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Zato verjetno ne preseneča, da je tokratna
številka Mladja posvečena evropski prostovoljni službi. Obletnica, ki služi tudi temu,
da se pogleda na prehojeno pot, predvsem
pa, da si zastavimo nove cilje, kam in kako
z evropsko prostovoljno službo v prihodnje.
Tako na mednarodni ravni, predvsem pa v
Sloveniji.
Program Erasmus+ na področju mladine evropski prostovoljni službi daje zelo
posebno mesto. Temu so in bodo tudi v
prihodnje sledila sredstva, ki se vsako leto
povečujejo. V letu 2017 bomo imeli na naši
nacionalni agenciji za podporo projektom
EVS na razpolago kar 1,063 milijona evrov,
kar pomeni 17 % več kot v letošnjem letu.
Nacionalne agencije želimo s sprejemom
projektov EVS omogočiti učno mobilnost
mladim posameznikom, še posebej mladim
z manj priložnostmi. V to smer smo skupaj z
vami v zadnjih dveh letih v Sloveniji naredili
velik korak naprej. Povečali smo številko
akreditiranih organizacij, število gostiteljskih
projektov se iz leta v leto veča. Navdušuje
dejstvo, da smo v letu 2015 zabeležili še
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enkrat več poslanih prostovoljcev kot leto
prej. Vključenost mladih z manj priložnostmi
v projekte je izredno dobra, akreditirane
organizacije EVS krepijo svoje kompetence,
kvaliteta projektov je v večini zelo dobra,
raziskave o pridobljenih kompetencah vključenih mladih v projekte EVS kažejo velik
doprinos EVS tako za mladega človeka,
organizacijo kot tudi skupnost. In še bi lahko
našteval. Da, lahko smo zadovoljni.
Vendar je nekaj dobro izveden projekt,
drugo pa je resnično koristna učna izkušnja
za prostovoljko oz. prostovoljca, kot tudi
za pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo.
Da je temu res tako, je med drugim nujna
dobra priprava ter odlično sodelovanje vseh
vključenih: prostovoljke oz. prostovoljca,
gostiteljske in pošiljajoče organizacije. Ko
prebiram poročila z usposabljanj za EVS,
spremljevalnih obiskov projektov EVS in
spremljevalnih obiskov za EVS akreditiranih
organizacij, ugotavljam, da imamo še kar nekaj možnosti in priložnosti za izboljšave. Poudarek leta 2017 bo torej na še dodatnem
dvigu kakovosti izvajanja projektov EVS.
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Movit bo tako v letu 2017 na eni strani izvajal
vse do sedaj dobro sprejete aktivnosti, še posebej pa okrepil usposabljanja za mentorje in
koordinatorje organizacij EVS pa tudi omogočil
dodatna usposabljanja izključno za organizacije EVS v okviru aktivnosti transnacionalnega
sodelovanja ter krepil izmenjavo dobrih praks
in še in še. Na drugi strani bomo povečali
spremljanje EVS akreditiranih organizacij in
projektov EVS, s čimer želimo organizacijam,
ki želijo EVS razvijati na dolgi rok, s svetovanjem omogočiti dodatno podporo. Nenazadnje
bomo tako posledično še dvignili pričakovanja za dobre projekte EVS v letu 2017, tako v
prijavnem obrazcu, še pomembneje pa v fazi
izvajanja EVS.
EVS namreč ni in ne more biti »zgolj projekt«
- je neprecenljiva učna izkušnja za vse vpletene. Vsi, ki ste bili kdajkoli vključeni v EVS, me
razumete. Skupaj poskrbimo, da bo temu tako
tudi v prihodnje!
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kot se krijejo stroški taborjenja pri tabornikih ali katoliških
skavtih.
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Evropska prostovoljna služba (EVS) praznuje svojo
dvajseto obletnico. Že 20 let imajo mladi možnost, da
daljše obdobje, vse do 12 mesecev, izkoristijo za izkušnjo življenja in prostovoljskega dela v drugi evropski državi ali celo preko meja sedanje EU s pomočjo
podpore iz evropskega programa na področju mladine. In – kar je mogoče najpomembnejše – ta možnost ni zgolj za elito, recimo za študente ali celo podiplomske študente, dostopna je vsakomur med 18. in
30. letom in starost je edini pogoj, ki ti lahko prepreči
dostop do izkoriščanja te možnosti. Vse ostalo, reven
ali bogat, bolj ali manj izobražen in še mnogo drugih
ločnic, ki velikokrat predstavljajo zid nedostopnosti
za marsikaj, tukaj ne sme biti pogoj.
Vendar se možnost prostovoljskega angažmaja preko državnih meja nikakor ni odprla šele pred dvajsetimi leti. Za začetek organiziranega čezmejnega
prostovoljstva velja prva akcija ustanovitelja še danes
zelo razširjene mednarodne organizacije Service Civil International (SCI), ki je takoj po koncu prve svetovne vojne v Verdunu v Franciji zbral zagnane posameznike in posameznice iz različnih evropskih držav
z namenom, da s svojim prostovoljnim delom pomagajo obnavljati razrušeni Verdun, kjer je potekala ena
izmed najbolj krutih bitk prve svetovne vojne. Simbolika skupnega dela prisotnih prostovoljcev iz Francije
in Nemčije je bila več kot očitna, predvsem pa je bila
takšna akcija tudi zagovor pacifističnih teženj, ki so
po koncu vojne pod geslom »nikoli več« zrasle v marsikaterem delu (zahodne) Evrope.

→

ŠE KAJ PRISPEVA
K EVROPSKI IDEJI?

AKTUALNO

možnosti potovanj z vozovnico Interrail leta 1972 je bila
več kot odličen prispevek k mobilnosti mladih v (Zahodni) Evropi, ki pa so ga bili deležni tudi mladi iz Jugoslavije.

Janez Škulj,
MOVIT

Po koncu druge svetovne vojne v bombnih napadih
razrušeno angleško mesto Canterbury skupaj obnavljajo skupine prostovoljcev iz Anglije in območja
pod britansko upravo v zasedeni Nemčiji. Na splošno
prostovoljsko delo z namenom obnove porušenega
v prvih letih po koncu druge svetovne vojne je bilo
razširjeno praktično v vseh državah in tudi izmenjave
– seveda skupin prostovoljcev – so bile sestavni del
tega.
Leta 1948 se v Parizu zberejo različne organizacije
prostovoljskega dela in ustanovijo svetovno platformo Koordinacijski odbor za mednarodno prostovoljsko službo (CCIVS), ki svoje mesto najde tudi v zavetju novoustanovljene organizacije UNESCO. Ta se
v šestdesetih letih zelo aktivno vključi v iskanje stikov
in spodbujanje priložnosti tudi za izmenjavo mladih
med Zahodom in Vzhodom. Sodelovanje in izmenjave prostovoljskega dela preko Berlinskega zidu v
sedemdesetih, predvsem pa v osemdesetih letih, sta
bila ogromen prispevek k ozračju popuščanja in procesu na poti k zaključku hladne vojne. Po padcu Berlinskega zidu se pozornost CCIVS še najbolj usmeri
v odnos Sever–Jug ter sodelovanje med Evropo in
Azijo.
V šestdesetih in sedemdesetih letih se je v Zahodni
Evropi razmahnilo kratkoročno mednarodno prostovoljstvo. Sodelovanje na številnih mednarodnih delovnih taborih (angl. workcamps) je postalo za mnoge
tudi način spoznavanja drugih dežel. Tudi uveljavitev
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Toda ob 20-letnici EVS-a ne moremo mimo tega, da je
bila pred kratkim tudi 25-letnica obstoja evropskih programov na področju mladine. Prvi je – takrat kot pilotski projekt – zaživel leta 1989 in je trajal vsega le dve
leti. Vendar že samo njegovo ime pove veliko – Mladi za
Evropo. Nadaljeval se je brez prekinitve z novim programom pod istim imenom. Leta 2000 je program Mladina
nasledil zadnjega z imenom Mladi za Evropo III. In program Mladina je združil tako program Mladi za Evropo
kot evropsko prostovoljno službo, ki je od leta 1998 potekala kot samostojen pilotski program.
Nobenega dvoma ni, da je prvi program pod imenom
Mladi za Evropo nastal v kontekstu političnega razvoja
in poti, ki se je zaključila z sprejemom Maastrichtske pogodbe o Evropski uniji leta 1992.
Mladinske izmenjave niso nastale z ali zaradi tega evropskega programa. Bile so ena najbolj tradicionalnih oblik
dela z mladimi v kontekstu mednarodnega mladinskega
dela, potekale so znotraj različnih okvirov. Med lokalnimi
skupinami mednarodnih organizacij, med pobratenimi
lokalnimi skupnostmi in mesti, bili so sestavni del dvostranskih meddržavnih sporazumov o sodelovanju na
področju mladine in še kaj. Seveda tudi v okviru realnosti
bipolarnega sveta, a večina tovrstnih izmenjav je potekala znotraj enega in drugega bloka. Jugoslavija, ki se
je obnašala, da ni niti del enega niti del drugega, je bila
sorazmerno malo udeležena v teh zgodbah.
Evropski program je imel v bistvu – glede na realnost
– dva cilja: na eni strani spodbuditi več večstranskih sodelovanj namesto prevladujočega dvostranskega oziroma tristranskega ter spodbuditi in finančno podpreti
tudi sodelovanje mladih, ki zaradi svojega – predvsem
socialno-ekonomskega položaja – niso mogli sodelovati.
Kakorkoli, finančna sredstva za kritje takšnih podvigov so
zagotavljali predvsem sami mladi in njihovi starši. Tako
september 2016

Oboje je imelo velik politični pomen. Spodbujanje
večstranskih sodelovanj je z lahkoto mogoče povezati
z vsebinsko spremembo od Evropske ekonomske skupnosti k Evropski uniji. Spodbujanje sodelovanja mladih z
manj priložnosti ne skriva namere, da k osebni evropski
izkušnji privabi tiste, ki imajo največ ovir in kjer stereotipi – žal je taka realnost – najbolj krčevito živijo. Evropski program za mladino, ki je takrat spodbujal predvsem
mladinske izmenjave, je bil dejansko iniciativa, s katero
naj bi spodbudili pot evropske ideje v srca ljudi.
In to naj bi dosegli preprosto s tem, kar tudi danes ponujajo mladinske izmenjave, še bolj poglobljeno pa evropska prostovoljna služba. S sodelovanjem med skupinami
mladih, predvsem pa z medsebojnim spoznavanjem mladih, spoznavanjem različnih realnosti življenja v različnih
evropskih družbah, spodbudo k razumevanju za razlike,
toda tudi sorodnosti, ki med njimi obstajajo, ter s posledično krepitvijo evropske identitete kot nadgradnjo siceršnjih identitet posameznikov. Ta identiteta naj bi bila
tudi podstat solidarnosti med različnimi deli skupnosti.
Toda danes se zdi, da je Evrope vse manj. No, dejstvo
je, da jo bo nekoliko manj. Britanski referendum, predvsem pa tisto kar sledi, je res hladen tuš. Ne, ni se zgodilo prvič, da se je ozemlje evropske integracije zmanjšalo.
Leta 1985 je Grenlandija – čeprav sicer del Danskega
kraljestva – izstopila iz Evropske gospodarske skupnosti
(EGS). Toda tega zmanjšanja res ne gre enačiti s tistim,
ki prihaja.
Ena izmed bistvenih usmeritev vseh dosedanjih mladinskih politik je bilo spodbujanje participacije mladih v
družbenem in političnem življenju skupnosti. Ta družbena in politična socializacija vedno novih generacij mladih
je bila dolgo časa jasna vloga mladinskega dela. Aktivno
državljanstvo in vse, kar je bilo mogoče s tem povezati,
je bila čarobna beseda, ki je bila na jeziku vseh v mladinskem sektorju kjerkoli v Evropi.
Sedaj, po britanskem referendumu, je zgolj mogoče reči,
da so mlajši Britanci večinsko glasovali za obstanek v EU,
medtem ko so starejše generacije glasovale za izstop
iz EU. Toda udeležba mlajših v referendumskem glasovanju je bila bistveno nižja kot pri starejših generacijah.
Saj je fino deliti všečke na Facebooku, retvitati kakšno
objavo ter – tudi to je del te zgodbe – izbrisati kakšnega
»prijatelja« iz svojega e-socialnega omrežja, ker se pač
z njim ni mogoče strinjati, toda vse to ne nadomesti tiste
muje, ki je potrebna za to, da tudi glas v referendumskem odločanju šteje.
Mejnikov v tem razkroju relevantnosti evropske ideje,
predvsem pa evropskega povezovanja v skupno tvorbo pod imenom Evropska unija, bomo našli ogromno.
Begunska kriza, ki je zares izbruhnila v letu 2015 z balkansko potjo, je prispevala svoje. Valov, ki jih je doživljala
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Italija, sploh nismo zares opazili. Izbruh ekonomske krize
v letih 2008 in 2009, predvsem pa njene posledice v
južnoevropskih državah, so naredile svoje. Nenadoma je
postalo zelo vidno, kako razdvojene so evropske družbe
in kako daleč znajo biti druga od druge. In preveč enostavno je reči, da je bila EU narejena za dobre čase, sedaj pa … Kot je enostavno reči, da se je preprosto spremenil ves svet in da zaradi te spremembe trpi tudi EU,
predvsem pa dosedanja vera, da je EU sinonim za vse
večje blagostanje vseh njenih prebivalcev.

čeprav bi to, če se ne motim, pomenilo vegansko prehrano, pa še to brez vsega, kar vsebuje gluten.

Kot je dejstvo, da so čisto otipljive razlike med prebivalstvom Unije ogromne. Mediana neto plače v Bolgariji je
tam okoli 350 evrov, v Romuniji 475 evrov, na drugi strani
na Danskem 2.320, v Veliki Britaniji 2.390 in v Luksemburgu 2.890 evrov. In res, kupna moč enega evra v vseh
teh državah ni enaka, vendar je vseeno relevantno vprašanje, ali je mogoče celo le pričakovati, da bi se lahko
razvila močna skupna identiteta v takšnem razponu razlik. In da ne bo pomote, ta razpon razlik vključuje veliko
več kot zgolj primerjavo median neto plač.

Sledi edina modra odločitev, da organizirano prehrano v
vrtcu ukinemo, vsak starš pa naj da zjutraj v posodo otroku tisto, kar bo otrok pojedel za kosilo v vrtcu. Svoboda
izbire bi bila zagotovljena, sistem ne bi nobenemu kratil
pravice do njegove individualnosti in še česa. Seveda pa
to ni edina možna rešitev.

Vse bolj se mi zdi, da na vseh ravneh naše družbene in
politične organiziranosti prihajamo v situacijo, ki jo najlažje ponazorim z odločanjem staršev o tem, kakšna bo
prehrana za njihove otroke v vrtcu.
Eni bi le vegansko prehrano, drugi so vegetarijanci, tretji
nič svinjine, tu je halal, nekateri zgolj košer, peti so občutljivi na gluten, torej nič pšeničnega, šesti … Seveda,
teoretično je mogoče reči, da bo kuhinja pač pripravljala
obroke po željah staršev in potrebah otrok ter njihovem
»prehrambenem« in še kakšnem prepričanju. V tem primeru res ne rabimo kolektivnega odločanja, vsak napiše,
kaj njegov otrok lahko je in česa niti videti ne sme na
svojem krožniku. Vrtec to spoštuje in … raj na zemlji.
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Hiter izračun stroškov tolikšne svobode izbire pokaže, da je seveda vse to mogoče, toda ima svojo ceno,
nisem pa prepričan, da smo to – solidarnost v zagotavljanju tako širokega izbora – pripravljeni, predvsem pa
sposobni plačati. Zato bi se vprašanje jedilnika kaj hitro
vrnilo v odločanje skupnosti staršev.
Rešitev bi morda bila, da je prehrana pač najnižji skupni
imenovalec vseh posamičnih želja in potreb. To bi bila –
iz mojega zornega kota – najbolj racionalna rešitev, pa

Toda za večino taka rešitev najverjetneje ne bi bila tista,
ki bi jih zadovoljila in za katero bi glasovali. V glasovanju
bi največ možnosti sprejema imel tisti prehrambeni »vozni red«, ki bi zaobjel največjo skupino s najvišjim skupnim
imenovalcem pričakovanj do politike prehrane. In niti ni
nujno, da bi bila to večina vseh staršev. Vsi ti – ostali – bi
se seveda počutili preglasovane.

In samo v nekak opomnik. Ko je bilo le vprašanje o organizirani prehrani v vrtcu, je bil ta najnižji skupni imenovalec mnogo višji. Sprejeta odločitev je odsevala mnogo
večji družbeni konsenz in prav zato se je zdelo, da demokratični proces odločanja dejansko tudi udejanja voljo in pričakovanja ljudi in da so spremembe možne tudi
zaradi ljudi. Danes se zatekamo v »strokovnost«, v vse
večjo reguliranost, ki naj poskrbi za reševanje konfliktov
tako med posamezniki kot med skupinami. Tukaj vidim
enega izmed velikih paradoksov evropske družbe. Na
eni strani – še posebej v Sloveniji – kličemo k vse večji reguliranosti, saj nam ta »zagotavlja pravice in zaščito
naše lastne pozicije«, na drugi strani pa to reguliranost
kaj hitro občutimo kot nekaj vsiljenega, da ne rečem kar
protiljudskega.
Čas je, da si res natočimo čistega vina. Evropska integracija je zrasla v času bipolarnega sveta. Nastajala je
kot notranja varnostna rešitev (Evropska skupnost za
premog in jeklo), pa tudi kot ekonomska podstat zunanje
varnostne arhitekture (Rimska pogodba). Nastajala je z
razumom, toda tudi z veliko srca. Zgodba o programu
Mladi za Evropo je gradila tako na razumu kot na srcih.
Vrednote, kot jih je zagovarjal svet zahodno od Berlinskega zidu, so bile pomemben skupni imenovalec večine ljudi v teh družbah. Potem pa …
Ravno ločnica med »staro« in »novo« Evropo je tista, ki
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res prizadene. Kot se je – vsaj mene – dotaknil odnos
Angležev do svojih evropskih sodržavljanov iz Poljske,
Litve, Latvije in še od kod, predvsem pa to, da so tudi v
njih kot delovni sili videli grožnjo svoji svetli bodočnosti.
Izstop iz EU so tako razumeli tudi kot »britanska delavna
mesta za Britance«. Vsaj iz neke perspektive se zdi, da
se je veliki pok širitve EU v letu 2004 sicer res zgodil,
toda ta ločnica vzhod-zahod, ki se je vzpostavila tudi zaradi okoliščin razdvojenosti evropske celine v življenju
družb na eni ali drugi strani, je zelo globoka.
In tukaj se lahko čisto mirno vrnem tudi k evropskim
programom, ki spodbujajo in podpirajo tako mladinske
izmenjave kot evropsko prostovoljno službo. Postavljam
tezo, ki jo vse bolj osebno zagovarjam. Ali bodo ti programi zopet poskušali nagovarjati tudi srca mladih za
evropsko idejo, za iskanje evropskih odgovorov na izzive Evrope v tem spremenjenem globalnem okolju ali pa
bodo preprosto izginili. Za povečevanje zaposljivosti, za
več zaposlovanja mladih se da javni denar uporabiti tudi
kako, morda tudi na krajši rok učinkoviteje.
Evropska integracija, če nam je do njenega obstoja in
razvoja, rabi predvsem srca prebivalstva, ki bo v tem
evropskem povezovanju, sodelovanju in tudi skupnem
urejanju in upravljanju naših družb videlo ne le racionalno rešitev, pač pa bodo v to tudi verjeli v svojih srcih.
Predvsem pa se je potrebno otresti iluzije, da je evropska integracija, kot je sedanja EU, nekaj samo po sebi
umevnega, da so njene prednosti samoumevne in da
nam – tudi kot posameznikom – za njene slabosti, ni
potrebno nič narediti. Kar lahko zopet vodi do oživitve
september 2016

evropskega programa, ki naj čim večjemu številu mladih omogoči spoznavanje drug drugega realnosti, ki naj
spodbudi iskanje razlogov za podobnosti in različnosti
in ki naj spodbudi dialog med mladimi, v kakšni Evropi
želijo živeti, čemu so se za to pripravljeni odpovedati in
kaj so pripravljeni prispevati poleg deljenja in všečkov
na Facebooku.
Na koncu koncev mladi, tisti danes med desetim in dvajsetim letom, bodo najdlje živeli posledice takšnega ali
drugačnega razpleta krize sedanje evropske integracije.
Bojim pa se, da – tako je bilo do sedaj običajno – o prihodnosti vedno bolj odločamo tisti v drugi polovici življenja kot tisti v prvi tretjini življenja.
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Živa Mahkota,
MOVIT

KAMPANJA EVS

20 LET
Letos obeležujemo že 20. obletnico evropske prostovoljne službe oz. EVS-a. Začetek evropske prostovoljne službe tako
sega v leto 1996, ko se je EVS začel kot
pilotni program Evropske komisije.

REVIJA MLADJE

V ŽARIŠČU

V

V raznolikih projektih EVS je doslej
sodelovalo že več kot 100.000 mladih prostovoljcev, število vključenih
prostovoljcev pa letno narašča – v
prvih dveh letih se je EVS-a udeležilo okoli 5000 prostovoljcev, zdaj
pa smo že skoraj pri številki 15.000
prostovoljcev letno, številka pa bo v
prihodnje še naraščala.

Namen kampanje EVS 20 let je proslaviti in
obeležiti 20. obletnico EVS-a, ob tem spodbujati
odprtost EVS-a za vse mlade – z različnimi stopnjami izobrazbe ali kakršnimikoli omejitvami, s
katerimi se srečujejo.
Poudarek kampanje je, kako mladi s prostovoljstvom pridobijo nova znanja in spretnosti
ter kako prostovoljstvo prispeva k vključevanju mladih z manj priložnostmi, hkrati pa sta
poudarjeni vrednost in sled, ki ju mladi s svojim
delovanjem in življenjem pustijo v lokalni skupnosti, kjer opravljajo EVS.
Ker se bo evropska prostovoljna služba še
nadalje širila, je eden izmed namenov kampanje predstaviti EVS novim organizacijam, ki
še ne sodelujejo v programu, in jih spodbuditi
k sodelovanju ter pripravi kakovostnih projektov EVS, hkrati pa to priložnost predstaviti tudi
mladim in jih spodbuditi k razmisleku, če bi tudi
sami želeli takšno dolgoročno izkušnjo, ter jim
hkrati pokazati, kakšni so koraki do EVS-a.

Raziskava o učinkih EVS je pokazala, da so učinki res konkretni in pozitivni, tako za mlade posameznike kot za lokalne skupnosti. Nad 90 %
prostovoljcev EVS je izboljšalo svoje spretnosti
sporazumevanja v tujem jeziku, se bolje razumejo z ljudmi iz različnih kulturnih okolij, so bolj pripravljeni za mobilnost v tuji državi, več kot 80 %
pa se jih zaveda skupnih evropskih vrednot, se je
naučilo boljšega skupinskega dela, pridobilo izkušnje pri načrtovanju stroškov in porabi denarja
ter spretnosti za iskanje priložnosti za osebno in
profesionalno rast. Več kot 90 % vodij projektov
je mnenja, da so prostovoljci obogatili lokalno skupnost, več kot 80 % pa jih meni, da so lokalno
okolje in skupnost, v katerih se odvijajo projekti
EVS, bolj ozaveščeni o interesih in skrbeh mladih.

