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Program Evropska solidarnostna enota (ESE) 
je program EU, ki je namenjen gradnji bolj 
vključujoče, solidarnostne družbe, podpori 
ranljivim družbenim skupinam in odzivanju 
na družbene izzive. Mladim ponuja, da preko 
delovanja za skupno dobro razvijajo in 
pridobivajo različna znanja in spretnosti, ter 
jim omogoča osebno rast. 

Cilj programa je spodbujanje solidarnosti 
kot vrednote in krepitev povezanosti, 
demokracije in državljanstva v Evropi ob 
hkratnem reševanju družbenih izzivov in 
spodbujanju socialne vključenosti.



UPRAVIČENE DRŽAVE 
V PROGRAMU ESE1

Sodelujoče države:
• države članice EU.

Partnerske države:
• države EFTE: Islandija, Lihtenštajn in 

Norveška;
• državi kandidatki: Turčija in Makedonija;
• sosedske partnerske države EU:

POSAMEZNIKI
Mladi v starosti med 18 in 30 leti iz 
držav članic EU in partnerskih držav 
programa. Pogoj za sodelovanje 
je registracija na portalu Evropske 
solidarnostne enote. Registracija je 
brezplačna, portal pa predstavlja 
stičišče zainteresiranih mladih in 
organizacij, ki imajo znak kakovosti 
za sodelovanje v programu in na 
njem predstavljajo svoje projekte 
ter kontaktirajo in iščejo primerne 
potencialne udeležence za sodelovanje 
v projektih.

V programu lahko sodelujejo: 

ORGANIZACIJE (PRAVNE OSEBE)
V programu lahko sodelujejo javni 
in zasebni (lokalni, nacionalni in 
mednarodni) subjekti (organizacije, 
zavodi, podjetja ali institucije) iz držav 
članic Evropske unije in partnerskih 
držav programa.

Program je razdeljen na 3 področja: 
• Prostovoljstvo
• Pripravništva in zaposlitve
• Solidarnostni projekti

• Zahodni Balkan: Albanija, Bosna 
in Hercegovina, Črna gora, 
Kosovo in Srbija;

• države vzhodnega partnerstva: 
Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Gruzija, Moldavija in 
Ukrajina;

• države južnega Sredozemlja: 
Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, 
Libanon, Libija, Maroko, 
Palestina, Sirija in Tunizija;

• Ruska federacija. 

PRIJAVA PROJEKTOV
Prijavitelji prijavijo svoje projekte 
pri nacionalni agenciji, odgovorni 
za izvajanje programa ESE v 
državi, kjer ima organizacija 
prijaviteljica sedež. V Sloveniji je 
nacionalna agencija programa 
Evropska solidarnostna enota 
MOVIT. Roki za oddajo vlog za 
nepovratna sredstva so določeni 
z Vodnikom za prijavitelje 
programa ESE.

www.ese.si

1 Zaradi morebitnih sprememb preverite aktualne informacije v Vodniku za prijavitelje programa Evropska solidarnostna enota. 



ZNAK 
KAKOVOSTI
Znak kakovosti je predpogoj za izvajanje 
prostovoljskega in zaposlitvenega področja 
programa ESE, pri čemer za izvajanje solidarnostnih 
projektov znak kakovosti ni potreben. Uspešna 
pridobitev znaka kakovosti pa še ne pomeni 
avtomatske pridobitve dotacije za izvajanje 
projektov. 

Pridobivanje znaka kakovosti je postopek 
preverjanja, ali je organizacija sposobna gostiti 
in/ali podpirati udeležence v projektih. Uspešna 
pridobitev znaka kakovosti pomeni, da organizacija 
pozna načela, vrednote in standarde kakovosti 
programa Evropska solidarnostna enota ter jih je v 
okviru projektov tudi sposobna uresničiti. Standardi 
za izvajanje aktivnosti so podrobno predstavljeni 
v Vodniku za prijavitelje programa Evropska 
solidarnostna enota.



Organizacija lahko zaprosi in pridobi različne znake 
kakovosti, odvisno od njenih potreb in želja glede 
prijave in izvajanja projektov v program ESE:
• znak kakovosti za področje prostovoljstva (za 

gostiteljske in/ali podporne organizacije),
• znak kakovosti za področje pripravništev,
• znak kakovosti za področje zaposlitev.

Znak kakovosti se dodeli za celotno obdobje 
trajanja programa Evropska solidarnostna enota, 
to je do konca leta 2020 oz. do zaključka izvajanja 
dodeljenih projektov (če bodo ti trajali po letu 
2020). 

Organizacija prijaviteljica projekta na področju 
prostovoljstva, pripravništev ali zaposlitev mora 
imeti znak kakovosti na dan prijavnega roka, na 
katerem se s svojim predlogom projekta poteguje 
za sprejem v program Evropska solidarnostna 
enota.

