
v EUR

A B C D = B * C

Skupaj:

2. Stroški zunanjih izvajalcev:
Opis stroška Končna cena na

enoto v EUR
Količin
a

Skupna končna
cena v EUR

Ime
priloženeg
a dokazila

A B C D = B * C E

Skupaj:

3. Skupaj stroški:
Vrsta stroška Končna vrednost (v EUR)

1. Stroški izvajanja programa:

2. Stroški zunanjih izvajalcev:

Skupaj2:

Vrednost že prejetega plačila:

Vrednost za izplačilo na podlagi končnega

poročila:

Pogodbena vrednost:

2 Vrednost je enaka ali nižja pogodbeni vrednosti.
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Izjavljamo, da bomo v roku 8 dni od dneva potrditve končnega poročila izstavili e-račun.

Datum:

Oseba, ki je pripravila končno poročilo:

Podpis:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis:

žig

Priloga (obkrožite):
● Dokazila o izvedeni evalvaciji z udeleženci programa
● Dokazila o udeležbi mladih na delavnicah (seznami udeležencev)
● Dokazila navedena v koloni "E" Stroškov zunanjih izvajalcev Finančnega dela

končnega poročila.
● Fotografije iz aktivnosti programa
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