→

UČINKI
EVROPSKE
PROSTOVOLJNE
SLUŽBE

Tinkara Bizjak Zupanc
in Maja Drobne, MOVIT

UČINKI EVS-a

NA PROSTOVOLJCE

S kampanjo smo želeli:
• poudariti dodano vrednost evropske
prostovoljne službe za mlade udeležence,
organizacije, družbo in sistem v celoti,
• spodbuditi razvoj več in bolj kakovostnih
projektov evropske prostovoljne službe,
• podpreti pošiljajoče organizacije
pri promociji in iskanju potencialnih
prostovoljcev,
• k sodelovanju v evropski prostovoljni
službi povabiti več novih in različnih
skupin mladih in
• poudariti, da je prostovoljstvo dejavnost,
usmerjena v dobrobit družbe, in je v
prvi vrsti interesno in prostovoljno ter
predstavlja močno učno izkušnjo.

K

Kako evropska prostovoljna služba vpliva
na prostovoljca? Nekaj lahko z gotovostjo trdimo. Vrnejo se – drugačni. Bogatejši
za življenjsko izkušnjo, ki jih je za vedno
zaznamovala. Preživeli so v okolju, ki je
drugačno od vsega, kar poznajo v svojih
lokalnih skupnostih. Govorijo tuj jezik, se
sporazumevajo, delajo, rastejo, ustvarjajo
in krepijo svoje kompetence na različnih
področjih. Postanejo samostojnejši, bolj samozavestni, zrastejo tako osebnostno, kot tudi profe-

sionalno. Postanejo bolj fleksibilni in bolj odprti
za različna kulturna ozadja in različne kulturne
norme. Pri mnogih je evropska prostovoljna služba mejnik odraščanja. V tuji državi, stran od območja udobja, z vsakodnevnimi izzivi – zmorejo.
In to jim da dodatno motivacijo za večjo proaktivnost v prihodnosti in občutek, da je evropsko državljanstvo velikega pomena, saj jim je
omogočilo, da so danes boljši, aktivnejši in bolj
kompetentni posamezniki.

80 %

56 %

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

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

85 %

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

Večino aktivnosti v okviru kampanje EVS
smo na nacionalni agenciji izvedli v prvi polovici leta 2016, s številko revije Mladje, ki
jo pravkar prebirate, pa zaokrožujemo celotno zgodbo EVS 20 let v Sloveniji, v njej
pa lahko poiščete tudi utrinke in opise že
izvedenih aktivnosti.

85 % prostovoljcev EVS se bolj zaveda skupnih evropskih vrednot.

93 %

97 %

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

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

85 %

97 %

85 % prostovoljcev EVS se je naučilo boljšega timskega dela.

97 % prostovoljcev EVS se bolje razume z ljudmi iz različnih kulturnih
ozadij.

Vir: Effects of EVS, Mreža RAY, 2016
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»V času evropske prostovoljne službe sem se med drugim naučil odločnosti, saj jo je od mene zahtevalo veliko trenutkov med prebivanjem v Moldaviji. Kot vodja projekta mednarodne mladinske izmenjave
pod finančnim okriljem nekdanjega programa Mladi v akciji sem bil odgovoren za vse faze projekta:
od prijave do izvedbe in financ. Ta izkušnja me je naučila proaktivnega odnosa do dela in iskanja
najboljše rešitve v težavnih položajih. Med soočanjem s številnimi nepričakovanimi situacijami, ki sem
jih doživel med opravljanjem EVS-a, sem postal bolj fleksibilen. Spoznal sem, da je nemogoče vnaprej
načrtovati vse možne situacije ali izide mojih odločitev. Tako se mi je odprl nov pogled na življenje.
Namesto načrtovanja in pričakovanja, da bo šlo vse kot po maslu, sem se začel bolj zavedati okolja,
v katerem sem se znašel. Moja izkušnja z EVS-om me je naučila tudi večje strpnosti. Bolje razumem
druge ljudi. Kulturne razlike mi ne predstavljajo ovire, ampak priložnost, da se učim od ljudi iz različnih
okolij, z različnimi znanji in pogledi na svet. A moja zgodba še ni končana. Še vedno sem v procesu
razumevanja vsega, kar sem se naučil, vse znanje in kompetence pa sem vnesel tudi v svoje življenje v
Belgiji. Tudi druge poskušam prepričati o neprecenljivem doživetju EVS-a in jih spodbuditi k podobnim
izkušnjam. Moja izkušnja z EVS-om se je začela s kulturnim šokom, a se je razvila v proces osebne
rasti.«
Joris Wagemakers iz Belgije o svoji izkušnji EVS v Moldaviji

petenc zaznavajo prostovoljci in kako organizacije, ki so
ovrednotili razvoj enaindvajsetih kompetenc. V splošnem
prostovoljci menijo, da so v okviru svojega projekta EVS
v različnih stopnjah razvijali vseh naštetih 21 kompetenc.
Devet od desetih prostovoljcev meni, da je razvilo svoje
komunikacijske sposobnosti, medtem ko je najmanj prostovoljcev razvijalo kompetenco dela s strankami (54,9
%). Na nacionalni ravni se je pokazalo znatno nihanje pri
zaznavanju razvoja posameznih kompetenc (prostovoljci
iz posameznih držav imajo občutek, da so določene kompetence razvili veliko bolj kot prostovoljci iz drugih držav),
kar kaže na potrebo po dodatnih nacionalnih analizah.
Najbolj skeptični pri vrednotenju so prostovoljci iz Belgije,
medtem ko prostovoljci z Malte najbolje vrednotijo razvoj
svojih kompetenc. Tudi pri vprašanju, ali EVS poveča pripravljenost mladih na vstop na trg dela, so organizacije bolj
pozitivne in optimistične. Največji razkorak je bil pri trditvi,
da EVS poveča pripravljenost na trg dela s splošnimi življenjskimi izkušnjami – s to trditvijo se strinja 94,5 % organizacij v primerjavi z 88,7 % prostovoljcev.

Izkušnje z EVS-a povečajo pripravljenost za trg
dela, ker …
88,7 %

88,8 %

81,2 %
65,5 %

so mi dale
splošne
življenjske
izkušnje

so mi dale
splošne
mednarodne
izkušnje

so mi dale
specifične,
z delom
povezane
izkušnje

so
izboljšale
moje kompetence

Vir: EVS competences for employability, Movit in partnerji, 2014

»Ker si nisem niti predstavljala, da bi mi lahko EVS prinesel takšno izkušnjo, je njegov pomen sedaj še
toliko večji. Nova vizija, dojemanje in sprejemanje življenja. To je bila odskočna deska za moje nadaljnje življenje. Dobila sem odlično idejo za svojo kariero in hkrati sama sebe spoznala v povsem novi
luči. Zdaj se bolje zavedam raznolikosti sveta in sem bolj pripravljena nanj. Takšno izkušnjo privoščim
vsakomur, saj vam nariše večji nasmeh na obraz.«
Taja Metličar iz Slovenije o svoji izkušnji EVS na Finskem

V letih 2012–2014 je osem nacionalnih agencij programa
Mladi v akciji (slovenska, britanska, poljska, francoska,
malteška, slovaška, madžarska in belgijska) skupaj z dvema podpornima centroma SALTO (SALTO SEE in SALTO
Inclusion) razvilo in izvedlo projekt »Kompetence EVS in
zaposljivost«. Skupna motivacija in cilj je bil izdelati pregled kompetenc, ki so jih v okviru projektov evropske
prostovoljne službe pridobili prostovoljci, in raziskati njihov vpliv na zaposljivost in zaposlitvene možnosti (nekdanjih) prostovoljcev. To je bil eden večjih skupnih projektov nacionalnih agencij in podpornih struktur programa
Mladi v akciji. Razlogi za to so bili, da je zaposljivost mladih
prednostna tema partnerjev – nekateri izmed njih so na
njej že delali, drugi pa so potrebovali več virov, orodij in
podatkov za oblikovanje strategije za soočanje s to temo.
Želja organizatorjev je bila tudi, da se na prepoznavanje
kompetenc , pridobljenih preko neformalnega učenja, po-

Vpliv EVS-a na načrte za prihodnost
67,9 %

REVIJA MLADJE

54,5 %

Moji karierni načrti

Kje želim živeti

52,6 %

Moji načrti o izobraževanju

Vir: EVS competences for employability, Movit in partnerji, 2014
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gleda s širše perspektive, da se poveča prepoznavnost
in vidnost EVS-a (predvsem v zaposlovalnem sektorju) ter
preveri, kakšne so pravzaprav potrebe delodajalcev in
kako bi bilo mogoče učni proces v okviru EVS-a v prihodnje še bolje podpreti.
Nekdanji prostovoljci EVS, ki so sodelovali v raziskavi, so
izrazili, da je njihova izkušnja z EVS-om odigrala izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju njihovih življenj. Po
EVS-u so ponovno ovrednotili svoje načrte za prihodnost,
predvsem načrte na področjih izobraževanja, kariere in
kje bi želeli živeti. Kar 67,8 % prostovoljcev EVS, vključenih
v raziskavo, je po svoji izkušnji EVS-a spremenilo svoje
karierne načrte, 54,5 % jih je spremenilo načrte, kje želijo
živeti, 52,6 % pa jih je spremenilo načrte o izobraževanju.
Na ravni posameznih držav se vpliv izkušnje EVS-a zelo
razlikuje od države do države.
NA KAKŠEN NAČIN LAHKO IZKUŠNJA EVS-A POVEČA
MOŽNOSTI MLADEGA ČLOVEKA PRI ISKANJU
ZAPOSLITVE?
Eden izmed možnih odgovorov je, da s tem, ko preživi
nekaj časa kot prostovoljec, pridobi določeno raven izkušenj in razvije kompetence, ki ga pripravijo na vstop
na trg dela. Nekdanji prostovoljci EVS so izpostavili predvsem pridobivanje splošnih življenjskih izkušenj (88,7 %)
in mednarodnih izkušenj (88,8 %) kot najbolj relevantne
izkušnje, pridobljene v projektih EVS, za pripravljenost na
trg dela. V okviru osrednje teze, da izkušnja EVS-a prispeva k zaposljivosti mlade osebe s povečanjem njenih kompetenc, se je študija osredotočila na to, kako razvoj kom10

Kompetence za zaposljivost
V okviru osrednje teze, da izkušnja EVS-a prispeva k zaposljivosti mlade osebe s povečanjem
njenih kompetenc, se je študija osredotočila na to, kako razvoj kompetenc zaznavajo prostovoljci in kako organizacije. Ovrednotili so razvoj enaindvajsetih kompetenc. Kot je razvidno iz
grafa, so predstavniki pošiljajočih in gostiteljskih organizacij tudi pri tem vprašanju bolj pozitivni
pri vrednotenju izkušnje EVS-a. Njihovo povprečje strinjanja z razvojem kompetenc je 82,4
%, kar je znatno več kot pri prostovoljcih (75 %). Tu se postavlja vprašanje, kaj je razlog, da
organizacije bolj pozitivno vrednotijo EVS – je to zato, ker imajo boljši in objektivnejši pregled nad celotnim procesom EVS-a, ali zaradi pozitivnega vrednotenja lastnega dela in svoje
tesne vpletenosti v projekte EVS. Enak seznam enaindvajsetih kompetenc so ovrednotili tudi
delodajalci glede na pomen posamezne kompetence pri njihovi odločitvi za zaposlovanje. Rezultati so
bili presenetljivo primerljivi z vrednotenjem nekdanjih prostovoljcev EVS in organizacij. Za delodajalce je
najpomembnejša kompetenca skupinsko delo (95,3 %), medtem ko se jim zdi najmanj pomembno znanje
tujih jezikov (39,8 %). Znanje tujega jezika ni zaznano kot nujno, kar lahko obrazloži tudi manjšo stopnjo
pomembnosti, ki so jo kompetenci pripisali delodajalci.

V

Raziskave kažejo na pozitiven vpliv razvoja kompetenc posameznika v okviru evropske prostovoljne
službe. Številne zgodbe pričajo, da EVS spreminja življenja mladih. Učinek na prostovoljce je odlično
povzela Roberta Čotar Krilič, ki je na Movitu trenutno odgovorna za EVS.

september 2016

REVIJA MLADJE

»Nemalokrat slišimo, kako se je mlada oseba po opravljanju evropske prostovoljne
službe odločila, da zaključi šolanje, ali kako
je nekdo začel aktivno delati v organizaciji
in kasneje tam dobil tudi službo ali pa se
začel bolj redno ukvarjati s stvarmi, ki ga veselijo, in si na ta način povečal zaposlitvene
možnosti itd. Primerov je veliko in četudi se
na prvi pogled morda zdi, da samo sodelovanje v projektu pomeni le preživljanje
prostega časa, vidimo, da temu ni tako, saj
se učinki pogosto kažejo na dolgi rok. Šteje prav vsak kamenček in vsako projektno
udejstvovanje v življenju mladega gradi
pomemben mozaik na poti do uresničenja
ciljev. Program Erasmus+: Mladi v akciji pa
je lahko pomembno orodje, preko katerega
se mladi vključujejo in na njim privlačnejši
način učijo za življenje.«

Razvoj kompetenc - primerjava odgovorov
nekdanjih prostovoljcev EVS in organizacij

NA ORGANIZACIJE

62,6 %
54,9 %
77,3 %
55,2 %
70,5 %
56,3 %
75,3 %
63,6 %
80,5 %
65,7 %
77,3 %
65,9 %
81,6 %
66,8 %
74,7 %
69,1 %
82,2 %
73,4 %
86,1 %
77,3 %
86,0 %
77,6 %
85,8 %
80,0 %
83,9 %
81,6 %
82,1 %
83,0 %
86,7 %
83,2 %
85,0 %
83,3 %
91,5 %
85,7 %
86,4 %
86,4 %
92,7 %
86,9 %
87,6 %
87,1 %
90,6 %
90,6 %

Delo s strankami
Spoštovanje pravil
Upoštevanje avtoritete
Podajanje povratnih informacij
Soočanje s stresom in
reševanje stresnih situacij
Učenje učenja
Sprejemanje povratnih informacij
Sočutje
Mreženje
Načrtovanje in organizacija
Poslušanje
Samoocenjevanje
Skupinsko delo
Prevzemanje pobude
Prilagodljivost
Samostojno delo
Govorjenje
Znanje tujih jezikov
Sodelovanje

Roberta Čotar Krilič,
Mladinfogram 1, 2016

UČINKI projektov EVS

Nekdanji prostovoljci
Organizacije

Občutljivost za medkulturne razlike
Komunikacija

50 %

60 %

70 %

80 %

Projekti EVS pa ne prinašajo pozitivnih učinkov le za mlade prostovoljce, temveč tudi za
njihove gostiteljske (in pošiljajoče) organizacije. S tem, ko eno leto gostijo tujega prostovoljca, v organizacijo vnesejo novo energijo in dinamiko ter spoznavajo drugačne pristope v mladinskem delu, z delom na samem projektu pa krepijo tako administrativne kot
tudi druge kompetence za vodenje dolgoročnejših mednarodnih projektov, poglabljajo
stike s sorodnimi organizacijami iz tujine in z delom v mednarodnih ekipah in okolju z
drugimi delijo svoje pristope dela in se učijo novih.
Raziskava RAY o učinkih programa Mladi v akciji 2007–
20131 (objavljena leta 2014) je pokazala, da ima sodelovanje v mednarodnih projektih na področju mladinskega
dela na splošno pozitivne učinke tako na strukturo kot
tudi na samo prakso mladinskih organizacij na področju
mladinskega dela.
90 %

100 %

Vir: EVS competences for employability, Movit in partnerji, 2014

V okviru EVS-a sem pridobila veliko novih znanj, izkušenj
in spretnosti, ki se zrcalijo tako v mojem sedanjem življenju kot v delu. Od vseh novih izkušenj je na moj pogled na
svet in življenje najbolj vplivala izkušnja bivanja v tuji državi.
Sedaj veliko bolje razumem pomen razlik v kulturi in stiske,
s katerimi se moraš spoprijemati kot tujec v neki državi, od
neznanja jezika do nestrpnosti in diskriminacije. Na ta račun
sem močno povečala lastno razumevanje in sprejemanje
tujcev in drugačnih, kar mi je v veliko pomoč pri sedanjem
opravljanju poklica. Pravzaprav lahko rečem, da me je sam
EVS pripeljal do trenutne zaposlitve. V času, ko sem iskala delo, je organizator festivala Igraj se z mano, Zavod za
usposabljanje Janeza Levca, iskal koordinatorja prostovoljnega dela, ki bi skrbel za slovenske in EVS prostovoljce.

Zaradi lastnih izkušenj z EVS-om sem, na moje veselje, delo
tudi dobila. Sedaj delam v drugi ustanovi, vendar bom delo
na festivalu nadaljevala, prihajajoče leto že z lastnim projektom EVS.

Razlika med učinki projektov, ki vključujejo mlade
z manj priložnostmi, in projekti, ki ne vključujejo
mladih z manj priložnostmi
projekti, ki ne vključujejo mladih z manj priložnostmi
3,43

Zdaj bolje razumem neformalno učenje

Večja predanost za vključevanje

1

2

3

3,11

3,36

Poleg tega jih je več kot 80 % izjavilo, da imajo sedaj več
stikov z drugimi državami.
1

Youth in Action makes a difference – policy brief, RAY network, 2014 (www.researchyouth.net)
International inclusion projects effectively generate more inclusiveness, 2015
(www.salto-youth.net/InclusionResearch)

2

»Kot mladinska organizacija smo s sodelovanjem v
projektih EVS pridobili številne pomembne izkušnje
in precej razširili področje svojega delovanja. Prostovoljci EVS so odprli nova obzorja mladim, s katerimi delamo, a Evropo so prinesli tudi v organizacijo in
jo spremenili v kozmopolitansko skupnost.«

projekti, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi

3,27

Na področju projektov EVS je v raziskavi, ki jo je Evropska komisija izvedla leta 2011, torej natanko pred petimi
leti, ko je EVS praznoval svojo 15. obletnico obstoja, več
kot 90 % organizacij EVS izrazilo, da jih je sodelovanje
v projektu EVS spodbudilo, da tudi v prihodnje sodelujejo v podobnih projektih, da sedaj bolj cenijo kulturno
raznolikost ter da so se povečale njihove kompetence
za vodenje projektov.

4

Aleksandra Ristova, Youth Association creACTive,
Kavadarci, Makedonija (Hopscotch, SALTO SEE
RC, 2016)

Učinek EVS-a na mladinske organizacije
Vir: The impact of European voluntary service,
Evropska komisija, 2011

REVIJA MLADJE

Vir: International inclusion projects effectively generate
more inclusiveness, SALTO Inclusion, 2016

Mladinski delavci, ki so bili vključeni v raziskavo, so na
primer navajali, da zato bolje razumejo neformalno izobraževanje, še posebej v primerih, ko je šlo za projekte,
ki so vključevali mlade z manj priložnostmi. Kot najpomembnejši učinek na tem področju se je izkazala tudi
večja predanost sodelujočih organizacij za vključevanje

mladih z manj priložnostmi v njihove aktivnosti2.

Moja izkušnja z EVS je bila nadvse pozitivna in mi zelo veliko pomeni. Vsakomur bi jo priporočila, saj širi obzorja in
odpira vrata v drugačen svet z novimi možnostmi. Za konec
pa nasvet za bodoče EVS prostovoljce: »Ne planirajte preveč, pustite se presenetiti!«

Neža Kos,
nekdanja prostovoljka EVS

12

Moja organizacija/skupina/
institucija namerava v
naslednjih letih sodelovati v
podobnem projektu

»Skozi leta sem tudi sama nabirala izkušnje v vlogah
vodje projekta, inštruktorice transnacionalne mladinske pobude, koordinatorke EVS. /…/ Vsako leto
sem se udeleževala izobraževanj doma in v tujini,
kjer sem spoznavala nove partnerje, primere dobrih
praks dela z mladimi, pridobivala znanja s področja
učnega procesa, evropskega državljanstva, uporabe pridobljenih znanj itd.«

Večje spoštovanje kulturne
raznolikosti

Več stikov z drugimi
državami

Izboljšane kompetence
organizacije/skupine/institucije za vodenje projektov
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oz. ne morem
soditi

Katarina Ceglar, MC Krško (Mladje 31, Movit, 2013)

13

REVIJA MLADJE

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (Mladje 31,
Movit, 2013)
»Kot primer dobre prakse vključevanja Romov v javno življenje prek medijev je bilo naše delo večkrat
predstavljeno v Bruslju, Parizu, Amsterdamu, New
Yorku ... Prek programa Mladi v akciji smo organizirali več projektov podpornih aktivnosti, s čimer
svoje izkušnje in metode dela prenašamo tudi zunaj
državnih meja, hkrati pa vnašamo v svoje delo modele in spoznanja, ki smo jih srečali zunaj.«
Tom Gomizelj, Društvo zaveznikov mehkega
pristanka (Mladje 29, 2012)

Pomembne učinke izvajanja programa na organizacije
je pokazala tudi študija podpornega centra za Zahodni
Balkan SALTO SEE RC iz leta 20123, v kateri so se na
tem področju kot najpomembnejši izkazali naslednji trije
vidiki: razvoj in prenos kompetenc mladinskih delavcev,
prevzemanje vsebinskih konceptov in filozofije programa ter strukturne spremembe in rast organizacij.

Skozi sodelovanje v programu organizacije razvijajo kompetence mladinskih delavcev, prevzemajo nove
vsebinske koncepte, spreminjajo svojo
organiziranost ter rastejo.

Vključevanje v program pa ne vpliva le na kompetence mladinskih delavcev in posledično organizacij, temveč sama filozofija, ki je v ozadju programa, pomembno
spreminja tudi odnose in prepričanja na področju mladinskega dela, kot npr. pomen participacije in aktivne
vloge mladih v vseh fazah aktivnosti – od načrtovanja
do izvajanja in evalvacije, načrtovanja učnih učinkov,
odgovarjanja na potrebe lokalnega okolja ali aktivnega
državljanstva. Eno od usposabljanj, ki so ga udeleženci
pogosto omenili kot aktivnost, ki je pomembno vplivala
na filozofijo oz. spreminjanje konceptov v organizaciji,
je ravno SOHO – usposabljanje za pošiljajoče in gostiteljske organizacije EVS.
Med strukturne spremembe lahko štejemo predvsem
razvoj večje in trdnejše mreže mednarodnih partnerjev,
povečanje dela na mednarodni ravni, bolj vključujoče in
participativne načine sprejemanja odločitev v organizacijah, bolj strateško načrtovanje, profesionalizacijo in spremenjen pristop k mladinskemu delu.
Prav tako ne smemo pozabiti tudi na druge zaznane
učinke, kot so večja vidnost organizacij in inovativnejše
ideje za delo z mladimi, saj je na to opozorilo kar 68 %
vključenih.
Čeprav je bila študija narejena na področju Zahodnega
Balkana, lahko sklepamo, da bi raziskava podobne učinke na delo in razvoj organizacij pokazala tudi pri nas. To
sklepamo na podlagi informacij, ki jih redno dobivamo
od upravičencev, kmalu pa bodo učinki razvidni tudi iz
prvih izvlečkov raziskav mreže RAY o učinkih programa.

