
   Senin krog LETS

CILJI SENINEGA MENJALNEGA KROGA

Dobro misleči in kreativni ljudje so si zaželeli sproščeno in pogumno uresničevati svoje zamisli. V menjalni 
krog se ne preteka nikakršni denar. To vodi do drugačnega obnašanja do ekonomskih in socialnih težav. 
Skozi enoto čas  različne delovne aktivnosti postanejo bolj vidne in so med seboj poenotene. V menjalnem 
krogu se ljudje med seboj pooblaščajo in izmenjujejo svoja znanja in vire v menjavi med seboj. Tukaj se 
srečajo različne kulture in generacije. To pa pripomore k večji toleranci in razgradnji predsodkov. To omogoča 
boljšo integracijo ljudi iz različnih okolij in kultur in služi kot primer dobre prakse.

MENJALNA ENOTA

Menjalna enota je čas (ure in pol ure). Vse časovne enote so ovrednotene enako (1ura predavanj se vrednoti 
enako kot ena ura košnje trave). Udeleženci menjav se zavežejo, da za svoje aktivnosti ne bodo terjali 
nikakršnih denarnih sredstev.

KAJ IN KAKO SE LAHKO IZMENJUJE?

V menjavo se lahko vključijo vsi resursi (znanje, usluge, socialne postavke, predmeti..), ki niso v etičnih in 
moralnih družbenih nasprotjih in niso v nasprotju z Zakonodajo RS.
Skozi vire obveščanja menjalnega kroga se obvešča o ponudbi in povpraševanju. Udeleženci menjave pa 
sami in svobodno odločajo o podrobnostih menjave (kraj menjave, čas, trajanje, predmet...).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura menjalnega kroga je sestavljena iz:
− udeležencev menjav
− donatorje
− Nosilci in koordinatorji

KDO LAHKO SODELUJE ?

V menjalnem krogu lahko sodelujejo vsi, ki so starejši od 18 let. Mladoletni lahko sodelujejo preko svojih 
zastopnikov. Projekt je posebej naravnan na ženske in otroke. 

KJE SE PROJEKT ODVIJA?

Koordinacijsko mesto se nahaja v Bistrici ob Dravi. Koordinacijsko mesto je pristojno za animacijo, 
koordinacijo in informiranje o projektu.
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UDELEŽBA

Kdor bi rad sodeloval izpolni prijavni formular in ga potrdi s podpisom, da se strinja s pogoji menjalnega 
kroga. Na prijavnem formularji mora biti minimalno podana 1 ponudba in 1 povpraševanje. Kot enkratna 
prostovoljna donacija se lahko donira 5 eurotov za delovanje menjalnega kroga.

Po uspešni prijavi dobi udeleženec osebni ČASOVNI KRTONČEK in info listič s ponudbami in povpraševanjem 
(imena udeležencev v info listu so zaradi varstva podatkov kodirani).

Kdor noče več sodelovati se odjavi pri koordinacijskem mestu in vrne časovni kartonček.

ROKOVANJE S ČASOM

Čas se pri vsaki menjalni akciji s pomočjo časovnega kartončka med udeležencema menjave obračuna in 
potrdi s podpisi drug drugemu v kartonček. Polni kartončki se oddajo pri koordinacijskem mestu in se zaradi 
varnosti podatkov uničijo.  Na zaključenem kartončku mora biti vsota plus in minus ur enaka nič. Če 
posameznik ne izpolnjuje pogojev, sledi izključitev iz menjalnega kroga in poravnava obveznosti.

Število menjalnih ur je navzgor in navzdol omejeno na 5 ur, da je omogočena izravnava (nihče ne sme imeti 
več kot plus 5 ur oziroma minus 5 ur).

Če se ponudba obrača na več oseb, velja za vsako osebo v menjavi pravilo čas za čas.
Primer : ena oseba predava petim osebam 1 uro. Oseba, ki predava si piše 1 uro plus, ostali, ki poslušajo 
predavanje si pišejo 1 uro minus.  

Pri odjavi iz menjalnega kroga pri koordinacijskem mestu se teži, da ima posameznik vsoto plus in minus ur 
enako nič. 

ODGOVORNOST

Velja pravilo medsebojnega spoštovanja pri menjavah. Udeleženci  v menjalnem krogu delujejo po lastni 
odgovornosti in pazijo, da ne pridejo v konflikt z Zakonom. Noben udeleženec ni zavezan, da  sodeluje v 
menjavi, vsaka menjava je svobodna odločitev med udeleženci menjave.
Zavarovanje je v pristojnosti udeležencev menjave. Senin menjalni krog in koordinacijsko mesto ne 
prevzameta nikakršne odgovornosti.

UDELEŽBA UDELEŽENCEV MENJAV PRI PROJEKTU

Predlogi udeležencev so lahko ves čas trajanja projekta podani pri koordinacijskem mestu, ki jih bo z 
veseljem preučilo. Cilj vseh je izboljšati in prilagoditi projekt lokalnemu okolju.
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