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20. OBLETNICA EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE

Letos obeležujemo 20. obletnico obstoja evropske
prostovoljne službe (EVS), ki je danes del programa
Erasmus+ in omogoča mladim v starosti od 17 do 30
let, da opravljajo prostovoljne aktivnosti po vsej Evropi
in izven nje, ter podpira organizacije pri zagotavljanju
prostovoljskih priložnosti za mlade. Od leta 1996, ko se je
EVS začel kot pilotni program Evropske komisije, je v njem
sodelovalo že več kot 100.000 mladih prostovoljcev.

97%
97 % prostovoljcev EVS je izboljšalo svoje spretnosti sporazumevanja v tujem jeziku.

97 % prostovoljcev EVS se bolje razume z ljudmi iz
različnih kulturnih ozadij.
mladi od 17
do 30 let

92%
92 % vodij projektov EVS meni, da so projekti
evropske prostovoljne službe obogatili lokalno
okolje/skupnost.

EVS:
EVROPSKA
PROSTOVOLJNA
SLUŽBA

80%

trajanje: od dveh do
dvanajst mesecev,
v nekaterih primerih
od dveh tednov
podpora
prostovoljcem: potni
in življenjski stroški,
žepnina, zavarovanje
in kartica s popusti.

Več kot 80 % udeležencev EVS ocenjuje, da so
pridobili spretnosti, ki jim pomagajo pri identificiranju priložnosti za osebno in profesionalno rast.

93%
93 % prostovoljcev EVS je postalo bolj pripravljenih
za samostojno mobilnost v drugih državah (npr. za
potovanje, študij, usposabljanje na delovnem mestu,
zaposlitev ...)

84%
84 % vodij projektov EVS je prepričanih, da so lokalno okolje in skupnost, v katerih se odvijajo projekti
EVS, bolj ozaveščeni o skrbeh in interesih mladih.

85%
85 % prostovoljcev EVS se je naučilo boljšega
timskega dela.
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TOP 4 DRŽAVE,
V KATERE ODHAJAJO PROSTOVOLJCI EVS IZ SLOVENIJE

56%
56 % prostovoljcev meni, da je njihova izkušnja EVS
spodbudila njihovo zanimanje za evropske teme.

85%
85 % prostovoljcev EVS se bolj zaveda skupnih
evropskih vrednot.

Makedonija

Italija

Rusija

Turčija

17%

14%

7%

6%

* Raziskava mreže RAY, www.researchyouth.net

število slovenskih prostovoljcev EVS v tujini: 488

število prostovoljcev EVS v Sloveniji
število slovenskih prostovoljcev EVS v tujini

USTVARITE SPREMEMBE Z EVROPSKO
PROSTOVOLJNO SLUŽBO
Nataša
Žebovec,
Movit,
programska
delavka,
odgovorna
za EVS.

83%
83 % prostovoljcev EVS je pridobilo dragocene
izkušnje pri načrtovanju stroškov in porabi denarja v
okviru svojih zmožnosti.

TOP 4 DRŽAVE, IZ KATERIH PRIHAJAJO
PROSTOVOLJCI V SLOVENIJO

število prostovoljcev EVS v Sloveniji: 930

UČINKI
EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE *

97%

v dvajsetih
letih podprtih
100.000
prostovoljcev

ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV
EVS V LETIH 2007 DO 2015

Pilotni projekt Evropske unije iz leta 1996 –
EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (krajše EVS) je zaživel in preživel. Pa ne le to,
letos praznuje 20. obletnico obstoja. S svojimi dokazanimi učinki je pravzaprav postal
vodilni del evropskega programa za mlade
in neformalno izobraževanje Mladi v akciji, ki
se je končal z letom 2013 ter se nadaljuje v
okviru programa Erasmus+, ki je s področjem
mladina prav tako usmerjen v podoro mobilnosti mladih in neformalnega izobraževanja.
Kljub vsem družbenim in političnim spremebam v Evropi in svetu v zadnjih 20. letih je še
vedno pomembno, da imamo ob razmišljanjih
o EVS-u v mislih njegov pomemben prvotni
namen – s prostovoljstvom vplivati na neko
lokalno okolje oziroma skupnost. S prostovoljstvom torej spreminjati svet oziroma vsaj
en mali delček le-tega, pa naj se sliši še tako
klišejsko. Pri čemer gre za mednarodno prostovoljstvo, ki pa je v osnovi namenjeno temu,
da se prostovoljci preko svojega dela v tujem
okolju učijo ter pridobivajo oziroma izboljšujejo svoje vseživljenjske kompetence. Zaradi
česar EVS vidimo tudi kot mednarodno učno
mobilnost z namenom prostovoljstva. Seveda pa se EVS uporablja tudi kot inštrument
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reševanja aktualnih družbenih in/ali političnih
problemov, in prav je tako. Na primer z gospodarsko krizo leta 2008 se je poudarek močno obrnil v pridobivanje kompetenc mladih
prostovoljcev EVS z namenom izboljševanja
njihove zaposljivosti oziroma zmanjševanja
njihove brezposelnosti.
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A ne glede na to, kaj so nameni in cilji posameznih projektov ali aktualnega programa, je
za uspeh in pozitivne učinke projektov ključna MOTIVACIJA vseh sodelujočih v vsakem
posameznem projektu. Tako na strani prostovoljcev EVS kot tudi organizacij. In če na vseh
straneh obstaja želja in volja nekaj NAREDITI,
SPREMENITI in SE NAUČITI, potem je to enkraten temelj, ki (preverjeno) prinaša mnoge
navdihujoče zgodbe in projekte, ki spreminjajo življenja. In svet. V tem Mladinfogramu
lahko vidite številke prostovoljcev EVS, ki
so iz Slovenije odšli na EVS v tujino ali pa
so iz tujine prišli na opravljanje prostovoljne
službe v slovenske gostiteljske organizacije.
Ob številkah prostovoljcev pa pomislite še
na vse, ki delujejo v organizacijah in si srčno
prizadevajo, da projekti EVS pustijo odtis na
posameznike iz lokalnih skupnosti, ki prihajajo
v stik s prostovoljci EVS ali ki prostovoljcem
EVS nudijo kakšno izmed podpor. EVS skupnost po Evropi tako nikakor ni majhna in ponuja izjemno raznolike možnosti za sodelovanje,
vse od »klasičnih« mladinskih centrov pa do
bolj alternativnih področij in pogledov na svet.
Preverite in sodelujte v naslednji ali naslednjih dveh EVS dekadah, ki obetata še več in
še večje učinke na posameznike ter tudi na
celotno družbo!

MLADINFOGRAM
20. OBLETNICA EVROPSKE
PROSTOVOLJNE SLUŽBE
ISSN: 1855-6213
IZDAJATELJ:
Movit, Ljubljana, Dunajska 5
TISK:
Tiskarna Oman, april 2016
OBLIKOVANJE:
Aiko - agencija idej in kreativnega
oblikovanja
NAKLADA:
700 izvodov, brezplačna publikacija
PRISPEVKE ZBRALA IN UREDILA:
Živa Mahkota
Eurodesk je brezplačni infoservis
Evropske komisije, namenjen informiranju mladih o evropskih in mednarodnih priložnostih za mlade in razvoju na
področju evropske mladinske politike.
Publikacija je financirana s strani
Evropske komisije in Urada RS za
mladino. Vsebina publikacije je izključno
odgovornost izdajatelja ter v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.

INFO@EURODESK.SI
WWW.EURODESK.SI