REVIJA MLADJE

NA LOKALNO OKOLJE

Ko razmišljamo o učinkih evropske prostovoljne službe, vedno najprej pomislimo na učinek na posameznika, morda
na organizacijo, pozabimo pa na učinke, ki jih ima EVS na lokalno okolje. Kaj
je danes drugače, kot je bilo takrat, ko
evropska prostovoljna služba še ni obstajala? Različne raziskave kažejo, da
EVS vsekakor obogati lokalno skupnost,
hkrati pa so lokalni prebivalci tudi bolj
ozaveščeni o skrbeh in interesih mladih.
Kako se odzovejo prodajalke v malih
mestih, kamor prvič pride prostovoljec
iz Estonije? Prvič presenečeno, že kmalu
pa to postane povsem normalno.

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

84 %
84 % vodij projektov EVS je prepričanih, da so lokalna okolja in skupnosti, v kateri se odvijajo projekti EVS, bolj ozaveščeni o skrbeh in
interesih mladih.

»Program Mladi v akciji smo v Beli krajini pričeli
odkrivati šele leta 2003 oziroma 2004, ko smo se
udeležili mladinske izmenjave na Češkem. Pred tem
glas o omenjenih programih žal ni segel do nas. Bela
krajina je obrobna, jugovzhodna pokrajina Slovenije. Kljub bogati naravni in kulturni dediščini, trajnostno usmerjenemu razvoju turizma in čisti naravi je
socialno, demografsko in zaposlitveno na slabšem
položaju. /…/ Klub belokranjskih študentov, kasneje
pa tudi Mladinski center BIT sta pričela izvajati mladinske izmenjave ter prve projekte mladinskih pobud in evropske prostovoljne službe. Lokalno okolje
se je na tovrstne projekte odzvalo s pozitivnim presenečenjem. Marsikdo je spraševal: “Kaj pa bo delal
ta prostovoljec tukaj 11 mesecev?” “Iz Latvije prihaja?” “O, Španka? Pa kje je našla Belo krajino?” “Kako,
zakaj, do kdaj?” Na povečano prisotnost tujcev so se
navadili tudi v trgovinah, na pošti, v različnih uradih,
šolah, bankah, restavracijah in lokalih. /…/ Za prebivalce vsekakor zanimivost in vir novih informacij
tako o državah, od koder mladi prihajajo, kot tudi o
Evropi. Uporaba angleščine kot jezika komunikacije
je bila za marsikoga ponovni izziv, ki ga ni srečal že
od šole. Mladi udeleženci pa so poleg osrednjega
programa izmenjave spoznavali lokalno naravno in
kulturno dediščino. Mladi udeleženci programov so
z novimi idejami prinesli tudi drugačen pogled v lokalno okolje. Drugačen pogled na reševanje izzivov,
drugačen pogled na možnosti, ki jih nudi lokalno
okolje, in drugačen pogled na bogastvo, ki se ga velikokrat premalo zavedamo.«
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RIC Bela Krajina, Mladje 31

V času programa Mladina (2000–2007) je bila izvedena
raziskava o učinkih na lokalno skupnost in kar 85 % ljudi
je odgovorilo, da je lokalna skupnost bogatejša, odkar
so del nje tudi evropski prostovoljci. V 84 % ocenjujejo
tudi, da je okolje zelo naklonjeno tovrstnim projektom
tudi v prihodnosti. 75 % prebivalstva je postalo bolj ozaveščenih o potrebah mladih ljudi in o evropskem državljanstvu, saj so prostovoljci prinesli mednarodno dimenzijo, ki je prej v lokalnih skupnostih ni bilo.

Skozi sodelovanje na projektih in udeležbo na različnih
usposabljanjih v okviru programa mladinski delavci pridobivajo nova znanja in kompetence, ki pa se nato bodisi samodejno bodisi usmerjeno in podprto prenesejo
tudi na ostale mladinske delavce v organizaciji. Posledično pričnejo organizacije v svoje delo vključevati nove,
predvsem marginalizirane ciljne skupine, vpeljevati nove
pedagoške pristope in razvijati mednarodno dimenzijo
mladinskega dela.
Proces pridobivanja in prenosa kompetenc je načrtovan,
organiziran in podprt le v 15 % organizacij – te premišljeno izbirajo usposabljanja, na katera pošiljajo svoje člane,
in poskrbijo za prenos in uporabo pridobljenih znanj po

UČINEK EVS-a

Učinek EVS-a na lokalno okolje/skupnost
Projekt je lokalno okolje/
skupnost videlo/-a kot
obogatitev
Lokalno okolje/skupnost
je pokazalo/-a zanimanje
za podobne projekte v
prihodnosti
Lokalno okolje/skupnost je
evropsko dimenzijo sprejelo/-a z zanimanjem
Lokalno okolje/skupnost je
postalo/-a bolj ozaveščeno
o skrbeh in interesih mladih
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Evaluation of the Cooperation with South East Europe within the Youth in Action Programme,
SALTO SEE RC, 2012 (www.salto-youth.net/rc/see/resources/seepublications/yiaimpactsee)
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»Sodelovanje je obogatilo mojo organizacijo«
•
vsekakor: 83 %
•
do neke mere: 16 %
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»Sodelovanje je obogatilo mene osebno
(kot mladinskega delavca)«
•
vsekakor: 70 %
•
do neke mere: 26 %

Vir: The impact of European voluntary service, Evropska komisija, 2011

»Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je sočasno s
prvim uspešno prijavljenim projektom Mladi v akciji pričelo širiti tudi dimenzije svojega programa. Iz
samoniklega kluba v vaškem okolju, namenjenega
predvsem ustvarjanju in poslušanju avtorske alternativne glasbe, je preraslo v mladinski center, katerega pomen presega okvire kraja in ozke subkulturne usmeritve.«

vrnitvi. V 85 % odstotkih pa je ta proces bolj ali manj naključen, kar pomeni, da mladinski delavci sami izbirajo
usposabljanja, ki so jim osebno zanimiva, njihov entuziazem ob vrnitvi pa včasih navduši še ostale v organizaciji,
da pričnejo preizkušati nove pristope.

REVIJA MLADJE

Prostovoljci večkrat poskrbijo tudi za zapolnitve vrzeli,
ki jih imajo posamezne lokalne skupnost. V času svoje evropske prostovoljne službe tako izvajajo različne
projekte, ki na različne načine pripomorejo k razvoju in
obogatitvi ter izboljšani kakovosti življenja v lokalnih
skupnostih.
V raziskavi Evaluation of the Cooperation with South
East Europe within the Youth in Action Programme so
mladinski delavci, organizatorji, trenerji in akrediterji v
70 % odgovorili, da je učinek EVS-a na lokalno okolje
neprecenljiv. Omenjajo, da so nekateri projekti, ki so se
začeli v času prostovoljnih služb, ostali nepogrešljiv del
vsakdana posameznih lokalnih skupnosti.
»EVS prostovoljci odpirajo oči s svojim pogledom in
drugačnim razmišljanjem. Rekli so: “Nimate plesnega tečaja za otroke?” In so ga organizirali. Ugotovili
so, da bi se ljudje želeli učiti njihovega jezika, in so
organizirali jezikovne tečaje. Preko svojega dela so
ugotovili, da manjka tiskovin za otroke in mladostnike. Torej so si zadali za svoj projekt knjižico, ki preko
pravljic omogoča mladim spoznavanje tukajšnjega
okolja. Ugotovili so, da je tukaj naravna dediščina
izjemno bogata. Izdelali so vodnik za opazovanje
ptic in pobarvanko ter z učenci šole s prilagojenim programom izdelovali ptičje valilnice. Mnogo je
zgodb vsakega posameznika in vsakega prostovoljca. Vsak je tukaj pustil pečat in nanj je pečat postila
Bela krajina. Z mnogimi smo ostali prijatelji in vsako
leto se kateri od prostovoljcev vrne na obisk s svojimi prijatelji.«
RIC Bela Krajina, Mladje 31

Poročajo tudi o pozitivnem učinku medkulturnega učenja in premagovanja predsodkov do držav Zahodnega
Balkana.

»Potem ko smo gostili dve prostovoljki iz Črne gore,
naša lokalna skupnost gleda na Vzhodno Evropo iz
povsem druge perspektive in predvsem z manj predsodki.«

Pozitiven učinek na lokalno okolje, še posebej v res ruralnih predelih, organizacije prepoznajo tudi kot aktivacijo
lokalnega prebivalstva, ki ima priložnost »govoriti s tujci,
ki ne obiščejo mesta oz. vasi tako pogosto«. Poudarjajo
tudi to, da je še vedno prisoten strah pred stikom z lokalno skupnostjo, ampak s časom odnosi postanejo lažji in
bolj pristni, saj se tako prostovoljci kot lokalne skupnosti
prilagodijo in odprejo drug drugemu.
Zanimivo je tudi dejstvo, da tovrstni projekti odpirajo možnosti za pogovor o evropskem državljanstvu in evropski
identiteti tudi v državah Zahodnega Balkana. Na ta način
prepoznajo prednosti članstva in vsekakor vidijo dodano
vrednost v gostovanju evropskih prostovoljcev.
Najbolje učinke povzame kar izjava iz lokalnega okolja
o tem, na kaj vse vplivata mobilnost mladih in evropska
prostovoljna služba v posameznih lokalnih okoljih. Z gotovostjo lahko zaključimo, da je tudi slovensko lokalno
realnost evropska prostovoljna služba vsekakor spremenila na bolje. In tudi mladinsko delo je tako postalo bolje
prepoznano in bolj cenjeno kot kdajkoli prej.

UČINEK EVS-a NA MLADINSKO

DELO IN MLADINSKO POLITIKO
Kaj pa učinki preko
organizacij in preko
lokalnega okolja? V
mislih imamo predvsem
učinke v smislu krepitve
polja mladinskega dela
kot takega ter razvoja mladinske politike
oz. učinkov, ki jih ima
program na sisteme in
politike.

»Brez dvoma je program MVA največji graditelj
družbeno odgovornih mladih v našem lokalnem
okolju. Ocenila bi, da je v vseh projektih, v katere
sem bila kakorkoli vključena, aktivno sodelovalo
vsaj 500 mladih. Velik del tistih, ki so že končali formalno izobraževanje, se je z vsemi pridobljenimi izkušnjami v zelo kratkem času tudi zaposlil. Za sam
konec pa velja omeniti tudi občuten porast podpore
mladinskemu delu s strani javnih institucij, predvsem
Občine Krško, ki prepoznava učinke dela mladih in
tudi v teh časih ohranja podporo mladinskemu delu.
Veliko priznanje s strani odločevalcev pa je bilo tudi
povabilo mladim, da soustvarjajo prvo strategijo za
mlade v Občini Krško, ki je bila sprejeta s pohvalo
jeseni 2013. V Krškem je za mlade odlično poskrbljeno, saj imajo zmeraj odprta vrata v našem centru, lokalnih društvih, pa tudi na Občini Krško ter nenazadnje tudi veliko podporo nacionalne agencije, Zavoda
Movit, in programa Mladi v akciji.«

EVS je bil kot tak izpostavljen predvsem v okviru učinkov na razvoj politik,
in sicer na področju razvoja zakonodaje na področju (mednarodnega) prostovoljstva ter na področju vizumskih postopkov. Poleg tega primeri, ki so jih
navajali udeleženci raziskave, kažejo na pomemben vpliv programa na vsebino dokumentov na področju mladinske politike v zadnjih letih in na proces
njihovega oblikovanja, ki je vključeval upravičence programa kot pomembne
partnerje v dialogu z odločevalci.
Kako pa je pri nas?
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MC Krško, Mladje 31

Raziskava SALTO SEE RC, 2012
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Z raziskovanjem tega področja se je še največ ukvarjala študija podpornega centra za Zahodni Balkan SALTO SEE RC iz leta 2012 , v kateri je kar 76
% vprašanih odgovorilo, da je program Mladi v akciji prispeval k pozitivnim
spremembam v razvoju mladinskega dela v njihovih državah. Izmed teh jih
je 91 % menilo, da so k spremembam pomembno prispevale priložnosti za
usposabljanje mladinskih delavcev, kar je vodilo v višjo kakovost mladinskega dela. Prav tako jih je 91 % izpostavilo večjo vključenost mladih v mladinske
organizacije zaradi programa, 60 % pa jih je kot pomemben učinek izpostavilo nastanek novih mladinskih organizacij. 77 % jih verjame, da je program
vpeljal več metod za podporo neformalnega učenja, več kot 50 % pa jih
meni, da je pomembno prispeval k večjemu družbenemu priznanavanju mladinskega dela.

16

september 2016

REVIJA MLADJE

Zagotavljanje kakovosti v okviru
EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE

Podpora prostovoljcem

→
Boštjan Jurič, MOVIT

O

→
Mojca Mayr, MOVIT
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Akreditacija
organizacij
kot vstopnica
v EVS

Krog usposabljanj
evropske prostovoljne
službe (EVS)

Organizacije, ki želijo sodelovati v projektih evropske prostovoljne službe, morajo predhodno pridobiti akreditacijo organizacij mladinskega
prostovoljstva. Akreditacija s posebnim razdelkom upravičence spodbuja, da se akreditirajo tudi za izvajanje projektov za mlade z manj priložnostmi. Čeprav je program
Erasmus+: Mladi v akciji v osnovi namenjen ogroženim
skupinam mladih in morajo biti akreditirane organizacije
nanje vselej pripravljene, bodo v projektih, ki predvidevajo okrepljeno mentorstvo ali druge izredne stroške za
mlade z manj priložnostmi lahko sodelovale, če so interes
izkazale že v postopku pridobivanja akreditacije.

Ko govorimo o podpori prostovoljcem, nikakor ne
moremo mimo kroga usposabljanj in vrednotenj
EVS, enega izmed glavnih podpornih elementov, ki
jih je tekom svoje prostovoljne službe deležen prostovoljec. Njihov glavni namen je ustrezno podpreti
prostovoljca skozi njegov neformalni učni proces
pred, med in po prostovoljni službi. Podpora pa
zajema tudi osebno podporo s strani izkušenega
osebja, spoznavanje, druženje in mreženje prostovoljcev med seboj, kar omogoča izrazito medkulturno učenje ter seznanjenje s konceptom neformalnega učenja, z EVS, Erasmus+ in idejo evropskega
državljanstva.

Postopek pridobivanja akreditacije za organizacije mladinskega prostovoljstva je opisan na spletni strani Movita, pogosto pa se spregleda njegovo podporno naravo.
Akreditiranje organizacij pomeni zagotovitev minimalnih
standardov kakovosti glede EVS-a. Ob tem so organizacijam že pred izpolnjevanjem vloge za akreditacijo na voljo
delavnice za pomoč pri pripravi akreditacije, ki jih redno
razpisuje nacionalna agencija. Med akreditiranjem vlogo
vsebinsko ocenjujeta po dva akrediterja (strokovnjaka).
Čeprav so strokovnjaki tisti, ki s svojo oceno predlagajo
odobritev ali zavrnitev neke akreditacije, pa v postopku
predvsem in primarno omogočajo pripravo organizacij
na kakovostno izvajanje projektov EVS. Organizacije naj
obisk ocenjevalca, morebitne dopolnitve in vsebinski komentar k odločitvi o akreditaciji razumejo tudi s tega vidika. S tem bodo najučinkoviteje izkoristile čas in sredstva,
ki so namenjena za njihovo pripravo na projekte EVS.

TIPI USPOSABLJANJ IN NJIHOVI FORMATI
Kot omenjeno, je krog usposabljanj zasnovan tako,
da podpre prostovoljca pred, med in po njegovi izkušnji EVS. Temu primerno so strukturirana tudi usposabljanja.
Usposabljanje pred odhodom (UPO) je predvideno
kot dodatna podpora, ki jo zagotovi pošiljajoča organizacija, in ni vključeno v glavni krog usposabljanj.
Kljub temu slovenska NA organizira enodnevna UPO,
saj kvalitetna priprava pred odhodom pomembno vpliva na kvalitetno izvedbo projekta in dobro počutje
prostovoljca. Na UPO se s slovenskimi prostovoljci
dotaknemo kulturnega šoka, s katerim se utegnejo
soočiti, reševanja konfliktov, različnih vlog v projektih EVS, podpore, ki jo imajo na voljo med projektom,
in različnih praktičnih podrobnosti in napotkov (npr.
zavarovanje, administrativni postopki). UPO običajno
traja eno dopoldne.
Usposabljanje ob prihodu (UOP) je ključno usposabljanje, v katerega imajo pravico in obveznost biti
vključeni vsi dolgoročni prostovoljci1, kolikor mogoče
kmalu po svojem prihodu. Na UOP skušamo prostovoljce čim bolje pripraviti na njihovo bivanje v Sloveniji. Seznanimo jih z njihovimi pravicami, dolžnostmi, posebnostmi slovenske kulture itd. Spodbudimo
jih, da si zastavijo učne cilje v svojem projektu. Učimo jih komunikacije v konfliktnih situacijah in osnov
1
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Dolgoročni projekti EVS so tisti, katerih mobilnosti trajajo več kot 60 dni. Kratkoročni projekti

september
2016 omogočajo prostovoljcem opravljanje še dolgoročnega EVS.
(60 dni ali manj mobilnosti)

projektnega menedžmenta, s čimer jih želimo usmeriti
na pot čim bolj proaktivne vloge v projektu. Pomembna
faktorja pa sta tudi druženje in podpora s strani ostalih
prostovoljcev. UOP traja 5 dni in poteka na različnih lokacijah po celotni Sloveniji.
Vmesnega vrednotenja (VV) se udeležijo prostovoljci,
katerih mobilnost traja več kot 180 dni. Namen srečanja je oceniti delo in podporo v projektu do srečanja,
še bolj važen moment pa je podpora in motivacija
prostovoljcev, da svoj projekt uspešno dokončajo ali
izboljšajo. Vsi prostovoljci se v svojih projektih srečujejo z različnimi osebnimi in projektnimi izzivi, zato je na
VV ključnega pomena učenje reševanja konfliktov in
neposredna osebna podpora. VV traja 4 dni in poteka
na različnih lokacijah.
Letno srečanje (LS) je zadnji izmed dogodkov v seriji kroga usposabljanj. Namenjeno je prostovoljcem, ki
so se v zadnjem letu vrnili z opravljanja EVS-a. Glavni
namen srečanja je, da prostovoljci ovrednotijo svojo
(učno) izkušnjo, jo delijo s svojimi vrstniki ter poskušajo prevesti svoje kompetence v splošni jezik. Na
tem dogodku prostovoljci v psihološkem smislu »predelajo« svoje vtise z izkušnje EVS-a. Srečanje praviloma traja tri dni (vikend)
IZZIVI
Največji zalogaj pri organizaciji usposabljanj predstavlja iskanje udeležencev. Še posebej to velja za UPO,
saj NA pred začetkom mobilnosti v tujini težko pridobi
podatke o vključenih prostovoljcih. Zato je ključnega
pomena sodelovanje pošiljajočih organizacij, saj lahko le z njihovim pravočasnim obvestilom prostovoljce vključimo v UPO. Tudi pri UOP se včasih zgodi,
da najdemo podatke o prostovoljcih le kakšen dan
pred usposabljanjem ali pa celo po usposabljanju. Za
prostovoljce je to velika škoda, za organizacijo pa to
pomeni kršitev Listine EVS. Pomembno je, da gostiteljske organizacije pravočasno vnašajo podatke o
prostovoljcih v spletno orodje Mobility tool ter nas
obveščajo o prostovoljcih, ki jih nameravajo gostiti v
okviru projektov, prijavljenih v tujini.
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Evropska prostovoljna služba zaradi
svoje kompleksnosti, trajanja in učinka
zahteva od akreditiranih organizacij
vzpostavitev primernega aparata za
uspešno izvajanje projektov. Mentor in
koordinator sta osrednja stebra zagotavljanja kakovosti, njune funkcije pa
niso uniformno določene in pri izvajanju se pojavljajo številne različice.
Vodnik za prijavitelje Erasmus+ sodelujočim organizacijam v projektu EVS
nalaga »urejanje bivanja, namestitve
in lokalnega prevoza za prostovoljce; načrtovanje nalog in aktivnosti za
prostovoljce, ki upoštevajo kvalitativna
načela evropske prostovoljne službe,
navedena v Listini EVS; (ter) zagotavljanje stalne, z nalogami povezane,
jezikovne, osebne in administrativne
podpore za prostovoljce med celotnim trajanjem aktivnosti s pomočjo
mentorja za udeležence«. (2016, 90).

REVIJA MLADJE

Prva dva sklopa nalog večinoma
opravljajo koordinatorji, ki pa so
pogosto zadolženi tudi za celostno
vodenje projekta. Ker projektno-administrativna dela v nekaterih organizacijah niso povezana z aktivnostmi, v
katerih sodeluje prostovoljec, se lahko
koordinatorska funkcija smiselno deli
na učnega (oziroma delovnega) koordinatorja, ki prostovoljcu zagotavlja
aktivnosti in nanje vezana nadzor in
vodenje, ter na koordinatorja projekta, ki skrbi za tehnične, organizacijske
in logistične vidike projekta. Zaradi
narave delovnih obveznosti naj bodo
koordinatorji v organizaciji zaposlene,
dlje časa prisotne osebe.
Mentorja Vodnik omenja v navezavi na jezikovno, osebno in administrativno podporo za prostovoljce.
Podpora mora biti zagotovljena že v

Koordinator Klemen Vitkovič, Mladinski center BIT
okviru pošiljajoče organizacije. Listina EVS nadalje opredeli mentorstvo
v okviru gostiteljske organizacije kot
zagotavljanje osebne in jezikovne ter
učne podpore z orodjem Youthpass.
Predvsem zaradi spremljanja učnega
procesa nekatere organizacije izbirajo notranje mentorje, ki pa morebiti
težje opravljajo mediacijsko funkcijo.
Mentor naj bi zagotavljal neodvisno in
objektivno oceno situacije med prostovoljcem in gostiteljsko organizacijo
oziroma lokalnim okoljem.
To funkcijo izpostavi tudi informacijski paket za prostovoljce, ki mentorja
označi kot od gostiteljske organizacije izbrano osebo, ki ne sme biti
neposredno vpletena v aktivnosti ali
nadzor nad prostovoljcem. V delovni

proces vpleten učni mentor, ki lahko nudi zelo dobro učno podporo,
pogosto ni prava oseba za zagotavljanje mediacije, ob čemer je mogoč
model dvojnega mentorstva.
Zaradi številnih mentorskih zadolžitev
morajo organizacije same presoditi, kakšen aparat bodo vzpostavile v
svojem okolju. Primarno vodilo pri tem
mora biti zagotavljanje vseh opredeljenih oblik podpore. V mentorje je treba vlagati in jih izobraževati, predvsem
pa jih ohranjati motivirane za opravljanje funkcije, ki je po večini prostovoljna. Organizacije, ki prijavljajo projekte
za mlade z manj priložnostmi, pa imajo
možnost zaprositi tudi za okrepljeno
mentorstvo.

