
POSTANI DVOJNIK ZA EN DAN! 
Preživi delovni dan kot dvojnik mentorja, ki opravlja 
tvoj sanjski poklic.

Pridobi vpogled v delovni dan v podjetju, kjer si 
želiš zaposlitev.

Preveri svoje kompetence za konkretno delovno 
mesto, kot tudi to, če te ustrezajo tvojim lastnim 
predstavam o želeni zaposlitvi.

DAN ZA DVOJNIKA poteka v okviru projekta DOSTOJNO DELO ZA 
VSE, ki je namenjen dvigu ozaveščenosti strokovne in splošne 
javnosti in drugih deležnikov na trgu dela na temo dostojnega dela. 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Norway Grants 2014-2021, program Social Dialogue – Decent Work.

DAN ZA DVOJNIKA je dan, ki ga boš preživel kot dvojnik 
zaposlenega na delovnem mestu, ki si ga želiš opravljati 
ali v podjetju, kjer se želiš zaposliti.

Postal boš »DVOJNIK« zaposlenega – mentorja, ki ga 
boš ves dan spremljal pri delu. Pri tem boš imel 
možnost in priložnost, da opazuješ potek dela v 
podjetju, spoznaš zahteve delovnega mesta, začutiš 
vzdušje v podjetju. Na ta način lahko preveriš tudi 
ustreznost lastnih predstav o zaposlitvi, ki si jo želiš, 
preveriš svoje kompetence za tako delovno mesto in 
spoznaš kako poteka delovni dan v podjetju. 



POSTANITE AMBASADORJI 
DNEVA ZA DVOJNIKA! 

Sodelujte v prvih izvedbah Dneva za dvojnika v 
Sloveniji.

Omogočite zainteresiranim brezposelnim, da 
pridobijo izkušnjo delovnega dne v vašem podjetju. 

Prispevajte k zagotavljanju dostojnega dela v 
Sloveniji in si zagotovite promocijo družbeno 
odgovornega delodajalca. 

DAN ZA DVOJNIKA poteka v okviru projekta DOSTOJNO DELO ZA 
VSE, ki je namenjen dvigu ozaveščenosti strokovne in splošne 
javnosti in drugih deležnikov na trgu dela na temo dostojnega dela. 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Norway Grants 2014-2021, program Social Dialogue – Decent Work.

DAN ZA DVOJNIKA je dan, ki ga brezposelna 
oseba preživi v vašem podjetju. Namen tega dne 
je, da spozna delovno mesto, ki si ga želi 
opravljati, oziroma podjetje, kjer se želi zaposliti. 

Brezposelna oseba je tako »DVOJNIK« zaposlenega 
– mentorja, katerega določi delodajalec in mu ves 
dan sledi in ga spremlja pri delu. 