POSTOPEK PRIDOBITVE ZNAKA 
KAKOVOSTI
Vlogo za pridobitev znaka kakovosti lahko 
organizacije oddajo kadarkoli. Sam postopek 
ocenjevanja vloge za pridobitev znaka traja 6–8 
tednov, kar je potrebno upoštevati v luči pravila, da 
mora organizacija prijaviteljica projekta na področju 
prostovoljstva, pripravništev ali zaposlitev na dan 
prijavnega roka programa ESE imeti veljaven znak 
kakovosti. 

www.ese.si



solidarnostni 
projekti
Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih 
aktivnosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni 
(za te projekte ni potrebno imeti mednarodnega 
partnerja, niti znaka kakovosti), ki jih zasnujejo, 
razvijejo in uresničijo mladi sami. Projekt lahko traja 
od 2 do 12 mesecev. 

Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da 
skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo 
solidarnost (v najširšem pomenu besede) preko 
prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje 
pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti, 
regiji ali državi preko oblikovanja novih rešitev in 
pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in 
okolje, v katerem bivajo.



Projekt mora imeti jasno določeno temo, ki jo želijo udeleženci skupaj raziskati in ki se 
odraža v konkretnih dnevnih aktivnostih v projektu ter vključuje vse udeležence. 
Sodelovanje v solidarnostnem projektu za sodelujoče predstavlja pomembno izkušnjo 
neformalnega učenja, preko katere mladi krepijo svoj osebni, strokovni, socialni in 
državljanski razvoj. Pomoč -  predvsem pri učni podpori - pa jim lahko nudi inštruktor. 
Njegova vloga je natančneje opredeljena v Vodniku za prijavitelje programa ESE.

KOMU SO SOLIDARNOSTNI PROJEKTI 
NAMENJENI?
Solidarnostni projekt mora soustvarjati skupina najmanj 5 
mladih v starosti od 18 do 30 let, ki imajo uradno bivališče 
v isti sodelujoči državi programa in so registrirani na 
portalu Evropske solidarnostne enote.

Projekt lahko v imenu skupine prijavi organizacija ali pa 
ga prijavi neformalna skupina mladih. V tem primeru eden 
izmed mladih prevzame vlogo zakonitega zastopnika in 
prevzame odgovornost oddaje prijavnega obrazca.

KATERE STROŠKE 
SOLIDARNOSTNIH PROJEKTOV 
KRIJE PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite 
sofinanciranje za kritje:
• stroškov, povezanih z upravljanjem 

in izvedbo projekta (npr. priprava, 
izvedba aktivnosti, evalvacija, 
razširjanje in nadaljnje aktivnosti);

• stroškov dela inštruktorja;
• izrednih stroškov, povezanih s 

sodelovanjem mladih z manj 
priložnostmi.

www.ese.si



PROJEKTI
PROSTOVOLJSTVA
Na področju prostovoljstva v okviru programa 
ESE je možno prijaviti projekte prostovoljstva, 
ki mladim nudijo priložnosti za sodelovanje 
v prostovoljskih aktivnostih. Projekti 
morajo odgovarjati na družbene potrebe, 
prispevati h krepitvi solidarnosti v skupnosti 
in ob tem prostovoljcem omogočati, da 
pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in 
kompetence za svoj osebni, izobraževalni, 
socialni, državljanski in profesionalni razvoj. 
Na ta način mladi izboljšujejo tudi svojo 
zaposljivost.

Prostovoljstvo lahko poteka na različnih 
področjih, kot so varovanje okolja, 
zmanjševanje podnebnih sprememb, 
področje socialnega vključevanja, podpora 
migrantom in beguncem, razvoj podeželja itd. 
Aktivnosti projektov prostovoljstva lahko 
potekajo kot individualne ali skupinske 
prostovoljske aktivnosti.

Individualne prostovoljske aktivnosti lahko 
potekajo od 2 do 12 mesecev, v primeru 
sodelovanja mladih z manj priložnostmi pa 
lahko trajajo od 2 tednov do 2 mesecev. 
Organizacije lahko glede na veljaven znak 
kakovosti naenkrat gostijo enega ali več 
prostovoljcev. Aktivnosti so lahko čezmejne, 
če vključujejo partnerje iz različnih držav, ali 
pa potekajo znotraj države.

Skupinske prostovoljske aktivnosti lahko 
potekajo od 2 tednov do 2 mesecev, v njih 
pa morajo sodelovati udeleženci iz vsaj dveh 
različnih držav. Posamezna aktivnost lahko 
vključuje od 10 do 40 mladih prostovoljcev, 
od tega mora biti vsaj četrtina prostovoljcev 
iz tujine.



KOMU SO PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA NAMENJENI?
Projekte prostovoljstva lahko prijavijo organizacije iz ene izmed 
sodelujočih držav programa. V čezmejnih projektih prostovoljstva mora 
poleg organizacije prijaviteljice sodelovati še vsaj ena organizacija 
iz sodelujoče ali partnerske države programa. Vse organizacije, ki v 
projektih sodelujejo kot gostiteljske ali podporne organizacije, morajo 
pridobiti ustrezni znak kakovosti.