KO IZZIVOV NIKOLI NE ZMANJKA
– okrepljeno mentorstvo mladim z manj priložnostmi v Manipuri
»V Zavodu Manipura izvajamo program evropske prostovoljne službe,
namenjen mladim z manj priložnostmi. V Vili Čira Čara običajno gostimo
skupine šestih prostovoljcev iz treh različnih držav, ki pri nas ostanejo
mesec ali dva in nam pomagajo pri praktičnih opravilih ter dejavnostih
za otroke in mlade. Bistvo našega programa niso rezultati dela mladih
prostovoljcev, temveč intenziven učni proces, ki se odvija na osebnem,
medosebnem in medkulturnem nivoju. Da ta proces lahko vodimo v konstruktivni smeri, potrebujemo močno mentorsko ekipo, v kateri vsak od
mentorjev igra svojo vlogo v skupinski dinamiki. Pomembno je, da smo
mentorji različnih spolov, starosti in interesov, saj lahko le na ta način
mlade na ustrezen način podpremo, ko potrebujejo bodisi materinsko
podporo in razumevanje, očetovski potisk naprej ali navdih v liku starejšega brata oziroma sestre. Proces je intenziven tudi za nas mentorje,
saj s prostovoljci preživimo veliko časa, ko nismo z njimi, smo jim na
voljo po telefonu, predvsem pa se nas vsak po svoje osebno dotakne in
dobi svoj prostor v naših srcih. Dobre izkušnje in napredek mladih nam
dajejo moč, da jih vodimo čez njihove osebne krize, v katerih nas včasih
doživljajo kot preganjalce, dejansko pa se bojijo narediti korak iz svojih
varnih, a pogosto nefunkcionalnih vzorcev.«
Mentorica Barbara Otoničar, Zavod Manipura
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Za prostovoljce je spoznavanje
nove kulture ena od bistvenih učnih
razsežnosti evropske prostovoljne
službe, učenje jezika gostiteljskega
okolja pa je njen ključni del. Vsak
prostovoljec EVS, katerega obdobje
aktivnosti prostovoljne službe traja vsaj dva meseca, je tako že pred
odhodom in med aktivnostjo upravičen do jezikovne podpore. Ta je kot
sestavni del njegovega urnika aktivnosti tudi del njegovih tedenskih obveznosti. Za učenje jezika gostiteljskega okolja je odgovorna organizacija
gostiteljica, ki mu jezikovno podporo
zagotovi bodisi v obliki licenčnega
dostopa do spletnega učenja bodisi v
obliki klasičnega tečaja, ki se odvija v
lokalnem okolju, kjer poteka njegova
prostovoljna služba.
Slovenske gostiteljske organizacije
EVS za svoje tuje prostovoljce največkrat organizirajo klasični jezikovni
tečaj, za kar so v okviru sprejetega
projekta upravičeni tudi do dodatne

dotacije za jezikovno podporo. Tečaj
izvajajo v okviru jezikovne šole ali pa
najamejo za poučevanje slovenskega
jezika usposobljene zunanje pedagoge. Nemalokrat se zgodi, da se organizacije poslužujejo pomoči lokalnih
prostovoljcev, kjer pa je pomembno,
da gre za osebe, ki so za poučevanje slovenščine kompetentne ter imajo
primerne izkušnje in motivacijo, sicer
projekt v tem smislu ne bo uspešen.
Da bodo prostovoljci tekom svoje aktivnosti EVS zares osvojili kompetenco učenja tujega jezika, je poleg tega
pomembno tudi, da učenje jezika poteka redno in tekom celotnega trajanja
aktivnosti.
Za pošiljajoče projekte EVS, kjer
slovenski prostovoljci svojo službo
opravljajo v gostiteljskih okoljih enajstih največjih jezikovnih govornih
skupin, je namesto klasičnih tečajev
v uporabi spletna jezikovna podpora
(OLS), upravičenci pa za svoje prostovoljce namesto dotacije za jezikovno

Podpora za učenje in Youthpass
Evropska prostovoljna služba, tako
dolgoročna kot kratkoročna, ima veliko potenciala za učenje, saj prostovoljcem ponuja pravo življenjsko
izkušnjo. Aktivnost mladim, ki se je
udeležijo, nudi več podpornih elementov pri prepoznavanju učenja,
najpomembnejša pa sta mentor oz. v
nekaterih primerih tudi koordinator in
krog usposabljanj EVS, ki sta opisana
v drugih delih te publikacije.
Youthpass pri tem ponuja podporo
in predloge za učni proces, ki poteka
prostovoljno in za katerega so mladi
prostovoljci in prostovoljke odgovorni
sami. Pogosto jim to predstavlja prvo
izkušnjo prepoznavanja svojega učenja in zato pri njej potrebujejo pomoč.
Pri načrtovanju učenja in učnih rezultatov jih lahko podpirata mentor ali
koordinator, sami pa se odločijo česa
se bodo učili, kako ter kako daleč bo
stekel določen proces učenja. Gre za
dolgotrajen proces in ne nekaj, kar je
september 2016

mogoče storiti v zadnjih dneh pred
zaključkom aktivnosti. Če učenje ni
načrtovano, zasledovano, razumljeno
in dokumentirano, ga večji del ostane
neprepoznanega in pozabljenega še
pred zaključkom aktivnosti.
Raziskava EVS kompetence za
zaposljivost , ki je bila izvedena v letu
2013/2014, pravi, da mnogi zaposlovalci cenijo izkušnje, pridobljene v
času bivanja in dela v tujini. Pri tem je
potrebno upoštevati, da morajo mladi
te izkušnje potencialnim delodajalcem znati predstaviti, pri čemer jim
je lahko v veliko pomoč, če o tem
razmišljajo že v času aktivnosti, svoje učenje načrtujejo in preverjajo,
sproti določajo nove učne cilje, jih ob
podpori mentorja ubesedijo in tudi
zapišejo v potrdilo Youthpass. Ta proces omogoča ozaveščanje naučenega, spoznavanje samega sebe v
novi luči, večjo samozavest ter boljšo

Mojca Kambič, MOVIT

podporo prejmejo dostop do spletne
licence za OLS. Ta je zaenkrat na voljo za učenje angleščine, nemščine,
francoščine, italijanščine, španščine,
nizozemščine, švedščine, danščine,
grščine, poljščine in portugalščine.
Prednost spletnih jezikovnih tečajev
je, da se lahko prostovoljci jezika učijo
kadarkoli in kjerkoli ter tekom celotnega trajanja projekta (potrebujejo le
računalnik z dostopom do interneta),
svoj učni napredek pa spremljajo s
pomočjo testa, ki ga opravijo ob pričetku in ob koncu projekta. Izjemoma
je spletno učenje tujega jezika možno tudi v državi, kjer ta sicer ni uradni
jeziki, a gre za delovni jezik projekta
(kot bi bila npr. angleščina za turško
prostovoljko EVS v Sloveniji). V letu
2016 pa je Komisija namenila 100.000
jezikovnih spletnih licenc tudi za migrante. Slovenska nacionalna agencija je v ta namen v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Društvom ŠKUC
zaprosila za 60 jezikovnih licenc, ki so
že v uporabi.

Elizabeta Lahkosil,
MOVIT

→

Mentor in koordinator kot ključna
podpora prostovoljcem EVS

Jezikovna podpora: Z EVS-om do znanja
novega tujega jezika

→

→
Mojca Mayr, MOVIT

»V Mladinskem centru BIT izvajamo evropsko prostovoljno službo že od
leta 2007 in smo gostili že nad 25 prostovoljcev. Vsak prostovoljec predstavlja posebno zgodbo. Vsak prostovoljec v organizacijo prinaša nekaj
novega s svojim značajem kot tudi s svojo kulturo, zato so prostovoljci
EVS tudi v veliki meri oblikovali našo organizacijo. Uspešno izvedeni projekti prostovoljcev vnašajo pozitivno energijo v organizacijo, ko pa ima
prostovoljec krizo, se to pozna tudi v organizaciji. Na začetku izvajanja
EVS-a smo predvsem stremeli k delovnemu procesu prostovoljcev, vendar smo sčasoma spoznali, da je glavna dimenzija EVS-a osebni učni
razvoj prostovoljca. Koordinatorji smo na voljo prostovoljcem skorajda
24 ur na dan in preko dela z njimi tudi mi napredujemo pri svojem delu,
saj dobivamo dragocene izkušnje pri vodenju in delu z ljudmi.«

predstavitev svojih kompetenc.
Ko prostovoljec ali prostovoljka načrtuje svoje učenje, ga oz. jo je ključno
podpreti pri:
• razumevanju, kako postaviti in
načrtovali učne cilje,
• spoznavanju različnih učnih stilov
in prepoznavanju, kateri je zanj/-o
najprimernejši,
• spoznavanju in razumevanju osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, na katerih
temelji beleženje naučenega v
potrdilo Youthpass,
• refleksiji in ocenjevanju svojega
učenja,
• beleženju naučenega v potrdilo
Youthpass.
Več informacij in pomoči za načrtovanje učenja je na voljo v publikaciji Vodnik po Youthpassu ter na spletni strani
www.youthpass.eu.
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→
Mojca Kambič, MOVIT

Kakovosten projekt EVS se
odvija v varnem okolju …

V

Varno okolje je ob skrbno načrtovanih in strukturiranih aktivnostih ter
primerni podpori ključno
za prostovoljčev učni in
osebnostni razvoj.

K vzpostavitvi okolja, ki
spoštuje prostovoljčevo zdravje, varnost in
dostojanstvo, bistveno prispeva proces priprave projekta. Ta predstavlja temelj za uspešno sodelovanje ključnih akterjev EVS,
saj med drugim še pred pričetkom aktivnosti
omogoča priložnost za konstruktivno usklajevanje potreb in pričakovanj tako prostovoljcev kot gostiteljske in pošiljajoče organizacije, s čimer se je mogoče v pomembni meri
izogniti morebitnim kasnejšim nesoglasjem.
V procesu priprav je potrebno prostovoljca
kar najbolje informirati tako s kulturo gostiteljskega okolja kot z njegovimi prihajajočimi
aktivnostmi in organizacijsko kulturo gostiteljske organizacije.

Zavarovanje,
varnost in
zaščita

Programski delavci iz mreže nacionalnih
agencij so letos aprila na mednarodnem usposabljanju osebja vihrali možgane in skupaj
zapisali priporočila različnim relevantnim
deležnikom, ki so vpeti v projekte EVS.

•
•

Oblikovali so naslednja priporočila, namenjena tako Evropski komisiji kot tudi trenerjem, ki
izvajajo usposabljanja EVS, ter akreditiranim
organizacijam EVS:

… za morebitne zdravstvene
neprilike in poškodbe pa
poskrbi posebna zavarovalna shema

•
•

•

Pomemben gradnik zaščite in varnosti prostovoljcev EVS
je poleg temeljite priprave, primerne podpore in varnega
okolja aktivnosti tudi zavarovalna shema CIGNA, ki dopolnjuje storitve evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in/
ali nacionalnih sistemov zdravstvene varnosti. Prostovoljec
EVS torej tudi med trajanjem svojih aktivnosti EVS ohrani
svoje osnovno zavarovanje, saj so le tisti, ki niso upravičeni
do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (ali pa ga
zaradi svoje socialno-ekonomske situacije ne morejo kriti),
upravičeni do polnega kritja z zavarovanjem CIGNA, ki ga
zagotovi Evropska komisija.
To krije stroške za zdravstveno nego, jamči za pomoč pri repatriaciji, preživljanje v primeru trajne invalidnosti in življenjsko zavarovanje ter krije škodo, povzročeno tretjim osebam.
Za ureditev zavarovanja je v sodelovanju s pošiljajočo in
gostiteljsko organizacijo odgovorna usklajevalna organizacija, ki prejme po sprejemu projekta v program tudi natančnejša navodila. Zavarovanje prostovoljcev mora biti urejeno
pred odhodom prostovoljcev, kriti pa mora celotno obdobje
trajanja aktivnosti EVS.

•
•

Raziščite možnosti za izvajanje kratkoročnih projektov EVS s poudarkom na
vključevanju mladih z manj priložnostmi. Izkoristite tudi vso podporo, ki vam
jo nacionalne agencije nudimo v obliki
usposabljanj.
Prijavljajte več kratkoročnih projektov in
delajte na njihovi kakovosti.
Namenite več pozornosti kakovostni
vlogi mentorja.

•

•

Bodite odprti za spremembe in izkoristite
priložnosti, ki vam jih ponujamo nacionalne agencije.
Bodite vedno pripravljeni gostiti mlade z
manj priložnostmi.
Pošiljajte mentorje na mednarodna usposabljanja, ki jih organiziramo nacionalne agencije.
Novi prijavitelji začnite s kratkoročnimi
EVS projekti.
Bodite odprti in se povezujte tako lokalno
kot tudi mednarodno.
Informirajte in promovirajte EVS med
organizacijami v lokalnem okolju, ki imajo
potencial gostiti prostovoljce.
Pošiljajte mlade iz lokalnega okolja na
EVS in promovirajte EVS med mladimi,
ki si prostovoljnega dela v tujini drugače
nikoli ne bi mogli privoščiti. EVS je edinstvena priložnost.
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VLOGE
ORGANIZACIJ
V EVS

Roberta Čotar, MOVIT

USKLAJEVANJE, GOSTITELJSTVO,
POŠILJANJE

O

Mentor namreč prostovoljcu zagotavlja osebno podporo in z njim preživlja del prostega časa, s čimer mu vzpostavlja most do
lokalnega okolja. V primeru konfliktov zavzame mediatorsko vlogo, zato je pomembno, da je neodvisen in objektiven.
REVIJA MLADJE

•

→

Prav tako pa je potrebno prostovoljca še
pred odhodom seznaniti z vsemi ključnimi
podpornimi osebami njegovega projekta.
Poleg mentorja pošiljajoče organizacije, ki
je odgovoren za njegovo temeljito pripravo
na projekt, ter koordinatorja gostiteljske organizacije, s katerim uskladi vsebino svojih
aktivnosti, pa tudi logistične, administrativne,
nastanitvene in ostale praktične podrobnosti
pred pričetkom prostovoljne službe, je ključna oseba projekta tudi mentor, čigar pomen
je v praksi pogosto zapostavljen.

PRIPOROČILA PROGRAMSKIH DELAVCEV IZ VSE EVROPE
ORGANIZACIJAM EVS

ali kako lahko kakovostno igramo vlogo usklajevalne, gostiteljske in
pošiljajoče organizacije EVS
Organizacije, ki se odločijo za vstop v svet evropske prostovoljne službe, imajo možnost
prevzemanja treh različnih vlog. Lahko pridobijo akreditacijo za izvajanje pošiljajočih, gostiteljskih in usklajevalnih projektov EVS. Seveda pa se vse te tri vloge dopolnjujejo in
slovenska realnost je po večini takšna, da prevladujejo organizacije, ki izvajajo vse tri
vrste projektov .

Akerditerji, katerih naloga je ugotavljanje sposobnosti organizacij v postopku pridobivanja akreditacije
za izvajanje projektov EVS, ugotavljajo, da je prav vloga usklajevalne organizacije za nove prijavitelje
22
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pogosto najbolj nerazumljiva. Kot prvo ima usklajevalna
vloga od vseh treh, za katere se lahko pridobi akreditacijo, največ plasti. Vse organizacije, ki se želijo same samostojno potegovati za sredstva za izvajanje projektov
EVS, morajo biti v prvi vrsti akreditirane kot usklajevalne
organizacije. A biti akreditirana organizacija za usklajevanje pomeni veliko več kot samo to. Kot usklajevalna
organizacija moraš poskrbeti, da so zagotovljeni vsi potrebni elementi, ki se nahajajo v Listini evropske prostovoljne službe. Listina opisuje vloge ter glavna načela in
standarde kakovosti EVS-a in je najpomembnejši dokument, kateremu morajo organizacije EVS slediti. Glavna
naloga usklajevalne organizacije je, da poskrbi, da tako
gostiteljska kot pošiljajoča organizacija nemoteno in kakovostno izvajata evropsko prostovoljno službo ter upoštevata vse elemente zgoraj omenjene listine.
Ko v praksi govorimo o usklajevanju, govorimo tudi o
organizacijah, ki sodelujejo v svojem lokalnem okolju
z gostiteljskimi ali pošiljajočimi organizacijami, ki zaradi
različnih razlogov (pomanjkanje kadra, administrativne
ovire itd.) ne želijo prevzemati vloge usklajevanja, temveč želijo samo gostiti prostovoljce EVS ali pa jih zgolj
pošiljati. Takšne usklajevalne organizacije imajo glavno
nalogo: skupaj z vsemi organizacijami pošiljateljicami in

gostiteljicami koordinirati projekt. Največkrat pa, kot že
zgoraj omenjeno, se usklajevalna vloga in gostiteljska
vloga prekrivata, kar pomeni, da organizacije hkrati izvajajo gostiteljstvo in usklajevanje. To so klasični projekti EVS, ki so tipični v našem prostoru. Gre za trikotnik
sodelovanja med gostiteljsko organizacijo, ki je hkrati
usklajevalna, pošiljajočo in prostovoljcem. Pošiljanje
prostovoljcev v tujino pa ostaja še vedno kar velik izziv v
Sloveniji, čeprav smo v zadnjih 10 letih naredili tektonske
premike. Organizacije, ki so akreditirane za pošiljanje,
vidijo največji izziv v (ne)motivaciji slovenskih prostovoljcev za odhod v tujino in opravljanje evropske prostovoljne službe. Vendar imamo kljub vsemu nekaj uspešnih
primerov dobrih praks in vzpostavljene mehanizme pošiljanja. Izkazalo se je, da se z dobrim partnerstvom razvije recipročno sodelovanje. Da organizacije ne iščejo
najprej prostovoljcev in potem naknadno z njimi pripravljajo projektov, temveč postopajo obratno. Organizacije
prijavijo projekt z mesti oz. napotitvami (ang. placement)
in potem nakladno iščejo mlade osebe, ki bi potrebovale
ali si želele oditi v tujino na EVS. Tako mlademu človeku
lahko takoj, ko izkaže voljo in interes, ponudijo mesto in
že naslednji dan odide na mobilnost. To so le nekatere
zgodbe o uspehu. Tri primere dobrih praks igranja različnih vlog pa vam predstavljamo v nadaljevanju.

O

TVOJ PRIJATELJ DOMA IN V TUJINI

Oditi v tujino. Želja, nuja ali le priložnost na poti odraščanja in iskanja
prave poti. Ostati doma ali odpotovati
v tuje okolje, kjer ne veš, kaj te čaka,
ne poznaš nikogar in si daleč od vsega znanega. Mladi se na nas velikokrat obrnejo s
takšnimi in podobnimi dilemami, na katere si sami
še ne znajo odgovoriti oziroma potrebujejo pravi
motiv in spodbudo za naslednji korak. Kaj narediti
v taki situaciji kot organizacija? Kako pripraviti nekoga na čim bolj samozavesten odhod v neznano? Kako ga podpreti na njegovi poti?
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Društvo ŠKUC je od leta 2009 akreditirana organizacija za EVS, najprej kot pošiljajoča in usklajevalna, od leta 2014 pa tudi kot gostiteljska organizacija. V tem ne tako kratkem obdobju smo
poslali več kot 15 mladih iz Slovenije, ki so izbrali
program evropske prostovoljne službe in so se
odločili za prostovoljno službo v tuji državi. Pri
projektih EVS nismo delovali kot samostojna or-
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Ivana Naceva,
ŠKUC

ganizacija, temveč smo skrb za prostovoljca v
enaki meri prevzeli skupaj z gostiteljsko organizacijo, kamor je prostovoljec odšel.
Izkušnje so različne. Vsak projekt je svoja zgodba in vsaka od njih je zahtevala svoje potrebe,
tako s strani prostovoljca kot s strani organizacije. Za nas kot pošiljajočo organizacijo je zelo pomembno, da prostovoljcu nudimo podporo skozi
ves čas trajanja projekta. Prostovoljec mora vedeti in čutiti, da je odgovorno osebje v pošiljajoči
organizaciji vredno zaupanja in da bo s svojim
zanesljivim delom pripomoglo k čim boljšem poteku projekta. To pomeni, da je pred odhodom
potrebno spoznati potrebe in želje prostovoljca in obeh organizacij ter poskrbeti, da projekt
ustreza tem zahtevam. Prostovoljcu je treba dati
jasne informacije o projektu EVS, predvsem o
nalogah, nastanitvi, usposabljanju, podpori in kulturnem ozadju države, kamor odhaja. Hkrati mora
imeti prostovoljec aktivno vlogo pri oblikovanju
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svojega projekta, k čemur ga morata
spodbujati tako pošiljajoča kot gostiteljska EVS organizacija.

poskusiti nekaj novega in, tako kot
Milan Kundera opiše v enem izmed
svojim romanov, pustijo, da jim EVS
izkušnja kot »nevidna metla, ki pobri-

še vstran vse, kar poznajo« na novo
odpre pogled na čisto vsakdanje
dogodke iz čisto drugačne perspektive.«

»Meni je pošiljajoča organizacija že
v osnovi omogočila, da sem lahko
pričel z EVS projektom, ki sem ga
želel izvajati pri določeni organizaciji
– brez ŠKUC-a tega projekta ne bi
bilo. Pred odhodom so mi pomagali pripraviti vse, kar je potrebno. Na
marsikaj sam ne bi niti pomislil ... Najpomembnejši je pa občutek, da se
lahko na njih vedno zanesem.« Miha,
prostovoljec v Torinu, Italija.
Ker je EVS predvsem učenje, ki se
dosega skozi prostovoljne aktivnosti
prostovoljca EVS, ne smemo pozabiti tudi na učne učinke, ki si jih želi
prostovoljec in ki so jih organizacije
zmožne ponuditi. Pred njegovim odhodom se je treba pogovoriti o tem,
kakšna znanja že ima in kakšne učne
izkušnje pričakuje, ter na podlagi
tega oblikovati delovni načrt skupaj
z gostiteljsko organizacijo. Kot zelo
uporabna se je pokazala primerjava
pričakovanih znanj in učnih izkušenj
prostovoljca pred odhodom in po
vrnitvi domov. V ta namen prostovoljcu predlagamo, da si pred odhodom
na delovni list (ali v dnevnik) zapiše,
zakaj se je odločil za EVS, kakšna
so njegova pričakovanja in želje ter
česa se želi naučiti. Med izvajanjem
projekta svetujemo, da ga dopolnjenega z Youthpassom uporabi kot referenčno točko, ki mu bo omogočila
bolj natančno refleksijo učne poti.
Zelo pomembno dejstvo je tudi to,
da se vloga pošiljajoče EVS organizacije ne konča z zaključkom projekta. Prostovoljcu pomagamo pri
ponovnem vključevanju v družbo in
mu omogočamo spodbudno okolje,
v katerem lahko ponovno pogleda
na svojo izkušnjo in pridobljeno znanje ter si na podlagi tega zastavi cilje
za prihodnost. Menimo, da je prostovoljcu treba predstaviti možne izbire
za nadaljnje sodelovanje in ga usmeriti, če to potrebuje, kako pridobljene
izkušnje in znanje lahko prenese v
domače okolje.
In zakaj se odločiti za EVS? Naj vam
bo v spodbudo misel naše prostovoljke Simone, ki je preživela eno
leto v Pragi: »Vsekakor bi EVS izkušnjo priporočila vsem, ki si upajo
september 2016
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ge, ki jih slavimo in poraze, iz katerih se učimo. Prav jutri
začnemo z aktivnostmi našega četrtega projekta. Vdno
bolj pogumno, z vedno več izkušnjami, radovedni, a previdni sledimo načelom dela, postavljenim na podlagi izkušenj in znanj na področju dela z mladimi.

