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Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega Sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, 4. Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu 
dela in krepitev socialne vključenosti«. 

Dragi starši, 

pri odločitvi vaše hčerke za nadaljnje izobraževanje ste vi najpomembnejši zgled in svetovalec,  

saj mladi najbolj zaupajo v presojo svojih staršev. 

Pri tem želimo na dogodku Dan za punce ponuditi dodaten vpogled v priložnosti,  

ki se dekletom ponujajo tudi v tehničnih strokah in poklicih.  

Več informacij o projektu na spletni strani www.danzapunce.si. 

 

Drago dekle, 

kaj pa si ti želiš postati, ko odrasteš? Še ne veš? 

Oglej si www.danzapunce.si in se prijavi na dogodek Dan za punce, 13. 2. 2014. Na ta dan bodo podjetja 

odprla svoja vrata dekletom zadnje triade osnovnih šol (7., 8. in 9. razred), organizirala vodene oglede in 

na privlačen način predstavila naravoslovno-tehniške poklice. 

 Šola ti bo omogočila dve prosti uri za obisk podjetja. 

 

Pomagaj nam, da bo za Dan za punce izvedelo še več deklet! 

 

                   Dan za punce / Girls day         #Danzapunce        Dan za punce 

http://www.danzapunce.si/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danzapunce.si&h=XAQHoGTLe&s=1
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KAJ JE DAN ZA PUNCE? 

Dan za punce je dan, ko podjetja povabijo dekleta na ogled »tipično moških« delovnih mest in jim s tem 
olajšajo odločitev o poklicni karieri. Dan za punce se odvija že v 11 evropskih državah, ki se jim Slovenija 
pridružuje tudi v tem šolskem letu, v četrtek, 13. 2. 2014. Projekt Dan za punce v Sloveniji podpirata 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

SODELOVANJE JE ENOSTAVNO 
Na Dan za punce podjetja v sodelovanju z naravoslovno-tehniškimi srednjimi šolami odprejo svoja vrata 
dekletom iz zadnje triade osnovnih šol (7., 8. in 9. razred), zanje organizirajo vodene oglede ter na 
privlačen način predstavijo naravoslovno-tehniške poklice (s poudarkom na tipično moških poklicih) in 
posamezna delovna mesta, kjer bi se lahko dekleta zaposlila po uspešno zaključenem ustreznem 
izobraževanju. Na ta dan boste namreč v večini osnovnih šol kot del projekta Dan za punce dekleta imela 
2 prosti uri za ogled podjetja, kar pomeni:  

 na spletni strani www.danzapunce.si, na Facebooku, Twitterju in Google+ spremljaj objave o 
podjetjih, ki bodo v sodelovanju z naravoslovno-tehniškimi šolami v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan 
za punce), odprla svoja vrata za praktičen ogled izbranega poklica; 

 najkasneje do četrtka, 30. 1. 2014, izberi poklic v podjetju, ki te najbolj zanima in se na ogled 
prijavi s prijavnico, objavljeno na spletni strani www.danzapunce.si. Prijavi se neposredno na 
srednjo šolo, ki organizira ogled podjetja; 

 v četrtek, 13. 2. 2014 (na Dan za punce), med 11.30 in 13.30, sama, s prijateljicami ali v spremstvu 
staršev obišči izbrano podjetje in po ogledu izpolni kratko anketo. 

Povabi STARŠE, da:  

 skupaj s tabo spremljajo seznam sodelujočih podjetij in srednjih šol na www.danzapunce.si  in ti 
pomagajo pri izboru podjetja; 

 te na Dan za punce med 11.30 in 13.30 pospremijo do izbranega podjetja.Po dogovoru s starši 
lahko podjetje obiščeš tudi sama ali s prijateljicami. V času, ko so boste dekleta na vodenem 
ogledu podjetja, se bo v nekaterih podjetjih za starše odvila posebna predstavitev srednje šole. 

 

 

 

 

                                                              Prijavi se na:  www.danzapunce.si  
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Pridruži se 
nam 

13. 2. 2014! 

Razmišljaj 

po svoje! 
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