
  

 

 

 

 

IŠČEMO  

MLADE  KULTURNE AMBASADORJE 

 

 

CZZ Projekt, ki združuje Slovensko kulturno gospodarsko zvezo in Svet slovenskih organizacij, krovni 
organizaciji Slovencev v Italiji, je projektni partner strateškega projekta PRIMIS »Večkulturno 
popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin«, sofinanciran v okviru Programa Interreg 
V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 
Projekt PRIMIS si prizadeva spodbuditi nov način dojemanja večkulturne in večjezične identitete 
programskega območja tako v očeh turistov kot prebivalstva. Cilj projekta je prenesti na področje 
turizma in promocije čezmejnega okolja posebnosti avtohtonih skupnosti, zlasti jezika in kulture, 
tako v stvarni kot nestvarni obliki. V okviru projekta je predvidena uporaba inovativnih orodij, ki 
bodo spodbujala interakcijo med obiskovalci in lokacijami, zajetimi v projekt.  
  

KOGA IŠČEMO: 

Verjamemo, da imajo današnji mladi potrebno znanje in veščine za delo s sodobnimi digitalnimi 
orodji ter odlično razvito socialno mrežo s sovrstniki. Zato lahko odigrate pomembno vlogo pri 
projektu PRIMIS, saj bomo le z vašo pomočjo uspeli širiti strpnost v večkulturni družbi in dosežke, ki 
bodo rezultat projekta. 

Pri izboru mladega kulturnega ambasadorja bomo prednostno upoštevali sledeče značilnosti: 

 pozna in zlahka upravlja s sodobnimi digitalnimi orodji (socialna omrežja, e-zasloni, ipd.) 
 ga zanima kultura, sociologija, turizem, podjetništvo 
 je komunikativen in se ne boji nastopanja v javnosti 
 govori odlično slovensko, italijansko in dobro angleško 
 je star od 18 do 29 let 
 se bo udeležil usposabljanja (najmanj 4 ure)  
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VLOGA MLADIH KULTURNIH AMBASADORJEV: 

Vključitev v: 

 oblikovanje inovativnih turističnih proizvodov na čezmejnem področju Italija-Slovenija ter 
brezplačno preizkušanje paketov v praksi 

 promocijske aktivnosti projekta PRIMIS 
 brezplačno udeležbo na usposabljanje za turistične vodiče 
 izvajanje delavnic na temo kulturne in turistične promocije za učence osnovnih in nižjih 

srednjih šol 
 promocijo projekta na 2 mednarodnih turističnih sejmih  

 
Sodelovanje ti ne bo vzelo veliko prostega časa, okvirno 10 dni na leto. 

 

KORISTI ZATE: 

 druženje in učenje ob nadvse pozitivnih strokovnjakih  
 pridobitev praktičnih znanj in veščin na področju projektnega dela, večkulturnosti, 

organiziranja dogodkov, javnega nastopanja, priprave in izvedbe delavnic 
 širjenje mreže poznanstev, kar je pomembno za raznolike poklicne prihodnosti 
 obisk čezmejnih krajev in spoznavanje kulturnih danosti  

 

PRIJAVE: 

 pošlji CV in kratko motivacijsko pismo (max 1600 znakov vključno s presledki) v slovenskem 
in italijanskem jeziku do petka, 6. avgusta 2021, na naslov info@projekt-ats-czz.eu. Povabili te 
bomo na razgovor.  