VLOGA GOSTITELJSKE ORGANIZACIJE

REVIJA MLADJE

Za sodelovanje v programih mobilnosti mladih, ki jih ponuja Evropska komisija, smo se odločili v želji, da obogatimo obstoječe programe, ponudimo mladim priložnosti
medkulturnega učenja, spoznavanja raznolikosti kultur,
pridobivanja delovnih izkušenj in samostojnosti ter se kot
organizacija učimo, rastemo in razvijamo. Večdisciplinarna ekipa sodelavcev Društva CPM na sedežu društva v
Ljubljani in v mariborski podružnici povezuje 5 zaposlenih strokovnjakov, zunanje sodelavce in prostovoljce.
V program Mednarodne mobilnosti mladih se vključuje
manjša ekipa sodelavcev iz ljubljanske pisarne, ki deluje
predvsem na področju mednarodnih mladinskih izmenjav,
treningov in seminarjev ter v pošiljajočih projektih EVS. V
mariborski podružnici prav tako sodelujemo na področju
mladinskih izmenjav, predvsem z mlajšimi udeleženci, organiziramo ali se udeležujemo treningov in seminarjev ter
sodelujemo z mednarodnimi partnerji v pošiljajočih in gostiteljskih projektih evropske prostovoljne službe.
Projekti evropske prostovoljne službe so predvsem povezani v program Doživljajskega igrišča, ki poteka na
prvem Doživljajskem igrišču v Sloveniji. Igrišče objemajo
visoka drevesa manjšega gozda, sredi urbanega naselja z visoko gostoto prebivalstva. Program je usmerjen v
soustvarjanje varnih okvirov za kakovostno preživljanje

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
V CPM

→

Društvo Center za pomoč mladim (Društvo CPM) je neprofitna in nevladna organizacija, v kateri združujemo strokovno
in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. S programi
Svetovalnica, Treningi socialnih veščin,
Treningi asertivnosti, Delavnice, Doživljajsko igrišče in Mednarodna mobilnost mladih se usmerjamo v socialno
vključevanje in opolnomočenje mladih z njihovo aktivno participacijo, ustvarjanje pogojev za učenje socialnih
spretnosti, iskanje konstruktivnih načinov soočanja in reševanja življenjskih
izzivov, učenje sprejemanja odgovornosti za svoje življenje ter dvig kakovosti življenja v lokalnih skupnostih.

Nina Krašovec,
Društvo Center za pomoč mladim

prostega časa otrok in mladih, predvsem pa ponuja neskončno priložnosti za igro, učenje praktičnih in socialnih veščin ter razvoj ustvarjalnosti in odgovornosti otrok
in mladih. Pri delu se vsakodnevno srečujemo z otroki
različnih kultur in jezikovnih skupin. Prostovoljci EVS, ki
prihajajo iz različnih okolij, čudovito dopolnjujejo že tako
kulturno pisano skupnost.
O sodelovanju v programu EVS smo dolgo le razmišljali.
Logična nadgradnja projektov mednarodnih mladinskih
izmenjav, ki mladim vsekakor resnično omogoča razvoj
ustvarjalnih potencialov in idej, je par let čakala na realizacijo. Izzivi, s katerimi smo se ukvarjali pred »skokom
v neznano«, so bili predvsem vzpostavljanje usposobljene ekipe sodelavcev, ki bodo sodelovali v projektih,
prevpraševanje o sposobnostih organiziranja logistike
v dolgoročnih projektih, za katere ni namenjenih dovolj
sredstev, in kako voditi projekte, pri katerih se od ključnih
akterjev pričakuje dolgoročno prostovoljno sodelovanje
z visoko stopnjo odgovornosti. Ob podpori nacionalne
agencije, z izobraževanji v obliki delavnic, seminarjev in
prijaznih odgovorov svetovalcev Movita, nam je uspelo
pridobiti akreditacijo za sodelovanje v programu in pogum, ki smo ga potrebovali za prvi projekt. Zasnovali
smo ga deževnega popoldneva na izmenjavi v severni
Španiji v pogovoru med vodjema skupin in mlado damo,
ki je takrat ravno zaključila šolanje in se spraševala o
smislu življenja. Čez kakšno leto je prišla v Maribor na
železniško postajo z ogromnim kovčkom pričakovanj in
ciljev, kaj vse se ima zgoditi v enem letu življenja, igre,
dela in učenja. Pričakali smo jo s skupino mladih prijateljev, s katerimi se je že povezovala na treh mladinskih
izmenjavah, in skupaj odprli novo poglavje, vsak v svoji
knjigi življenja. Vsaka zgodba ima vzpone in padce, zma26

Koordinatorka programa Mednarodne mobilnosti mladih
za Društvo CPM sestavi ekipo, ki pripravi, prijavi, izvede
in ovrednoti projekt. V ekipi za EVS sodelujejo odgovorni koordinator, delovni koordinator, odgovorni mentor in
različni mentorji, ki glede na potrebe posameznega projekta in želje posameznega prostovoljca vstopijo v projekt po začetku izvajanja aktivnosti. Po potrebi v ekipo
EVS-a vstopita še zunanji nadzornik, ki nastopa kot podpora mentorjem in delovnemu koordinatorju v odnosu s
prostovoljci, in socialni delavec, ki skrbi za psihosocialno
podporo prostovoljcem. Komunikacijo s partnerji, administracijo in finančno upravljanje ureja odgovorna koordinatorka v sodelovanju s koordinatorjem/-ko pošiljajoče
organizacije. Za sledenje kakovostnega izvajanja projekta skrbita koordinatorki na rednih tedenskih srečanjih in
mesečnih evalvacijah. Učni proces in zadovoljstvo prostovoljcev spremlja mentorica, ki tudi poskrbi za zbiranje
potrdil in certifikatov o pridobljenih spretnostih, znanjih
in veščinah.
V projektih, ki jih usklajujemo in gostimo, pogosto prostovoljci sami izberejo partnerske organizacije, s katerimi sodelujemo pri pripravi projekta. Spodbujamo sodelovanje s pošiljajočimi organizacijami, s katerimi imamo
podobno poslanstvo in vrednote, uporabljamo podobne
metode dela in s katerimi sodelujemo že na drugih področjih dela z mladimi v mednarodnem prostoru. S prostovoljci in partnerskimi organizacijami v projektu sklenemo
sporazum o sodelovanju, ki natančneje opredeljuje naloge in odgovornosti vseh partnerjev v projektu, delovne
naloge in učne priložnosti pa ohlapno začrtamo skupaj
s prostovoljci na podlagi njihovih interesnih področij in
naših zmožnosti.
Ob sprejemu projekta začnemo z urejanjem logističnih in
praktičnih zadev. V sodelovanju s pošiljajočo organizacijo in prostovoljcem začnemo s postopkom pridobivanja
vize (kadar je potrebno), načrtovanja potovanja, nakupa vozovnic. Ker nimamo svojih kapacitet za nastanitev
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prostovoljcev, za potrebe projekta najamemo stanovanje oz. sobo. Pozorni smo, da nastanitev prostovoljcem
omogoča sproščeno in kakovostno bivanje. Ker pripravljamo dolgoročne projekte, se nam zdi pomembno, da
prostovoljci sodelujejo pri izbiri in vplivajo na nastanitvene možnosti, tako poiščemo nekaj primernih možnosti,
stanovanje pa na podlagi fotografij in ostalih relevantnih
informacij izberejo prostovoljci sami. V fazi priprav na
začetek aktivnosti prostovoljcem pripravimo predstavitveni film z informacijami o okolju, v katerega prihajajo.
Zajamemo posebnosti naše kulture, navade, možnosti
preživljanja prostega časa, predvsem pa predstavitev
značilnosti delovnega okolja. Ponudimo tudi priložnost
spoznavanja ljudi in okolja, v katerega prihajajo, v pogovorih s prostovoljci, ki so že sodelovali z nami, in prostovoljci, ki trenutno sodelujejo v projektu.
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Socialno varnost udeleženih v projektu ureja mentor,
ki že pred prihodom skrbi za vzpostavljanje socialne
mreže, ohranjanje dobre komunikacije med pošiljajočo
organizacijo in prostovoljci. Kadar je potrebno, mentor
ureja tudi dodatno podporo. Prostovoljci namreč po prihodu sami izberejo osebo, s katero vzpostavijo varen in
zaupen odnos, in ta oseba po naših izkušnjah ni nujno
mentor, ki smo ga izbrali v postopku prijave projekta. V
takšnih primerih odgovorna mentorica sodeluje z izbranimi mentorji ter skrbi za dobro komunikacijo med vsemi
člani ekipe EVS-a.
Prostovoljce vidimo v vlogi aktivnih članov ekipe sodelavcev Doživljajskega igrišča, vabimo jih k učenju s sodelovanjem pri splošnih igralnih aktivnostih, ki zajemajo
uporabo, igranje in ustvarjanje z naravnimi materiali, izdelavo igral in igralnih pripomočkov, skrb za dokumentiranje aktivnosti, igranje družabnih in skupinskih iger ter
urejanje in skrb za vrtiček, rastline in drevesa na igrišču.
Tematski projekti, ki dodajajo vsebino igrišču in izhajajo iz potreb in želja otrok in mladih obiskovalcev igrišča,
nudijo odlično priložnost prostovoljcem za razvijanje
lastnega projekta. V okvir odprtih možnosti za razvoj
sodijo razne delavnice (kuharske, lutkovne, gledališke,
glasbene, likovne, ustvarjalne, fotografske, filmske, naravoslovne, ekološke itd.), organizacija in izvedba večjih
dogodkov, namenjenih spoznavanju, druženju in povezovanju lokalnih prebivalcev ter prebivalcev Maribora,
ustvarjalna uporaba odpadnih materialov, spoznavanje
iger naših staršev ter spoznavanje iger drugih narodov
in kultur, spoznavanje starih, tradicionalnih obrti itd. Prostovoljci imajo v celotnem procesu projekta vso pomoč
in podporo ekipe strokovnih sodelavcev in prostovoljcev
Doživljajskega igrišča.
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Ob prihodu prostovoljcev v začetku projekta jim namenimo dva tedna za urejanje dokumentov, nastanitve, spo-

Doživljajsko igrišče s svojo vsebino ponuja široko paleto
učnih priložnosti: od razvijanja ročnih spretnosti v različnih ustvarjalnih delavnicah do znanj uporabe lesarskih
orodij in s tem povezanih osnov oblikovanja in obdelave
lesa in kamna. Delo na prostem odpira možnosti učenja
življenja v naravi, obdelovanja zemlje, vrtnarstva in raziskovanja uporabe rastlin.
Pred zaključkom aktivnosti se s prostovoljci in ekipo EVS-a v gostiteljski organizaciji začnemo pripravljati na vrnitev
domov. Nudimo podporo pri iskanju načina potovanja ter
psihosocialno pomoč pri ponovnem vključevanju v domače okolje. Skupaj ovrednotimo projekt skozi načrtovane
aktivnosti in preverjamo realizirane učne dosežke. Prostovoljcem nudimo podporo pri pisanju poročila in osveževanju Youthpassa. V procesu spremljanja rezultatov projekta
se mentorica posebej posveti nenačrtovano pridobljenim
spretnostim, kompetencam in veščinam ter prostovoljcem
pomaga sestaviti nov življenjepis.
Na Društvu Center za pomoč mladim želimo sodelovati
s prostovoljci, ki so igrivi in ustvarjalni, najpomembneje
pa je, da imajo visoko motivacijo za učenje metod dela z
otroki in so pripravljeni iskreno deliti svoje znanje, prepričanja in izkušnje. Bogastva izkušenj, ki ga prinesejo projekti EVS v program Doživljajsko igrišče, so najbolj deležni otroci in mladi v lokalni skupnosti. »Naučila sem se, da
se moraš naučiti razumeti Angleže, Nemce in dojenčke,
če se hočeš igrati z njimi,« pravi Andreja (11 let). Matija
(9 let), ki je trdil, da angleško govorečih sodelavcev ne
mara, ker da jih ne razume, je po dveh mesecih in pol
v šoli spraševal, kako se reče to in to po angleško, da
se bo lahko popoldan na igrišču pogovarjal. Vsakodnevna prisotnost prostovoljcev v lokalnem okolju vpliva na
strpnost, medkulturno povezovanje, razbija predsodke
in riše nasmehe. Vedno znova.
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znavanje okolja, ustvarjanje socialne mreže ter predstavitev organizacije in delovnih nalog. Prostovoljci imajo
možnost preizkusiti širok spekter delovnih nalog in raziskati učne priložnosti, ki jih ponujamo v okviru projektov
EVS. Nakar skupaj sestavimo natančen individualni učni
načrt in natančen osebni delovni urnik za vsakega prostovoljca. Na tedenskih srečanjih prostovoljcev z mentorico in koordinatorjem sproti preverjamo, ali so ponujene
možnosti za učenje ustrezne, preverjamo zadovoljstvo,
potrebe, želje in pritožbe ter sproti predlagamo odgovore na morebitne izzive. Tako prostovoljci lahko osebnostno in socialno rastejo ter pridobivajo delovne izkušnje.
S sodelovanjem v aktivnostih lahko razvijajo sposobnosti načrtovanja, priprav, vodenja in vrednotenja projektov
ter pridobivajo veščine samostojnega organiziranja in
načrtovanja aktivnosti za otroke in mlade.

Katarina Kuhar,
Mladinski center Trbovlje
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IZZIVI KOORDINIRANJA PROJEKTOV EVS

Mladinski center Trbovlje sodeluje
v projektih evropske prostovoljne
službe v programih Evropske komisije za mlade že od leta 2006.
Sprva zgolj kot gostiteljska in pošiljajoča organizacija, od leta 2009 dalje pa
tudi kot usklajevalna. Doslej smo gostili že več
kot 50 prostovoljcev iz večine evropskih držav,
prav tako pa smo v organizacije širom Evrope
poslali več kot 30 motiviranih mladih iz lokalnega okolja. Čeprav imamo na tem področju že
precej izkušenj, se z vsakim novim projektom
in prostovoljcem kot organizacija naučimo nekaj novega, kar nas spodbuja, da se neprestano razvijamo, rastemo in spreminjamo.
Naše delo je vedno znova prežeto z izzivi, na
katere smo se v tem obdobju že navadili in jih
sprejeli kot dobrodošlo spodbudo za nujno
potrebne izboljšave. Ob nastopu usklajevalne
vloge smo tako največ energije morali vložiti
v to, da smo gostiteljske organizacije iz lokalnega okolja podrobno seznanili s pomenom
evropske prostovoljne službe. Zato je bilo ogromno truda vloženega v to, da so tudi gostiteljske organizacije spoznale pestrost in širino
programa ter začutile, da EVS ni le prostovoljno telo, temveč predvsem učna izkušnja za vse
vpletene.
MCT kot usklajevalna organizacija skrbi, da ima
vsak izmed soudeleženih v projektu jasno vlogo in znanje, da to vlogo opravlja. Poleg tega
pa imamo tudi jasno izdelan sistem dela v projektih EVS in t. i. krizni načrt v primeru nepredvidljivih situacij. Kot usklajevalna organizacija
tako predstavljamo vmesni člen in ključnega
akterja med prostovoljcem, njegovo pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo. To v praksi pomeni, da smo že v fazi priprave in prijave projekta v stalnem stiku s prostovoljcem, s katerim
običajno prvi stik navežemo v pripravi projekta,
saj so glede na naše izkušnje najbolj uspešni
prav takšni projekti, pri katerih prostovoljec
prispeva ideje, izrazi svoja zanimanja in hobije
ter pokaže visoko motivacijo. Vsi vemo, da najboljše in najlaže opravljamo tisto delo, ki nas
veseli. Na drugi strani pa je izredno pomembno
tudi, da ima vsak prostovoljec za seboj izkušeno in odzivno pošiljajočo organizacijo, ki ga
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temeljito pripravi na mednarodno izkušnjo,
tako z vidika seznanjanja s kulturo in okoljem,
v katerega prihaja, kot tudi z vidika snovanja
njegovih učnih ciljev, ki jih želi v projektu doseči. Nenazadnje igrajo pomembno vlogo tudi
gostiteljske organizacije, v katerih prostovoljci
preživijo večino časa. Zato se kot koordinator
prepričamo, da so tudi gostiteljske organizacije dobro pripravljene na prihod prostovoljca in
imajo usposobljeno osebje, ki bo prostovoljcu
nudilo vso potrebno učno in osebno podporo.
Vsak prostovoljec dobi koordinatorja v MCT
in gostiteljski organizaciji, ki skrbita za njegov
urnik dela in tehnično-administrativne vidike.
Poleg tega pa ima še osebnega mentorja, ki je
običajno njegov vrstnik s podobnimi interesi,
dobro razvejano socialno mrežo in motivacijo za druženje s prostovoljcem. Ta je prostovoljčev prvi prijatelj v tuji državi, ki ga vpelje
v lokalno okolje in mu predstavi možnosti za
preživljanje prostega časa. V gostiteljski in/ali
usklajevalni organizaciji pa ima prostovoljec še
učnega mentorja, ki spremlja njegov profesionalni razvoj in doseganje učnih učinkov. Tako
poskrbimo, da ima prostovoljec ob sebi kompetentne ljudi, na katere se lahko kadarkoli
obrne po pomoč in podporo.
S projekti EVS se ne razvijajo samo prostovoljci, temveč tudi vse vpletene organizacije in zaposleni. Vsak nov prostovoljec v organizacijo
prinese nov elan, ideje in razpoloženje, pogosto pa tudi posebna znanja, s katerimi nas okrepi. Čeprav smo v vseh teh letih razvili že utečen sistem koordinacije projektov EVS, je vsak
projekt nova priložnost za njegovo preverjanje,
novo učenje in sistemske izboljšave ter je tako
dragocena učna izkušnja tako za prostovoljce
kot za organizacijo. Zagotovo pa je vse delo
in vloženi trud poplačano, ko uspešno izpeljemo projekt in se ob koncu večkrat kar malce
žalostni, a ponosni poslavljamo od nove mlade
osebe, ki je v tem času osebnostno in profesionalno dozorela, odrasla, vzcvetela in naš
mladinski center zapustila ne le kot še eden iz
vrste prostovoljcev, temveč kot prijatelj in sodelavec, ki se bo z veseljem še vračal nazaj.
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Pripravili:
Tinkara Bizjak Zupanc in
Maja Drobne,
MOVIT
Stari ste 81 let in še vedno aktivni na področju prostovoljstva. Se
morda spomnite svoje prve prostovoljske izkušnje? Kdaj in kako
ste se sploh spoznali s prostovoljstvom?
S prostovoljstvom se v življenju
spoznaš kar tako. Brez tega, da
drug drugemu pomagamo, človeški rod ne bi preživel. Veliko
dobrega – vzajemne pomoči doživiš zlasti v kriznih situacijah. In jaz
sem doživela 2. svetovno vojno, ki
me je bolj zaznamovala z doživeto
človečnostjo kot z doživeto nečlovečnostjo. Toda vi imate verjetno
v mislih organizirano prostovoljno
delo z namenom pomoči drugemu ali skupnosti. S tem sem se
srečala leta 1974 v londonski bolnišnici, v kateri se je zdravil moj
sin. Skupina fantov z dolgimi lasmi
in deklet s pisanimi oblekami –
generacija hipijev je prihajala vsako popoldne v bolnišnico, da bi se
igrala z bolnimi otroki – jih pestovala. Takrat sem delovala na Pediatrični kliniki v Ljubljani in sem po
povratku skupaj s kolegi organizirala prostovoljno delo študentov
medicine, psihologije in drugih fakultet kot pomoč bolnim otrokom.
To je bil moj prvi projekt sodelovanja s prostovoljci, v katerega smo
veliko vložili in se je zelo obnesel.
Namenjen je bil otrokom s težkimi
in večinoma neozdravljivimi boleznimi, ki so se zdravili na Pediatrični
kliniki. To so bili predvsem otroci
iz oddaljenih krajev Slovenije, ki
so jih starši lahko obiskovali le
enkrat v tednu. Dva študenta sta
izmenično – en dan eden, drugi
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»BREZ TEGA, DA DRUG
DRUGEMU POMAGAMO,
ČLOVEŠKI ROD NE BI
PREŽIVEL.«

→

Letos praznuje 20. obletnico obstoja Evropska prostovoljna služba, ki je danes del programa Evropske unije Erasmus+: Mladi v akciji. Do danes je priložnost za mednarodno
prostovoljno delo v okviru EVS izkoristilo že skoraj 100.000
mladih. V tujini so preživeli do 12 mesecev in se ob tem učili samostojnega življenja, spoznavali druge kulture, krepili
svoje kompetence ter s prostovoljnim delom prispevali k
solidarnejši Evropi. Tudi danes v okviru Evropske prostovoljne službe k nam prihajajo številni prostovoljci iz tujine,
naši pa po izkušnje odhajajo v tujino. Njihove zgodbe lahko
spremljate na naši Facebook strani Volunteers of Europe,
mi pa smo se ob tej priložnosti o prostovoljstvu pogovarjali
z go. Anico Mikuš Kos, psihiatrinjo, pediatrinjo, ustanoviteljico in predsednico Slovenske filantropije.