Udeleženci tovrstnih projektov so lahko mladi v starosti od 18 do 30 let, 
ki imajo uradno bivališče v sodelujoči ali partnerski državi programa in 
so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

KATERE STROŠKE PROJEKTOV 
PROSTOVOLJSTVA KRIJE 
PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite sofinanciranje 
za kritje:
• potnih stroškov udeležencev;
• stroškov vodenja projekta (npr. 

načrtovanje, koordinacija in 
komunikacija med partnerji, 
administrativni stroški);

• stroškov, neposredno povezanih z 
izvajanjem projektov prostovoljstva, 
vključno z življenjskimi stroški 
udeleženca (nastanitev, prehrana in 
lokalni prevoz);

• stroškov, povezanih s sodelovanjem 
mladih z manj priložnostmi;

• žepnine;
• stroškov za jezikovno podporo ali 

licenco za spletno učenje jezika;
• izrednih stroškov, kot so vizumi, 

dovoljenje za bivanje, cepljenja ali 
zdravniška spričevala, in stroškov 
za podporo udeležbi mladih z manj 
priložnostmi pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za druge;

• stroškov dopolnilnih aktivnosti.

www.ese.si



Pripravništva 
in zaposlitve
Pripravništva in zaposlitve nudijo mladim priložnosti za delovno prakso ali 
zaposlitev, kar jim lahko pomaga okrepiti njihove veščine in obogatiti izkušnje ter 
tako izboljšati zaposljivost in olajšati prehod na trg dela. Mladi poleg pridobivanja 
novih delovnih izkušenj preko tovrstnih projektov prispevajo k reševanju različnih 
družbenih izzivov na področju varovanja okolja, zmanjševanja podnebnih 
sprememb, večanja socialne vključenosti ipd.

S pomočjo tovrstnih projektov lahko delodajalci najdejo mlade s spretnostmi in 
znanjem, ki jih potrebujejo v svoji organizaciji, obenem pa povečajo svoj prispevek 
na področju družbene odgovornosti.

Pripravništvo lahko traja od 2 do 6 
mesecev in mora biti plačano s strani 
organizacije, ki je odgovorna za 
pripravništvo udeleženca. Temeljiti mora 
na pisnem sporazumu o pripravništvu, 
sklenjenem ob začetku pripravništva 
v skladu z veljavnimi predpisi 
države, v kateri pripravništvo poteka. 
Pripravništva ne smejo nadomeščati 
zaposlitev in morajo biti jasno ločena 
od prostovoljskih aktivnosti, tako s 
finančnega kot z organizacijskega 
vidika. Pripravništvo lahko poteka v 
državi, ki ni država stalnega prebivališča 
udeleženca (čezmejne napotitve), ali 
v državi, kjer ima udeleženec stalno 
prebivališče (napotitve znotraj države).

Zaposlitev mora trajati najmanj 
3 mesece in je plačana s strani 
organizacije, ki zaposli udeleženca. 
Trajanje zaposlitve ni omejeno, omejena 
pa je finančna podpora programa ESE, 
in sicer na 12 mesecev. Zaposlitev mora 
temeljiti na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki 
je skladna z vsemi pogoji zaposlovanja 
v nacionalni zakonodaji in/ali področnih 
kolektivnih pogodbah v državi, kjer delo 
poteka. Delovno mesto se lahko nahaja v 
državi, ki ni država stalnega prebivališča 
udeleženca (čezmejne napotitve), ali 
v državi, kjer ima udeleženec stalno 
prebivališče (napotitve znotraj države).
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KOMU SO PRIPRAVNIŠTVA IN 
ZAPOSLITVE NAMENJENI?
Tovrstne projekte lahko prijavijo 
organizacije, zavodi, podjetja in 
institucije iz ene izmed sodelujočih 
držav programa, ki imajo veljaven 
ustrezni znak kakovosti. V projektu 
mora sodelovati najmanj en subjekt. 
Če v projektu sodeluje več partnerjev, 
morajo tudi ti imeti na dan začetka 
aktivnosti veljaven ustrezni znak 
kakovosti.

Udeleženci tovrstnih projektov so lahko 
mladi v starosti od 18 do 30 let, ki imajo 
uradno bivališče v sodelujoči državi 
programa in so registrirani na portalu 
Evropske solidarnostne enote.

KATERE STROŠKE 
PRIPRAVNIŠTEV IN 
ZAPOSLITEV KRIJE PROGRAM?
Iz programa lahko pridobite 
sofinanciranje za kritje:
• potnih stroškov udeležencev;
• stroškov vodenja projekta (npr. 

načrtovanje, koordinacija in 
komunikacija med partnerji, 
administrativni stroški);

• stroškov, neposredno povezanih 
z izvajanjem pripravništev in 
zaposlitev, z izjemo življenjskih 
stroškov udeleženca;

• stroškov, povezanih s 
sodelovanjem mladih z manj 
priložnostmi;

• dodatka za selitev;
• stroškov za jezikovno podporo ali 

licenco za spletno učenje jezika;
• izrednih stroškov, kot so 

vizumi, dovoljenje za bivanje, 
cepljenja, zdravniška spričevala 
ali priznavanje akademskih in 
poklicnih kvalifikacij, ter stroškov 
za podporo udeležbi mladih z manj 
priložnostmi pod enakimi pogoji, 
kot veljajo za druge;

• stroškov dopolnilnih aktivnosti.