ANICA MIKUŠ KOS:

dan drugi – obiskovala otroka. V skupini mentorjev so
bili psihologi, zdravniki. Študente smo pripravili za njihovo delo, imeli z njimi redne sestanke, na katerih so izmenjevali izkušnje, dobili nova znanja in zlasti podporo za
svoje delo, ki čustveno ni bilo lahko. Večina študentov
je obiskovala otroka do njegove smrti. Projekt je trajal
eno leto. Še zdaj, ko po čudnem naključju srečam koga
od teh nekdanjih prostovoljcev, mi povedo, kako pomnijo to leto svojega življenja in kako jih je delo s težko
bolnimi otroki zaznamovalo. Druga velika izkušnja je bila
organizacija letovanja za otroke s psihosocialnimi težavami v letu 1976. Prostovoljci so bili izjemni študenti, ki so
želeli spremeniti delovanje pedagoških institucij, vzgojo.
Letovanje je vodil prof. Bernard Stritih. To je bil akcijsko-raziskovalni projekt Inštituta za filozofijo in sociologijo
pri Univerzi v Ljubljani. Kvalitativna analiza projekta je še
danes zanimivo branje, ki govori o tem, kaj se dogaja s
težavnimi otroki v vzgojnem procesu in v vzgojno-izobraževalni institucijah in kaj lahko storijo prostovoljci, da bi
otroku pomagali.
V svojem življenju ste bili precej aktivni tudi na področju mednarodnega prostovoljstva. Kako se to po
vašem mnenju razlikuje od delovanja na lokalni ali nacionalni ravni?
Kar zadeva mednarodno prostovoljstvo, se moja izkušnja
verjetno nekoliko razlikuje od izkušnje vaše organizacije. Moje prvo »mednarodno« delovanje je bilo z otroki in
mladostniki begunci v Sloveniji v času balkanskih vojn,
predvsem begunci iz Bosne in Hercegovine. Prihod beguncev v devetdesetih letih je sprožil v Sloveniji velik val
prostovoljstva. Med prostovoljci je bilo največ mladih,
predvsem dijakov srednjih šol. Nekateri šolski centri so
bili posebej dejavni – pridobili so veliko prostovoljcev za
pomoč beguncem. Šolski svetovalni delavci so na prostovoljni osnovi delovali kot mentorji prostovoljcev. Eden
najbolj aktivnih je bil Center srednjih šol v Velenju. Zanimivo v tej zgodbi je, da je marsikateri mladi Bosanec,
kateremu so pomagali slovenski prostovoljci, po vpisu
v slovensko srednjo šolo tudi sami postal prostovoljec
in pomagal starostnikom v domovih in drugim pomoči
potrebnim Slovencem. Veliko je bilo tudi prostovoljcev
med samimi begunci, to so bili mladi in učitelji, ki so po-
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učevali begunske otroke. Tedaj sem veliko sodelovala
s prostovoljci na različnih ravneh – na organizacijski, izobraževalni in predvsem kot mentorica organizatorjem.
V času balkanskih vojn sem delala tudi s skupinami tujih
prostovoljcev, predvsem študentov, ki so prišli pomagat beguncem. To je bila lepa izkušnja. Bila sem njihova
supervizorica – te besede ne maram, prefiks »super« v
pomenu »nad« v njej me moti in se mi zdi, da ne sodi k
prostovoljstvu.
Že v prvi polovici devetdesetih let pa sem pričela delati
na mednarodnih projektih na območju nekdanje Jugoslavije – BiH, Srbija, pozneje Kosovo, Makedonija. Delala
sem predvsem z učitelji. Namen projektov je bil usposobiti in predvsem motivirati in podpreti učitelje, da bi
nudili psihosocialno pomoč svojim učencem. V po vojni
nastalih državah je bilo veliko travmatiziranih otrok. Strokovnjaki za duševno zdravje so bil le malo v pomoč, saj
jih je bilo malo, pa tudi ljudje v ruralnih območjih niso bili
preveč vneti za psihološke strokovnjake. Edine osebe, ki
so zunaj družinskega kroga lahko pomagale slehernemu
šolskemu otroku, so bili učitelji, ki so vsak delovni dan
preživeli nekaj ur z otroki. Pripravljali smo torej učitelje
za delo psihosocialnih pomočnikov, kar je bilo pravzaprav njihovo prostovoljno delo, saj v njihovem uradnem
seznamu delovnih nalog ni bilo psihosocialne pomoči
travmatiziranim otrokom in otrokom, ki so doživeli izgube bližnjih oseb. Nizkopražni modeli pomoči so dosegli
veliko število otrok, takih, ki niso videli kakega psihologa
ali psihiatra. In so jim pomagali. Sestavni del teh programov je bilo tudi razvijanje prostovoljnega dela v okviru
šol – osnovnih in srednjih. Po slovenskem modelu, ki se
je v devetdesetih letih razcvetel v slovenskih šolah, so
učitelji širom nekdanje Jugoslavije razvijali prostovoljstvo
na šolah. Seveda je bila dejavnost prilagojena lokalnim
okoliščinam, iniciativam in inventivnosti lokalnih šolskih
delavcev. Pozneje so ti projekti postali samostojni in je
bilo vanje vključenih na tisoče učiteljev (samo na Kosovu
okrog 7000) . Implementacijo organizacije prostovoljstva
na šolah so spremljale in podpirale lokalne nevladne
organizacije. Šlo je za tesno sodelovanje med šolskim
sistemom in nevladnimi organizacijami. Prostovoljstvo v
okviru šol se je hitro razvijalo in postalo gibanje.
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Veliko sem delala tudi na Severnem Kavkazu – s Čečeni
v času obeh čečenskih vojn in pozneje s Severnimi Osetini po tragediji v Beslanu, v kateri je bilo v terorističnem
napadu na šolo ubitih več kot 320 otrok in šolskih delavcev. Tudi tam smo razvijali prostovoljno delo v okviru
šole. Proces je močno olajšalo ali bilo celo podstat zanj
timursko gibanje iz nekdanje Sovjetske zveze. To je bila
dejavnosti šolskih otrok za pomoč mlajšim otrokom, za
pomoč ostarelim vaščanom. Učitelji, ki so delovali kot pionirji v tem gibanju in so imeli nanj lepe spomine, so z
veseljem – sami kot prostovoljci – organizirali skupine
otrok za prostovoljno delo, opravljali priprave prostovoljcev in mentorirali njihovo delo.
Vključevanje otrok in mladih na vojnih območjih v prostovoljno delo je imelo veliko pozitivnih učinkov na otroke, šolo in skupnost. Najbolj pomembni so bili aktiviranje
socialnega kapitala mladih za pomoč otrokom v stiski,
vzgoja mladih za solidarnostno vedenje in participativno
vlogo v svoji skupnosti in krepitev mladih, ki so bili žrtve
vojne, da skozi svoje prostovoljsko delovanje izstopijo
iz vloge nemočne žrtve, ki potrebuje pomoč, v vlogo
tistega, ki tudi sam pomaga drugim. Slednje je zelo pomembno za okrevanje od vojnih duševnih ran.
Med moje mednarodne izkušnje sodi tudi študijsko bivanje v ZDA. Leta 1990 sem štiri mesece delala kot raziskovalka na Univerzi Johns Hopkins v Baltimoru. Tema moje
raziskave je bilo prostovoljstvo pri varovanju duševnega
zdravja otrok. Tam sem dobila veliko vzpodbud za razvijanje prostovoljnega dela v Sloveniji.
In leta 1992 smo ustanovili Slovensko filantropijo, katere glavni namen je bil razvijanje in širjenje prostovoljnega dela. Slovenska filantropija je razvila ali sodelovala v
mnogih mednarodnih projektih.
Razlike? Ne vidim kakih bistvenih razlik v esenci prostovoljstva. Seveda je prostovoljstvo vpeto v etos, kontekst
in stvarnost skupnosti, etnične skupine, situacije, v kateri
se dogaja. Na Kavkazu je tradicija vzajemne pomoči in
izkušnja iz sovjetskih časov lajšala razvoj organiziranega
prostovoljstva mladih in ga sooblikovala idejno in praktično. Pri mednarodnem delovanju je najbolj pomembno
spoštovanje vrednot, izkušenj, navad ljudi, s katerimi delaš, in ponižnost – zavest, da se misijonar prostovoljstva
iz zahodnega, bogatega sveta lahko več nauči od ljudi,
katerim prinaša evropske ali ameriške modele prostovoljstva, kot se prejemniki razvojne pomoči lahko naučijo
od njega.
Čemu trenutno posvečate največ časa in zakaj?
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Končujem knjigo o duševnem zdravju otrok, v kateri je
tudi obsežno poglavje o pomoči prostovoljcev otrokom s
težavami. Ob sedanjem prihodu beguncev sem se angažirala pri delu s prostovoljci, ki pomagajo beguncem. In
še delam na Kosovu in v Gazi z učitelji tudi pri razvijanju
prostovoljnega dela na šolah.
Evropska prostovoljna služba, ki je del programa
Erasmus+: Mladi v akciji, v ospredje postavlja učno

izkušnjo mladega prostovoljca v času opravljanja prostovoljne službe v smislu krepitve kompetenc in osebnostne rasti. Kako je prostovoljno delo obogatilo vas?
Od ljudi v deželah, v katerih sem delala, sem se veliko
naučila o človečnosti. Elan učiteljev pri razvijanju prostovoljnega dela v šolah me je polnil z energijo in optimizmom.
Druga lekcija pa je bila pomembna za moje strokovno
delo. Prepoznala sem, koliko je možno pomagati ljudem
v stiski z laično pomočjo prostovoljcev, kakšni človeški
resursi in potenciali obstajajo v šolah, v skupnostih, ki jih
je možno aktivirati za učno pomoč, za emocionalno podporo otrokom, pa tudi odraslim v stiski.
Ste na svoji poti srečali kakšnega izjemnega mladega prostovoljca/prostovoljko, ki se vam je še posebej
vtisnil v spomin in zakaj?
Srečala sem jih toliko, da bi lahko o njih napisala nekaj
knjig. Osebno nimam rada zgodb o »naj« prostovoljcih.
Koliko jih je »naj«, pa niso odkriti, nagrajeni. Koliko je skritega dobrega. Velikokrat pravim, da so ljudje, organizacije, ki predvsem govorijo, pišejo o prostovoljstvu, o svojih
zaslugah, in so drugi, ki delujejo in nimajo časa niti volje
za javno govorjenje in pisanje.
Zgodb je neskončno. Lahko bi pričela z zgodbo prostovoljca, ki je deloval na Pediatrični kliniki in je njegov varovanec umrl v času, ko je študent služil vojaški rok nekje v
Srbiji. Z veliko muke je prepričal nadrejene, naj ga pustijo, da bo lahko šel na pogreb. Niso mu verjeli. Končno je
dobil dopust – le za dan pogreba. Ali čečenski deklici, ki
sta v vasi kavkaškega gorovja vsak dan prihajali brati slepi starki. Ko je malček na dvorišču neke šole v južni Srbiji
v joku pritekel k učiteljici in vpil: »Kje je moja prostovoljka?« In ga je učiteljica vprašala, kaj se je zgodilo, zakaj
joče, pa je povedal: »Rekli so mi, da sem feder.« (Mišljen
je bil »peder«.) Mislila sem si, kakšna zaupnica mora biti
srednješolka za prvošolčka. Pa srednješolci, prejemniki
štipendij 50 evrov na mesec, namenjenih za plačilo avtobusa, da se lahko vozijo iz svoje vasi v mestno srednjo
šolo na Kosovu, ki delujejo celo leto kot prostovoljci in
podelijo svojo štipendijo še s kom, da bi se lahko šolal. Ali mladi kosovski prostovoljci, ki so skrbeli in vsak
dan negovali mladega človeka s progresivnim mišičnim
obolenjem, dokler ni umrl. Velika prostovoljna dejanja pa
se dogajajo predvsem zunaj naših organizacij. Ali je prostovoljno delo to, da čečenska mati s sedmimi otroki, ki
jih nima s čim do sitega nahraniti, vzame k sebi še dve
siroti?
Menite, da je prostovoljstvo v Republiki Sloveniji dobro urejeno? Ali menite, da so potrebne še kakšne spremembe?
Včasih se mi zdi, da je celo preveč urejeno, da postaja prostovoljstvo vse bolj formalizirano, da terja vse več
administriranja, beleženja, skratka, da se po malem birokratizira.
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Osebno, ker pač delujem na področju otrok in mladih, pa bi si želela več
podpore razvijanju prostovoljnega
dela v okviru šolstva. To se sicer dogaja v Sloveniji, toda znatno manj kot
v devetdesetih letih. Včasih pa meni
postaja tudi odmaknjeno od prvotnega namena – pomoč svoji skupnosti,
ljudem v stiski, socialni aktivizem.
Se vam zdi, da je danes družba
solidarna? Kako lahko v času, ki je
poln družbenih izzivov in so migracije postale del vsakdana, postanemo in ostanemo solidarna družba
in kakšna je vloga prostovoljstva
pri tem?
Prostovoljno delo predstavlja protiutež neoliberalnim vrednotam
lastne promocije, uspešnosti. Njegova vrednost je v tem, da se mladi in
vsi ljudje učijo solidarnosti skozi izkušnjo. Ne gre le za govorjenje o tem,
kako je treba biti dober in plemenit,
temveč za izkušnjo – kot pravijo angleško govoreči »learning by doing«,
da s svojim delovanjem lahko nekaj
spremeniš, izboljšaš in za izkušnjo
tega pri tem delu kaj dobiš za sebe.
Mislim, da je družba v Sloveniji solidarna. Denimo zmerno solidarna,
pač toliko, kolikor lahko pričakujemo
v sedanjih okoliščinah in ideologijah
življenja in razvoja, v okoliščinah, v
katerih imamo vsi zelo visoke standarde glede tega, kaj nam »pritiče«,
do česa imamo pravico v materialnem smislu, in smo vsi ali skoraj vsi,
vključno z menoj, lahko bi rekli sebični.
Kar zadeva prostovoljce v Sloveniji in
zadnji val migracij – moje veliko spoštovanje in globok poklon prostovoljcem, ki so v tako velikem številu
pomagali. Delo, ki so ga opravljali, ni
bilo lahko. O njihovem delu bi bilo
vredno napisati knjigo. Ta bi morala
vsebovati predvsem njihove zapiske
o tem, kaj so videli in doživeli v času
masovnega prehoda beguncev skozi Slovenijo.
Že večkrat, še posebej pa v času,
ko je preko Slovenije potovalo večje število beguncev in migrantov, je
bilo slišati očitke, da prostovoljske
organizacije s svojim delom opravljajo storitve, ki bi jih morala
september 2016

zagotoviti država. Kakšno je vaše
mnenje o tem? Se prostovoljsko
delo izkorišča za krpanje lukenj na
področjih, kjer država odpove?
Te očitke sem slišala velikokrat tudi
poprej v zvezi s prostovoljnim delom.
Načelno se strinjam, da morajo organizatorji prostovoljskega delovanja
paziti, da ne odvezujejo države njenih odgovornosti. Nevladne organizacije morajo delovati kot skupine
pritiskov, kot aktivisti. Toda, da se država in veliki sistemi zganejo v smeri
sprememb, včasih traja zelo dolgo,
tudi leta. In opraviti imamo z živimi
ljudmi, ki trpijo, so na različne načine prizadeti. V imenu načel jih ne
moremo pustiti brez pomoči. Dober
primer je bil pogost diskurz ob zadnji
migrantski krizi. Nasprotniki sprejema migrantov so govorili: »Mora se
rešiti kriza, vojna v državi, iz katere

prihajajo. S tem, da jih sprejmemo,
ničesar ne rešujemo.« To je sicer
res, razen trditve glede reševanja.
Rešujemo konkretne ljudi, ki so se
znašli v morjih, na mejah. In resnica
o nujnosti ustavitve vojne v Siriji, zaradi katere prihajajo begunci k nam,
nas ne odrešuje moralne dolžnosti
pomagati ljudem, ki so zbežali pred
smrtjo.
Kaj bi sporočili mladim, da bi jih
spodbudili k opravljanju prostovoljskega dela bodisi doma ali v tujini?
Vključite se v prostovoljno delo v
imenu človečnosti, solidarnosti ali za
hec. Marsikateri mladi prostovoljec
odgovarja na vprašanje, zakaj delaš kot prostovoljec: »Za hec, ker je
luštno, ker je zabavno.« In med njimi
so tudi odlični prostovoljci.
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Zgodbo smo tokrat napletli drugače. Mednarodna
mladinska izmenjava »Healthy’n’wealthy« ( julij
2015) je bila namreč odlična priložnost, da
udeležence navdušimo za opravljanje evropske
prostovoljne službe (EVS) v Mladinskem centru
Zagorje ob Savi (MC ZOS).
Zanimanje smo zaznali pri dveh Škotih. Lindsay
je bila očarana nad Slovenijo in Zagorjem ter je
stkala prijateljstva z lokalnimi mladimi, ki so takrat
sodelovali na izmenjavi. 21-letna Škotinja nas je
navdušila s svojo pojavo, duhovitostjo, petjem,
igranjem na ukulele, z jasnostjo izražanja in svojo
kreativnostjo.

NINA NAHTIGAL,
Mladinski center Zagorje

Po izmenjavi smo pri Lindsay ponovno preverili motivacijo in raziskali, kaj si
želi početi tekom prostovoljne službe. Ker si je želela opravljati EVS v času
študijskih počitnic, je bila zanjo najustreznejša opcija kratkoročni EVS za osebe z manj priložnostmi. Nazorno je opisala svoje zdravstveno, družinsko,
ekonomsko in geografsko ozadje, kar smo uporabili v prijavi in načrtovanju
projekta. Željo po prostovoljni službi je večkrat izrazil tudi njen prijatelj, vendar
smo se zaradi njegove slabe odzivnosti med pisanjem projekta odločili, da
drugi kandidat ne bo vnaprej znan.

V gostiteljski organizaciji smo kandidate iskali s pomočjo Lindsayjine socialne mreže in
nekaterih ljudi, ki s(m)o poznali potencialne kandidate. Kontaktirani mladi so imeli v času
projekta druge načrte (potovanja, izobraževanja ali delo). Soočamo se z dejstvom, da je
program EVS na Otoku slabo poznan, zato smo podaljšali trajanje aktivnosti in načrtujemo
gostovanje drugega prostovoljca v naslednjih mesecih.
Naša simpatična Škotinja zaključuje svoj dvomesečni EVS ( junij in julij 2016). Podporo
smo ji nudili pred prihodom, usposabljanje ob prihodu smo izvedli v MC ZOS, tedensko
ji omogočamo učenje slovenščine, imamo redne tedenske evalvacijsko-načrtovalne sestanke in mesečne sestanke z mentorico. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci ji nudimo
okrepljeno mentorstvo.
O izkušnji in programu EVS Lindsay meni:
Pred EVS-om je bil moj pogled na prostovoljno delo v tujini predvsem tak, da je za tiste,
ki imajo denar za to in so bolj iz srednjega sloja, ne pa za nekoga, kot sem jaz, škotsko
dekle iz predela Paisleyja, kjer vsak tretji otrok živi pod mejo revščine, in za katero njena
vloga oskrbovanja (svojih dveh bratov z avtizmom) predstavlja velik del njenega življenja!
Mislim, da je EVS za absolutno vsakogar, ne glede na njihovo ozadje, izkušnje, ekonomski položaj, spol, narodnost itd. Tudi vsak projekt EVS je edinstven za vsakega posebej.
Spomnim se, da je bil na začetku eden mojih največjih strahov, da ne bi bila tako dobra
kot drugi prostovoljci EVS, ki jih je imel moj center, saj sem videla nekaj super posnetkov
in slišala za pretekle projekte, za katere sem se bala, da jim ne bom mogla priti niti blizu.
Toda moj koordinator in mentor, ki sta me res zelo podpirala, sta mi razložila, da čeprav
nekaj daješ organizaciji, za katero prostovoljiš, je pomembno tudi, kaj sam dobiš od tega.
Čeprav se dva meseca zdita kratek čas, sem se iz svoje izkušnje tukaj toliko naučila in se
mi celo zdi, da sem se osebnostno toliko razvila in odrasla, da prav gotovo ne bom odšla
domov kot točno ista oseba, kot sem bila. Vem, morda se to sliši zelo osladno, ampak
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verjetno se s tem lahko strinjajo tudi
drugi nekdanji prostovoljci EVS!
Pri delu smo jo sprva nekoliko bolj
usmerjali in navajali k samostojnosti, samoiniciativnosti in sodelovanju. Lindsay se je vključila v pripravo
mednarodne mladinske izmenjave
»May the heART be with you«:
Imela sem celo priložnost pomagati
pri nekaterih delavnicah in načrtovala
sem dogodek, ko sta prišla dva brata
iz Sirije in sta z udeleženci delila svojo kulturo in nekaj svojih neverjetnih
zgodb. In Tina in Tomaž, ki sta tudi
poznana v mladinskem centru, sta
delila svojo izkušnjo, ko sta bila prostovoljca za nujno medicinsko oskrbo
na meji, kjer sta nudila zelo potrebno pomoč prihajajočim beguncem.
Glavni pobudniki izmenjave, poleg
vseh ostalih delavcev in prostovoljcev v MC ZOS, so me v mojem času
tukaj res navdušili s svojo predanostjo in enkratnimi primeri mladinskega
dela. Zelo sem hvaležna za vsakega
od njih, da sem jih spoznala!
Poleg izmenjave je izvajala mladinsko
ulično delo in predstavitve Škotske v
MC ZOS in v šoli.
Kompetenčno je Lindsay napredovala na številnih področjih, na primer v rabi pravilne angleščine. Ima
specifičen, težje razumljiv škotski
naglas. V začetku smo pogosto preverjali razumevanje, sedaj je to skoraj
nepotrebno, ker smo se oboji prilagodili. Ima disleksijo, zato smo pri
pisnem izražanju opazili več napak.
Z njo smo se pogovorili o pomenu
pravopisa in skupaj poiskali načine,
za izboljšanje njenega pisnega izražanja. To je gotovo dobra naložba
za njen bodoči poklic učiteljice.
V lokalno okolje se naši prostovoljci
EVS vključujejo tudi tako, da sodelujejo z učitelji in vzgojitelji v šolah in
vrtcu, ki postanejo njihovi tutorji. V
šoli in vrtcu pridobivajo znanja priprave aktivnosti, sodelovanja z učitelji in učenci oz. vzgojitelji in otroki,
javnega nastopanja, raziskujejo
načine komunikacije, hkrati pa spoznajo ljudi iz lokalnega okolja.
Sodelovanje s šolo v nadaljevanju
predstavlja Melanija Majdič Zupančič,
profesorica angleščine:
Šola Toneta Okrogarja Zagorje ob
Savi se nahaja v socialno-ekonseptember 2016

omskem okolju, ki staršem in otrokom marsikdaj ne dopušča, da bi potovali v tuje države. Zato se mi je ob
sodelovanju z MC ZOS porodila ideja, da svojim učencem pripeljem svet
v učilnico. Tako lahko vsi, ne glede
na svojo narodnost, vero, status ali
ekonomsko stanje, potujejo po različnih deželah in skupaj spoznavamo tuje kraje, se skupaj učimo drug
od drugega in rastemo.
Glavni cilji poučevanja angleščine je,
da učenci postanejo samozavestni,
suvereni, spretni in učinkoviti uporabniki angleščine ter vseživljenjski
učenci. Ko sodelujejo prostovoljci
EVS, ne razvijajo le jezikovnih in sociolingvističnih sposobnosti, temveč
tudi celostno zmožnost za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. Navdušeni so, ko v razred
pride nekdo, ki ga ne poznajo, ima
drugačne navade, je obiskoval drugačno šolo in ima drugačne hobije.
Učenci so visoko motivirani in se
trudijo čimbolj razumeti sporočilo
govorca, četudi to ni vedno podano
v briljantni angleščini in ne vedno s
strani naravnih govorcev, saj pri svojem delu in potovanjih ne bomo vedno naleteli le nanje.
Prisotnost prostovoljcev EVS je spremenila marsikaj, največ pa mi pomeni to, da so učenci izgubili strah pred
pogovorom v angleščini, kar pomeni, da jo bodo lahko v življenju še izpopolnili in napredovali. Ne smem pa
pozabiti na sprejemanje drugačnosti, razvijanje odprtosti do različnih
narodnosti, jezikov in verskih pripadnosti, kar je še posebej pomembno,
saj imamo na šoli precej močno skupino priseljencev iz drugih držav.
Sodelovanje s pristno Škotinjo je bilo
super. Očarala sta nas njen pristni
škotski naglas in njena živahna osebnost. S svojo energijo je resnično
popestrila predpočitniške ure angleščine, kjer so učenci spoznali veliko o Škotski, velikih Škotih, o tem,
kako se je potrebno vesti na pravi
britanski čajanki, in o tem, kako se
plešejo škotski plesi.
Druženje prostovoljcev EVS s
predšolskimi otroki predstavlja poseben izziv, saj komunicirajo na manj
verbalne načine, zatekajo se k uporabi slovenščine. Navdušeni so nad
otroško iskrenostjo, aktivnostjo in

željo po spoznavanju vsega novega.
Vzgojiteljica Sanja Trupi se takole
spominja sodelovanja z Lindsay:
Super je bilo. Otroci so potrebovali
čas, da so se opogumili za igro z njo
zaradi nerazumevanja angleškega
jezika, včasih namreč ni bilo časa
za prevajanje. Večino časa, ki ga je
Lindsay preživela z nami, smo bili
na prostem, zato je bilo verbalne
komunikacije manj in več možnosti
drugih oblik sodelovanja. Sčasoma
sta se povečevala dobro vzdušje
in sproščenost, vsi so iskali druge
načine sporazumevanja (kretnje, gibi
telesa, kazanje na predmet). Na našo
in njeno pobudo nam je igrala na
ukulele in zapela nekaj pesmi.
Za MC ZOS je sodelovanje prostovoljcev EVS z institucijami in društvi pomembno, saj v lokalno okolje
vnašajo multikulturnost na pozitiven
način, s konkretno izkušnjo. Lokalno mladino in ostale informiramo o
mednarodnih priložnostih za mlade
v okviru programa Erasmus+. Prostovoljci EVS v MC ZOS vnašajo medkulturnost, drugačnost, nas izzivajo
in spreminjajo.
Projekt »Fun Fun Fun« je dobil ime
na podlagi energične pesmi, ki jo
je Lindsay prepevala v času izmenjave. Kratkoročni EVS je bil dobra
izbira, saj smo načrtovali povečan
obseg aktivnosti v poletnih mesecih,
kar pa je sovpadalo tudi z Lindsayjino časovno razpoložljivostjo. Kljub temu, da je upravljanje projekta
glede na trajanje aktivnosti precej
neracionalno, so izkušnje, ki jih ob
tem pridobijo mladi, neprecenljive in
vredne, prav tako pa vtis, ki ga pustijo v lokalnem okolju in organizaciji.
Kratkotrajni projekt EVS je odlična
priložnost za mlade, da se spoznajo
s programom EVS in se lažje odločijo
za dolgotrajne projekte.
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V Mladinskem centru Krško smo
lansko leto sploh prvikrat organizirali projekt skupinskega EVS.
Rezultati so bili v enakem razmerju vidni tako za mlade udeležence
kot tudi za lokalno skupnost, zato
smo se že takrat odločili, da želimo v letu 2016 ponoviti tovrsten
projekt. Poletje je nasploh obdobje, ko imajo mladi največ časa,
zato smo se odločili za mesec julij
in aktivnosti, ki bodo v veliki večini potekale na prostem.

EVS
VOLUNTEERS
IN ACTION
SKUPINSKI EVS

→

K

KATARINA CEGLAR,
Mladinski center Krško
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K projektu smo povabili predvsem partnerske organizacije
iz tujine, ki jih dobro poznamo
in smo v preteklosti skupaj
že izvedli kakšen projekt. Priprave so tako potekale
nemoteno ravno zaradi dobrega partnerstva. Partnerji
so nam poslali mlade, ki so zelo različni in prihajajo iz
različnih okolij, imajo različno socialno ozadje, imajo
različno raven in smer izobrazbe. Tako je med nami
pestra druščina mladih iz Turčije, Makedonije, Bolgarije, Italije, Španije in Finske. Edina ovira, s katero smo
se morali soočiti, je bila pridobitev vizuma za prostovoljca iz Turčije, ki se je rodil v Pakistanu, kar seveda
piše tudi v njegovem potnem listu. S posredovanjem
slovenskega zunanjega ministrstva pa se je tudi to
uspešno rešilo. A sledil je nov izziv, in sicer je prostovoljec nameraval potovati na EVS ravno zgodaj zjutraj
po dnevu, ko so bili napadi na letališče v Istanbulu.
Vseeno smo brez hude panike rešili tudi te ovire in
mladostnik je varno prispel.
Aktivnosti so športno obarvane in nudijo preizkušanje v najrazličnejših panogah. Primarni namen projekta je aktivna participacija mladih, še posebej v smislu
prevzemanja vloge mentorjev športnih aktivnosti in
organizatorjev dogodkov, ki so namenjeni promociji 20-letnice obstoja evropske prostovoljne službe
(EVS-ova zabava ob bazenu, EVS-ove igre brez meja,
debatni večer, stand-up komedija itd.). Okvir poteka je
bil sicer zastavljen, a so ga prostovoljci predrugačili s
svojimi idejami glede na njihove pretekle izkušnje in

potrebe. Tako imamo sedaj vsako jutro jogo v parku,
ki jo izvaja prostovoljka iz Turčije. Predlagali so tudi
vikend preživetja v naravi, ki ga bosta izvedla prostovoljca iz Bolgarije in Finske. V MC Krško vsako tovrstno idejo pozdravljamo in smo usmerjeni v celoti v to,
da se mladim omogoči uresničitev teh idej. Celoten
projekt je drugačen od individualnih projektov EVS
ravno v tem, da ni tipičnega valovanja različnih obdobij (od super navdušenja v začetku EVS-a, pa potem
padec motivacije itd.). Pri skupinskem EVS-u gre predvsem za dodatne aktivnosti, ki jih mladi prostovoljci izvajajo. Ne gre za pomoč pri rednih programih, ampak
v celoti za uresničevanje neke projektne ideje. Ker je
udeležena skupina mladih iz več držav, je medkulturna dimenzija zelo močna. Kot zelo pozitivno ocenjujemo tudi to, da v teh projektih ni prisotnega opazovanja, kot radi večkrat potožijo individualni prostovoljci
EVS, saj mladi natančno vedo, kaj so njihove naloge
in kako bo potekal dan. Vse poteka veliko hitreje kot
v ostalih projektih. Naš projekt vključuje tudi mlade z
manj priložnostmi, ki se soočajo z različnimi ovirami.
Med nami so mladi, ki imajo težave v duševnem zdravju (depresija), mlade, ki so dolgotrajno brezposelni in
živijo na robu revščine, mlade iz velikih družin (6 otrok
ali več), migrante in druge, ki brez podpore programa
Erasmus+ ne bi imeli priložnosti udeležbe na aktivnostih v tujini, mlade, ki zelo slabo govorijo tuji jezik ter
so posledično manj zaposljivi in tudi mobilni. O večini
teh izzivov smo s partnerji komunicirali že v času prijave na projekt, zato smo zaprosili tudi za okrepljeno
mentorstvo, ki ga izvajata psihoterapevta iz lokalnega
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okolja. Okrepljeno mentorstvo poteka na dveh ravneh, in sicer enkrat
tedensko v skupinski obliki, kjer rešujejo težave, kot so zamujanje nekaterih ali nepospravljanje za seboj,
nato pa še dnevno individualno, saj
se pogosto dogaja, da se želijo mladi
osebno pogovoriti o svojih težavah z
nekom, ki ni vključen v projekt. Spodbujamo pa tudi medsebojno pomoč,
saj menimo, da je to eden izmed ključnih načel programa Erasmus+, da
se mladi opolnomočijo tudi tako, da si
med seboj pomagajo, se začnejo bolj
zavedati sveta okoli sebe in ovir, s
katerimi se soočajo. Kar seveda vodi
v višji nivo medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti med
njimi. Tako imajo mladi npr. dogovor,
da vsak dan eden izmed njih španskega udeleženca uči angleščine, ki jo
slabo govori.
Spodbujamo tudi stalno refleksijo, ki
poteka na rednih tedenskih sestankih
z mentorji in okrepljenimi mentorji. Za
češnjo na torti pa bo poskrbelo tekmovanje, ki ga izvajamo tedensko v obliki
glasovanja vsakega posameznika, ki
izbere in argumentira, kdo je bil najbolj
prijazna oseba in kdo najbolj aktivna
oseba tisti teden. Mladi ob tem reflektirajo svoje delo ter tudi kako jih vidijo
ostali. Argumenti so zares iskreni in
mlade spodbujajo k iskanju dobrega
v vsakem. Nagrada pa bo štiridnevni
izlet v pobrateno mesto Bajina Bašta v
Srbiji, kjer se bodo zmagovalci srečali
z udeleženci lanskoletnega skupinskega projekta EVS.
Učinek na lokalno skupnost je povsem
merljivo visok, saj so mladi ves čas na
terenu, na letnem kopališču, v mestnem parku itd. Ker v okolju že vrsto
let potekajo mednarodne aktivnosti,
ki jih izvaja ne samo naš MC, ampak
tudi lokalna društva, so prebivalci
mesta vajeni mladih iz tujine in se radi
družijo z njimi ter obiskujejo njihove
aktivnosti. Bodo pa mladi v času bivanja v Krškem med drugim obiskali
še Prevzgojni dom Radeče, KŠTM
Sevnica, mladinska društva v Posavju (udeležili so se že vaških iger, ki
so potekale pod okriljem Mladinske
točke Podbočje).

september 2016

V projektu sem sodelovala, da bi izboljšala svoje medkulturno znanje in izkušnje.
Želela sem se naučiti slovenskega jezika. Tu v Sloveniji se počutim zelo varno,
dobrodošlo in sproščeno. Vsi so tako prijazni in nasmejani. Ko sem prišla v Krško,
so mi povedali, da je slovenska policija zelo ustrežljiva. Nisem bila prepričana o
tem, dokler se mi ni v Ljubljani pripetila neprijetna nezgoda in je bilo treba poklicati
policijo. Zelo sem bila prijetno presenečena nad tem, kako se je policija obnašala.
Toliko so pomagali, da tega niti ne morem opisati z besedami. Preden sem prišla na
projekt, nisem vedela ničesar o Sloveniji, zdaj pa znam celo osnove slovenščine.
Neštetokrat hvala MC Krško in njihovi ekipi.
Nesibe, Turčija
Za sodelovanje sem se odločil, ko so mi povedali, da je projekt povezan s športom. V zadnjem letu sem bil tako zaseden, da se sploh nisem imel časa ukvarjati
s športom, tako da sem si mislil, da bi to lahko bil dober začetek, da si popravim
zdravje in se spravim nazaj v formo. Priti v Slovenijo je bilo sicer nekoliko težavno,
a takoj, ko sem pristal v Ljubljani, sem bil zelo vesel in policist na mejni kontroli me
je zelo presenetil. Bil je tako prijazen in zgovoren, da kar nisem mogel verjeti, da je
s tega sveta. :) Tudi moj oče je policist, vendar moram reči, da je slovenska policija
najboljša policija na svetu, saj sva imela s prijateljico Nesibe z njimi izkušnjo tudi v
Ljubljani. V Sloveniji se počutim zelo varno in sprejeto.
Shahbaz: Turčija & Pakistan
Počutim se zelo sproščeno in mirno. Tukaj je zame tako sproščujoče. Vsi so dobri
do mene. Obožujem ta kraj.
Anil, Turčija
Preden sem prišla sem, sem se malo bala, ker nikogar nisem poznala in moja angleščina ni preveč dobra. Ko pa sem prišla, so se vse moje predstave spremenile. Vsi
tukaj so perfektni in toliko stvari sem se naučila o skupnem življenju. Hvala za vse.
Gizem, Turčija
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DOLGOROČNI EVS
Ljubljanski Kreativni center Poligon je v svoji grobi osnovi coworking
oziroma
sodelovni
prostor. Koncept sodela, ki je bil
spontano skovan skoraj dve desetletji nazaj, vsebinsko označuje
veliko več. V svoji biti predstavlja
skupnost posameznikov, ki samostojno ali znotraj manjših skupin souporablja delovni prostor,
deli znanja in si nudi medsebojno podporo. Model sodela je alternativna metoda dela, ki opolnomoča samozaposlene ter jim
prek povezovanja in sodelovanja
posledično omogoča kakovostnejšo izvedbo projektov.

→
Marko Orel in Nihada Prnjavorac:

REVIJA MLADJE

ZAVOD POLIGON

REVIJA MLADJE

OBLIKOVANJE
SODELOVNE
SKUPNOSTI

V

KOT ODGOVOR NA SPREMENJENE DRUŽBENE RAZMERE
praviloma nimajo enakega dostopa do
različnih programov mobilnosti, ki se jih
lahko udeležijo študentje iz držav članic
Evropske unije.
»Prostovoljstvo ni zgolj delo, marveč celostni doprinos k razvoju, dopolnjevanju
ter nadgradnji projekta. Prostovoljstvo so
ljudje, ki spreminjajo svet na bolje!«

»Ta EVS projekt ni moje prvo prostovoljno delo. Že v Sarajevu sem prostovoljno delala za
različna društva in se zelo dobro zavedam pomena neformalnega učenja in povezovanja
z ljudmi, ki imajo iste interese in ideje. Odločitev za dolgoročen projekt ni bila enostavna,
vsak projekt s sabo prinaša nove izkušnje in izzive. Zdaj, ko smo že skoraj pri samem koncu, verjamem, da je bila moja odločitev pravilna.«

Marko, soustanovitelj Poligona

Nihada, prostovoljka

Z obzirom na to smo pri prijavi svojega prvega projekta izbrali organizacijo
iz Bosne in Hercegovine Mladi Volonteri, ki ima večletne izkušnje pri izvedbi
projektov EVS. Bosna in Hercegovina
je namreč ena od držav, ki se sooča z
vedno večno brezposelnostjo, posebej med mladimi, in ravno zaradi tega
smo se v Poligonu odločili, da bomo
omogočili mlademu prostovoljcu iz te
države, da bo naše vrednote, navdih,
ideje in ustvarjalnost lahko po pretečenem programu delil v svojem okolju ter
na ta način podpiral razvoj sodela v celotni regiji.

V letu 2014 ustanovljeni
center je zaradi preteklega
organskega
povezovanja
različnih ustvarjalnih skupnosti v Ljubljani danes največja
delujoča sodelovna platforma v Sloveniji. S programom in načinom dela je Poligon prerasel okvirje klasičnega sodelovnega prostora ter je prvi in
do sedaj edini kreativni center v Sloveniji. Poligon
namreč stremi k povezovanju ljudi z najrazličnejšimi znanji ne glede na stopnjo razvoja njihovih
projektov in pri tem skrbi, da ves čas prilagaja
vsebine potrebam svoje skupnosti ter znanja in
veščine deli tudi navzven. Nenazadnje pa je za
edini slovenski kreativni center značilna tudi produkcija, koprodukcija in organizacijska podpora
pri izvedbi delavnic, predavanj, konferenc itd. na
temo novih ekonomij, samozaposlenih, družbenih
inovacij ter kulturna in umetniška produkcija.

»Vedno več mladih se odloča za lastne
projekte in za delo v malih, večinoma tujih podjetjih ali organizacijah. Razlogov
za to je več, med njimi pa je verjetno
najpomembnejši pomanjkanje priložnosti za udejstvovanje v klasičnih organizacijskih okoljih. Poleg tega se mladi v
moji državi zavedamo, da naša znanja in
potenciali ne smejo ostati neizkoriščeni,
saj smo prav mi tisti, ki bomo državo in
celotno regijo nekoč usmerjali naprej.«

A kljub vsem predstavljenim pozitivnim vidikom je
potrebno opozoriti, da sodelovne prostore predstavljajo ljudje, ki poosebljajo miselnost in napredek posameznih skupnosti. Zaradi izkušenj, ki smo
jih pridobili v času delovanja, si je ekipa Poligona
zadala cilj širitve znanja o sodelu, ekonomijah
souporabe in pomenu medsebojnega sodelovanja. V okviru tega smo v preteklih dveh letih gostili
že številne pripravnike iz številnih evropskih držav,
ki so k nam prihajali v okviru krovnega programa
Erasmus+, vendar je šlo v teh primerih za časovno omenjene oziroma predvsem krajše obiske. Z
željo po dolgoročnejšem sodelovanju, predvsem
pa zaradi vidika prostovoljstva kot komplementarne enote neprofitnega delovanja našega zavoda, smo v začetku leta 2015 prijavili, kasneje pa
tudi uspešno pridobili akreditacijo za EVS. Z njo
se nam je namreč odprla možnost, da podobno
priložnost kot študentom pripravnikom, ki so po
večini prihajali iz držav zahodne ali srednje Evrope, ponudimo tudi mladim iz balkanskih držav, ki

Nihada, prostovoljka

Zgolj nekaj mesecev po pridobitvi
akreditacije za EVS smo skupaj s partnerjem prijavil in uspešno pridobil svoj
prvi projekt, poimenovan »Coworking
as a new way of collaboration«. V okviru prijavljenega projekta, katerega
namen je bil promovirati aktivno delo
in vključenost mladih, mednarodno
sodelovanje in globalno prostovoljstvo,
saj imajo podobni projekti EVS navadno ogromen vpliv na lokalno skupnost
in delovno okolje, predvsem zaradi
nezgrešljivega dejstva, da vsaka mlada oseba s seboj nosi nova znanja in
svežo energijo, ki pomaga pri razvoju
organizacij, je Poligon pridobil prostovoljko iz omenjene države. Nihada je v
Poligon prinesla svež veter, predvsem z
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izrazitim čutom in skrbjo za okolico in skupnost, ki se do današnjega dne še vedno
kali v prostorih na Tobačni 5 v Ljubljani.

september 2016

Poligonova sodelovna skupnost, ki podpira ustvarjalnost in samoiniciativnost, je
Nihadi omogočila, da preizkusi svoje ideje in jih razvija naprej. Med njimi so številni
projekti, usmerjeni na našo skupnost, kot so različna druženja in projekti, ki so imeli namen omogočiti povezovanje in mreženje, kot je tedensko skupinsko kosilo in
delavnica izdelave kombuče – ekološkega fermentiranega čaja. Nihada je poleg
tega pomagala tudi pri organizaciji različnih dogodkov, ki jih pripravljamo v Poligonu, od številnih delavnic, okroglih miz in predavanj do konferenc o migrantski
tematiki, človekovih pravicah in sodelu. Posebnega pomena za naše prebivalce je
bila priložnost, da obnovijo svoje znanje ali se naučijo novega jezika, v tem primeru bosanščine. Nihada je bila vztrajna v svoji želji, ne zgolj da bosanščino približa
Poligonovi skupnosti, ampak tudi slovenščino tistim, ki so v Ljubljano in Poligon
prišli iz različnih držav.
»Skozi projekt EVS sem se želela naučiti več o tem, kaj lahko storim in ponudim samozaposlenim v Bosni in Hercegovini z namenom boljše organizacije dela in lažjega sodelovanja. To, kar sem dobila v Poligonu, je preseglo vsa moja pričakovanja. Posebej me je
navdušila prijazna in zelo povezana skupnost Poligona. Res je, da sem pričakovala bolj
odprto skupnost, ampak si nikoli nisem predstavljala tako podpornega okolja, katerega
namen je spodbuditi kreativnost, deliti znanje in povezovati posameznike. Zamislite si
mednarodno okolje, strokovnjake s celega sveta, od programerjev, grafičnih oblikovalcev,
novinarjev in prevajalcev do marketinških strokovnjakov, ki si bodo vzeli čas, da ti pomagajo pri tvojem projektu.«
Nihada, prostovoljka

Poleg novih, svežih idej je Nihada imela priložnost seznaniti člane naše skupnosti
z EVS-om in krovnim programom Erasmus+. Tako bo Grkinja Eleni svojo mednarodno izkušnjo nadaljevala na projektu EVS v italijanskem Neaplju, Belgijka Zoë
pa išče priložnosti za EVS v Nemčiji in na Poljskem. Nihada se je udeležila tudi
rednih srečanj EVS v Piranu in Dolenjskih Toplicah, kjer je spoznala tudi ostale
prostovoljce. Ta srečanja so bila zelo pomembna za celotno organizacijo, ker so
tudi odlična priložnost za primerjavo izkušenj z drugimi prostovoljci.
»Za EVS sem se odločila predvsem zaradi dobrih izkušenj kolegov, ki so bili prostovoljci že
prej. Dolgoročni EVS mi je omogočil, da bolje spoznam celotno organizacijo, njihov delovni
koncept in skupnost ter Ljubljano, ki je čudovita in izjemno ugodno mesto za življenje.«
Nihada, prostovoljka

Projekt se v teh mesecih zaključuje.
Ob tem lahko zapišemo, da je bilo celotno leto prostovoljstva in dela z Nihado za nas nova in predvsem unikatna
izkušnja, v okviru katere smo pridobili
veliko znanj in novih idej. A kljub temu
ob vseh pozitivnih učinkih medsebojne
izmenjave informacij, izkušenj in odpiranja novih priložnosti stremimo naprej

in že snujemo nove projekte. Za lepo
prihodnost, prepredeno z znanjem in
povezovanjem. Naj živi sodelo! Naj živi
sodelovanje! In naj živi prostovoljstvo
kot način medsebojne pomoči in širjenja pozitivnih vrednot!
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→

Prispevke zbrala:
Živa Mahkota,
MOVIT

DANJI
POVEDALI NEK
PROSTOVOLJCI?

Petra Muraus iz Slovenije
o svoji izkušnji EVS v Mladinski službi
mesta Kuopio na Finskem

Našla sem luč v temni deželi

REFLEKSIJE

V počastitev 20. obletnice evropske
prostovoljne službe smo na Movitu
v prvi polovici leta 2016 vzpostavili Facebook stran »Volunteers of
Europe«, kjer redno objavljamo raznolika in navdihujoča pričevanja nekdanjih
prostovoljcev EVS iz vse
Evrope. Nekaj izmed njih
objavljamo tudi v tej številki
Mladja, sicer pa vas vabimo, da všečkate našo stran
in jih spremljate še naprej.

V

Milica Apostolović iz Srbije
o svoji izkušnji EVS v Društvu Center za pomoč
mladim v Mariboru v Sloveniji

Verjemite v možnosti, tudi če jih sprva ne
vidite

REVIJA MLADJE

REVIJA MLADJE

KAJ SO O EVS

Dva meseca je od tega, ko sem
srečala nasmejane obraze predstavnikov gostiteljske organizacije
na železniški postaji v Mariboru.
Odobritev šestmesečnega bivanja v
Sloveniji je zame prinesla dinamiko,
ki je nisem pričakovala, in mi odprla
vrata do širokega nabora priložnosti. Po dveh tednih in usposabljanju
ob prihodu sem spoznala, kaj zares nudi program EVS.
Za mojo raziskavo za program EVS ne bi mogli reči, da
je bila tipična. Pravzaprav do nje sploh ni prišlo! Slučajno sem naletela na informacije o projektu Play Works
(Igra učinkuje) in ravno se je bližal rok za prijavo. Res
mi je bil všeč koncept projekta in vedela sem, da želim
biti del njega. Zato so informacije, kako se prijaviti in na
koga se obrniti najprej, zelo pomembne. EVS je oblikovan tako, da se prilagaja različnim pričakovanjem in potrebam. Mi smo tisti, ki določamo izzive. Informirajte se in
se pripravite na mnogo novih prijateljstev, potovanj, ustvarjalne in profesionalne osebne rasti. Bodite pobudnik!
Moja vloga v organizaciji je usmerjena na delo z otroki, razumevanje koncepta doživljajskih igrišč in razvoja
otrok. Kot arhitektko me preseneča sposobnost otrok
za oblikovanje in ustvarjanje lastnih lesenih hišk, od tal
navzgor in vse do podrobnosti, kot so strešne terase,
mostovi in pohištvo. Spoznala sem, da nisem samo jaz
tista, ki bi izkušnje prenašala na otroke. V teh mesecih
se veliko učim od njih. Zato verjemite v možnosti, tudi če
jih sprva ne vidite, in uživajte v čaru dogodivščine.

Aleksandra Safonova iz Rusije
o svoji izkušnji EVS v Franciji

EVS je odlična priložnost, da postaneš
boljši človek
Ime mi je Aleksandra in v okviru EVS-a sem delala v
gledališču. Organizirali smo gledališke festivale, mednarodna srečanja in seminarje za EVS. Sodelovala
pa sem tudi v drugih aktivnostih, kot so organizacija
delavnic in vizualna umetnost v našem gledališču.
Poleg tega sem spoznala nove metode dela z otroki in
se naučila, kako jim pomagati, da se izražajo skozi gledališko igro. Učila sem se tudi francoščine in odkrivala
francoski način življenja.
Veliko časa sem preživela s sodelavci, ki so mi pomagali pri vsakodnevnih izzivih in se kar najbolj potrudili, da
sem se lahko prilagodila in osebno rasla. Moj francoski sostanovalec mi je tudi pomagal, da sem spremenila svoje razmišljanje ter postala bolj odprta in strpna.
Zaradi njega sem začela sprejemati različna stališča.
Po zaslugi prostovoljskih srečanj pa imam zdaj mnogo
pravih prijateljev s celega sveta.
Letošnje leto je bilo zame neverjetno izjemno z vsemi
srečanji in dogodivščinami. Pridobila sem veliko novih
veščin, ki bodo izjemno koristne v moji nadaljnji karieri in življenju. Zdaj lahko rečem, da sem samostojna,
avtonomna, odprta in ciljno usmerjena oseba.
Pred to odlično izkušnjo nisem bila tako globoko v gledaliških in kulturnih vodah. Nadarjeni učitelji, motivirani
študenti in genialni igralci so mi pokazali, kakšne morajo biti predstave in kaj potrebujem, da dam od sebe najboljše!
Za zaključek naj povem, da je EVS odlična priložnost,
da odkrivaš svoje veščine, se spreminjaš, postajaš boljši kot prej in se trudiš navdihovati ljudi okoli sebe.
Svetujem vam, da se ne bojite in preprosto napravite
nekaj korakov proti svoji sreči!
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Našla sem luč v temni deželi. Moja
izkušnja EVS se je začela pozimi
leta 2014, ko sem se odločila, da
želim preživeti leto dni v tujini z
opravljanjem prostovoljnega dela.
Malo sem sama raziskala in stopila v stik z Nino iz Društva CPM
(Center za pomoč mladim). Nina je
dobesedno spremenila moje življenje. Bila je moja glavna podpora
v procesu iskanja in kontaktiranja
organizacij, kjer bi lahko opravljala EVS. Društvo CPM
je bilo moja pošiljajoča organizacija in velik del mojega
življenja v okviru EVS-a. Po nekaj mesecih raziskovanja
in zbiranja informacij sem se prijavila za projekt EVS v
finskem mestu Kuopio. Projekt je vključeval mladinsko
delo v mladinskih centrih in sodelovanje z mnogimi drugimi organizacijami.
Moj projekt EVS se je začel septembra 2015. Od takrat
je minilo okoli 20 mesecev – jaz pa sem še vedno tu na
Finskem. Začela sem kot prostovoljka, na koncu pa sem
se za stalno preselila, ko sem dobila prvo redno službo. EVS bi priporočila vsem mladim, ki iščejo izkušnje, ki
spremenijo življenje.
Delo je bilo preprosto neverjetno. Vsi vpleteni (iz pošiljajoče in gostiteljske organizacije) so bili res profesionalni
in so mi vedno nudili veliko podpore. Predstavljajte si,
da se selite v drugo državo, ne da bi poznali njen jezik
ali kogarkoli tam itd. Ni tako enostavno, kot se zdi. In
projekt je v veliki meri odvisen od ljudi, ki so vanj vključeni. Srečala sem veliko prostovoljcev, ki tu na Finskem
opravljajo EVS, in izkušnje nekaterih sploh niso bile prijetne.
Pomembno se mi zdi predhodno opraviti dobro raziskavo ter imeti strokovno pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo. Predvsem pa je pomembno biti odprt in resnično pripravljen opravljati prostovoljno delo in biti predan
izbranemu področju dela. Marsikdo se odloči za EVS
samo kot možnost odhoda v tujino. EVS ni potovanje –
seveda lahko vključuje tudi to, vendar to ni bistvo, kot
mislijo mnogi potencialni EVS prostovoljci.
Moj projekt je temeljil na mladinskem delu. In končni rezultat je bila celo organizacija mladinske izmenjave po
EVS-u s štirimi udeleženimi državami. Stvar je v tem, da
če si aktiven in predan, lahko dosežeš marsikaj.

september 2016

Endre Racz z Madžarske
o svoji izkušnji EVS v Vili Čira Čara
– Zavodu Manipura v Sloveniji

Zame je bila to odlična izkušnja
Svoj EVS sem opravljal v Vili Čira Čara v Sloveniji. Šlo je
za kratkotrajen projekt. Moja pošiljajoča organizacija mi
ga je ponudila, ker bom v prihodnosti opravljal dolgotrajni EVS in je bila to odlična priložnost, da se preizkusim
pred tem daljšim. Seveda sem pristal na to. Tako sem
preživel mesec dni v vasici Begunje na Gorenjskem. V
tem enem mesecu sem počel veliko stvari. Med drugim
sem se igral z otroki, izvajal rokodelske delavnice, se
udeleževal tečaja slovenščine, se srečeval z invalidi,
pleskal hiše, izvajal predstavitve, individualne projekte
itd. Zelo so mi bila všeč srečanja z invalidi, predvsem
ker nameravam delati z njimi v prihodnosti. Zame je
bila to odlična izkušnja. Moj individualni projekt so bile
delavnice break dancea za otroke tamkajšnje šole. Izvajali smo predstavitve Madžarske in imel sem delavnice
za pet razredov v starosti od 6 do 11 let. Tudi to je bilo
odlična izkušnja, ki mi bo pomagala v prihodnje, saj si
želim tudi učiti otroke plesa. Potoval sem, kolikor sem
lahko. Dvakrat sem obiskal Ljubljano in Bled ter enkrat
avstrijski Celovec. Ves svoj prosti čas sem uporabil za
potovanja, ker v tujini rad nabiram nove izkušnje. Ljudje,
ki delajo tam, so bili prijazni in ustrežljivi. Mislim, da je to
zelo prijetna skupnost. Vesel sem, da sem šel tja za en
mesec in se vrnil domov z mnogimi odličnimi izkušnjami
in spomini.

41

REVIJA MLADJE

Maja Drobne iz Slovenije
o svoji izkušnji EVS
v Centre socioculturel du Teil v Franciji
Božidar Dimić iz Srbije
o svoji izkušnji EVS
v Mladinskem centru Kalamata v Grčiji

Življenje po EVS-ju je bilo
mnogo lažje
Poznate tisti trenutek v življenju, ko gre vse narobe in se majhen pobeg za 10 mesecev zdi
dobra zamisel? Če sem
iskrena, je bila takšna
moja odločitev za EVS.
Hotela sem stran od
zmešnjave okoli sebe
in nisem točno vedela, kaj naj pri 22 letih s
svojim življenjem, kaj
bi bila moja sanjska služba in katero pot naj izberem. Tako sem začela iskati priložnosti. Našla
sem pošiljajočo organizacijo, našla gostiteljsko organizacijo in izkušnja se je začela. Bila sem prva
EVS prostovoljka, ki jo je gostil Družbeno-kulturni
center v mestecu Le Teil v jugovzhodni Franciji.
Ker je bila gostiteljska organizacija mladinski center, sem večinoma delala z mladimi in organizirala delavnice za otroke. Delali smo tudi z družinami, organizirali poletne tabore, ustvarjali vodnik
za bodoče EVS prostovoljce in načrtovali mojo
prvo mednarodno mladinsko izmenjavo. Eden
mojih prvih projektov je bila organizacija metalskega koncerta – verjetno mi ni treba poudarjati,
da nisem vedela ničesar o metalu, nisem govorila
francosko in nikdar prej še nisem organizirala koncerta. Ampak za to je EVS, da te vrže v mrzlo vodo
in ti pokaže, da vedno obstaja način, da splavaš
ven. In brez skrbi, za vsak slučaj je tu mentor, da ti
vrže rešilni jopič, če ga potrebuješ.

EVS mi je spremenil življenje!

Joona Niininen s Finske
o svoji izkušnji EVS v mreži mladinskih centrov
Mreža MaMa v Sloveniji

Maja 2015 sem se odpravil na dvomesečni EVS. Za
pripravo na potovanje sem imel kaka dva tedna, a
pravzaprav nisem imel pojma, kako bo vse skupaj.
Vse, kar sem vedel, je bilo, da je povezano s promocijo samega EVS-a, da nas bo skupno okoli 10 prostovoljcev in da bo potekalo v Sloveniji. Skočil sem v
neznano in na koncu se mi je to več kot splačalo.
Prvih par tednov smo se spoznavali in se privajali na
slovensko kulturo in pokrajino. Po uvodnem obdobju smo začeli potovati po Sloveniji ter obiskovati šole
in mladinske centre, kjer smo imeli predstavitve in
druge dejavnosti, namenjene navduševanju mladih v
Sloveniji, da izkoristijo priložnosti, ki jih nudi Evropska
unija. Naš glavni fokus je bil promovirati EVS in predstaviti mladim dobre strani prostovoljstva v tujini. Sam
sem imel zelo malo izkušenj z nastopanjem pred velikimi množicami ali učinkovito promocijo, ampak verjamem, da sem bil uspešen, in na koncu sem se iz te
izkušnje veliko naučil.
Smetana na torti pa je bilo to, da so se nam tekom
prostovoljnega dela nabirali prosti dnevi. Tako nam je
ob koncu teh dveh mesecev ostal cel teden za počitnice. Preživel sem ga na hrvaški obali in otokih in to
je bil popoln zaključek izjemnega
popotovanja. Na
koncu so mi ostali novi prijatelji
iz cele Evrope in
boljše
razumevanje
kulturne
raznolikosti. Najboljše pa je, da
lahko še vedno
grem na 10 mesecev EVS-a.

Bil sem prostovoljec pri
projektu, imenovanem
EVS e-strukture, ki je
vključeval dnevno delo na spletni strani in blogih ter oblikovanje gradiv za organizacijo. A pomembno je, da sem
imel možnost delati različne stvari v mladinskem centru,
kot so učenje srbskega jezika ali nadomeščanje prijatelja
prostovoljca pri projektu terapevtskega jahanja konj za invalidne otroke, različne ustvarjalne dejavnosti, manjše gledališke igre itd. Sodelovanje pri številnih različnih aktivnostih mi je pomagalo razviti proaktiven odnos in mi pokazalo,
kako zgrabiti priložnosti v družbi, ko jih opazim.
Z gotovostjo lahko rečem, da MI JE EVS SPREMENIL ŽIVLJENJE! Pomagal mi je: razširiti obzorja, razmisliti o mojem načinu razmišljanja, razviti jezikovne in medosebne
veščine, postati strpnejši in mnogo drugega. Najpomembnejše pa je, da mi je pomagal razumeti, kaj želim početi v
življenju. Med EVS-om sem spoznal, da želim delati z otroki in mladimi, zato sem se po EVS-u vpisal na študij pedagogike v Beogradu. Med študijem sem imel priložnost, da
sem začel delati kot prostovoljec pri nevladni organizaciji
Prijatelji mladine Srbije, kjer sem postal član upravnega
odbora in začel delati kot koordinator v enem od programov. Do zaključka študija imam še tri izpite in kaj za tem?
Upam, da spet Grčija.

Naučila sem se komunicirati v francoščini ter veliko spoznala o mladinskem delu, medkulturnem
dialogu, delu z mladimi z uporabo neverbalnih
načinov komunikacije, spoznala sem prijatelje od
vsepovsod, se zavedla svojih močnih in šibkih točk
in mislim, da sem v tem času odrasla.
Življenje po EVS-u je bilo mnogo lažje. Zaljubila
sem se v mladinsko delo, v potovanje, spoznavanje novih ljudi in širjenje obzorij. In mislim, da je
bil to korak iz območja udobja, ki sem ga najbolj
potrebovala. Zato če ste v dvomu, ali naj greste
ali ne, samo pojdite. Ven iz območja udobja, ker
se čarovnija dogaja zunaj. In vedno si zapomnite:
»ain’t no mountain high enough« (nobena gora ni
previsoka).
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Emre Gürhan iz Turčije
o svoji izkušnji EVS v Romuniji
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Prijateljstva, ki smo jih zgradili v tistem letu, so
neprecenljiva
Pozdravljeni! Sem Emre iz Turčije. Tudi jaz sem bil EVS prostovoljec v letu 2014 in z veseljem bom delil svojo zgodbo z vami. Ko sem
slišal za EVS, sem se preprosto prijavil. Po zaključku študija sem
komaj čakal na svoj odhod. Zgodilo se je tako hitro. EVS projekt, v
katerem sem sodeloval, je bil povezan z ekologijo. Skupno z mano
nas je bilo 12 prostovoljcev s celega sveta. Izvedli smo številne aktivnosti ta ozaveščanje o naravi. Projekt je potekal v mestu Ramnicu Valcea. Ni veliko ali slavno, a mi smo ga vzljubili. Prijateljstva, ki
smo jih zgradili v tistem letu, so neprecenljiva. Vsi pogrešamo tiste
dni in radi se vračamo v spomine nanje.

REFLEKSIJE
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Skok v neznano se je izplačal

Odkar sem izvedel za program EVS v tretjem letniku srednje šole, sem vedel, kaj želim narediti takoj po maturi. Po
mnogo truda ter letu in pol prijavljanja na različne projekte, je projekt našel mene, ne da bi ga jaz izbral. Kako to?
Nisem se jaz osebno prijavil zanj, temveč se ga moj prijatelj ni mogel udeležiti in Mladinski center Kalamata se
je strinjal, da namesto
njega sprejme mene.
Tako se je avgusta 2010
začela moja dogodivščina z EVS-om. In neskončno sem užival!

VZPOSTAVLJANJA PARTNERSTEV »EVS TO
TACKLE LONG-TERM UNEMPLOYMENT«

MEDNARODNA AKTIVNOST

MOVIT je v sklopu načrta mednarodnih
podpornih aktivnosti skupaj z nacionalno
agencijo Velike Britanije Ecorys in v
sodelovanju z British Councilom v letu 2016
pričel s projektom EVS za dolgotrajno
brezposelne mlade (EVS to tackle long
term unemployment). Gre za nadaljevanje
skupnega sodelovanja na projektu
European Voluntary Service – Competences
for Employment (EVS – kompetence
za zaposlitev). Tokrat smo se odločili,
da v ospredje postavimo mlade z manj
priložnostmi, in sicer dolgotrajno brezposelne
mlade. Glavni namen projekta je vzpostavitev
kakovostnih partnerstev, ki bodo dolgotrajno
brezposelnim mladim omogočili kratkoročne
projekte EVS in jih opolnomočili s
kompetencami, ki bodo izboljšale njihov
vstop v trg dela.

letu 2006 opravljal svojo Evropsko prostovoljno službo v Španiji. Predstavil nam je
svojo zgodbo o začetkih, izzivih in novih
odkritji v času svojega prostovoljnega dela
in kako mu je kot mlademu brezposelnemu Evropska prostovoljna služba pomagala odkriti njegove potenciale in okrepiti
kompetence, ki jih še danes – potem ko
je leta 2013 postal prostovoljec leta na
državni ravni – uporablja pri svojem delu,
ki vključuje veliko medgeneracijskega dialoga in aktivnosti, ki povezujejo različne
generacije.

ZGODILO SE JE

→
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Maja Drobne,
MOVIT

V

3.
4.

Struktura projekta je tako sestavljena iz več faz:
1.
prva faza – aktivnost vzpostavljanja partnerstev, je bila izvedena, sledijo pa ji še tri;
2.
druga faza – mentorstvo pred prijavo projektov, ki ga bodo izvajali trenerji;
spremljanje učinkov projektov kratkoročnega EVS-a na mlade, ki so dolgotrajno brezposelni;
vzpostavitev modela za organizacije, ki niso bile vključene v prvo fazo
projekta.

Med 7. in 11. junijem je na Bledu potekala prva faza projekta, aktivnost vzpostavljanja partnerstev z namenom vzpostavitve mreže organizacij, ki bodo zagotavljale priložnosti za EVS dolgotrajno brezposelnim mladim. V njej je sodelovalo 18
mladinskih delavcev iz 13 držav. Cilj aktivnosti je bil ustvariti prostor za izmenjavo dobrih praks in orodij za vzpostavljanje kakovostnih partnerstev z zavodi
za zaposlovanje. Aktivnost je omogočila krepitev kompetenc za delo z ranljivimi
skupinami mladih, povezovanje akterjev na lokalni ravni, vzpostavljanje kakovostnega mednarodnega sodelovanja, izmenjavo dobrih praks s sorodnimi organizacijami iz tujine ter skupno iskanje rešitev za izzive na tem področju. V treh
dneh so se udeleženci med seboj spoznali, organizacije so predstavile svoje
delo in iskale skupne točke.
Prvi dan nas je obiskala Barbara Gogala z Zavoda za zaposlovanje, ki je predstavila pogled Zavoda na sodelovanje z mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade ter poudarila, da je ključno boljše medsebojno povezovanje,
sodelovanje in obveščanje, saj le tako lahko informacije pridejo do mladih, še
posebej dolgotrajno brezposelnih. Udeležence je spodbudila k proaktivnemu
pristopu do svetovalcev in poudarila, da si Zavod vsekakor želi sodelovanja in
koristnih informacij za mlade.
Aktivnost vzpostavljanja partnerstev smo nadaljevali z obiskom Dejana Štembergerja, mladega koordinatorja aktivnost v Hiši sadeži družbe v Vipavi, ki je v
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Po Dejanovem obisku smo izvedli študijski
obisk v Vili Čira Čara v Begunjah na Gorenjskem, mladinskem centru, ki ga vodi Zavod Manipura. Vila Čira Čara je namenjena
lokalnim otrokom in mladim, hkrati pa gosti
običajno šest mladih evropskih prostovoljcev, ki prihajajo iz ranljivih okolji ali imajo
kakšne druge življenjske okoliščine, ki jim
ne omogočajo enakih priložnosti. Mladi, ki
prostovoljijo v Vili Čira Čara, imajo tedenski urnik, preko katerega pridobijo delovne
navade, se učijo točnosti prihajanja na delo,
samostojnega življenja, hišnih opravil, vzpostavljanja stikov z lokalno skupnostjo in
še mnogo drugih pomembnih kompetenc
za življenje. V Begunjah običajno preživijo
dva meseca, delajo v vrtcu, vzgojno-varstvenem zavodu in Vili Čira Čara ter se nato
opolnomočeni vrnejo v svoja lokalna okolja. Rezultati njihovega dela so res izjemni,
mladi pa zadovoljni. Zavod Manipura v Begunjah vsekakor opravlja izjemno delo.
Naslednja dva dneva sta bila namenjena spoznavanju različnih vidikov, na katere je treba biti pozoren pri načrtovanju
in implementaciji Evropske prostovoljne
službe. Udeleženci so se tako seznanili s
finančnim vidiokom projektov, zagotavljanjem ustrezne podpore udeležencem,
pomembnostjo vzpostavljanja kvalitetnih
partnerstev in ohranjanja stikov s prostovoljcem in sodelujočimi organizacijami.
Poseben poudarek smo namenili tudi
prepoznavanju učnih učinkov znotraj projektov in prevodu kompetenc v jezik, ki
je razumljiv tudi širše, ko mladi zaključijo
cikel EVS-a. Pogovarjali smo se o tem,
kako lahko mladim pomagamo, da pri svojem iskanju službe znajo pojasniti, kaj so
znanja in veščine, ki so jih pridobili v okviru
prostovoljne službe.
O nadaljnjih korakih našega projekta vas
bomo sproti obveščali na naši spletni strani in v novicah.
september 2016
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PRAZNOVANJE
20. OBLETNICE EVS V ATRIJU ZRC
in spoznamo, da skozi življenje ne obstaja samo ena pot.
Na praznovanje so prišli tudi bodoči EVS-ovci. Kot se za rojstni dan spodobi, ni manjkala niti torta, ki jo je razrezala predstavnica Urada za mladino Barbara Zupan. Praznovanje smo
zaključili v prijetnem neformalnem vzdušju ob prigrizku. Se
vidimo prihodnjič, morda tudi na praznovanju 30. obletnice.

Sledile so razprave po okroglih mizah, na katerih smo se
vprašali, kaj pridobimo z življenjem in delom v medkulturnem
okolju. Glavni poudarek je bil, da v okviru tovrstnih izkušenj
udeleženci dobro spoznajo sami sebe, razvijejo občutek
lastne vrednosti ter pridobijo izkušnje, ki so bolj pomembne,
kot si sprva predstavljamo. Pomembna je tudi pridobljena
neodvisnost, osebno potovanje in trdoživost, ki jo pridobimo
s tovrstnimi izkušnjami. Poleg tega pridobimo nove izkušnje

Živa Mahkota,
MOVIT

V

DELAVNICE

V uvodnem govoru je gospod Janez Škulj predstavil začetke evropske prostovoljne službe ter
kakšen je bil osnovni namen in ideja spodbujanja
mednarodnih programov za mlade – spodbuditi čim več srečanj mladih iz različnih držav članic
takratne skupnosti, raziskovanje in spoznavanje
različnih realnosti ter ustvariti priložnosti za razprave mladih o prihodnosti Evrope. Omenil je, da
se je pred dvajsetimi leti Edith Cresson, komisarka iz Francije, osebno zavzela za nov program na
področju mladine, ki je vključeval tudi priložnost za
dolgoročno mobilnost – EVS, ki pa seveda vključuje tudi druge pomembne specifike poleg dolžne
mobilnosti. Od samega začetka je velik poudarek
na kakovosti izkušnje mobilnosti, dvajset let obstoja pa pomeni tudi dvajset let konstantnega razvoja
in dialoga med organizacijami EVS, prostovoljci in
nacionalnimi agencijami, ki upravljajo s programom.
Poudaril je, da obstaja potreba po novem, večjem programu, ki bi ponujal še več priložnosti, ter
da bi bilo treba poiskati načine, da bi posamezni
udeleženci delili pridobljeno znanje in izkušnje v
svojih lokalnih skupnostih.

»DESTINACIJA EVS … PRIPRAVA NA VZLET«
Eurodesk Slovenija je v okviru 20.
obletnice EVS-a zasnoval delavnice
za predstavitev evropske prostovoljne službe mladim. Na delavnicah
so mladi udeleženci iz prve roke
spoznali, kaj je EVS in kakšno
pomembno izkušnjo ter prelomno
točko predstavlja v življenju mladih,
ki so se je udeležili.

D
→
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Praznovanja so se udeležili nekdanji prostovoljci EVS, udeleženci letnega srečanja prostovoljcev
EVS, tuji prostovoljci, ki so trenutno na EVS-u v Sloveniji, trenerji EVS, predstavniki nacionalne
agencije in nacionalnih oblasti
ter predstavniki organizacij, ki
gostijo ali pošiljajo prostovoljce
EVS. Pridružili so se nam tudi
udeleženci z mednarodnega
seminarja »EVS to tackle long
term unemployment«, ki je potekal na Bledu.

Gosti praznovanja so se lahko sprehodili tudi po galeriji
zgodb prostovoljcev, ki smo jih izbrali med zgodbami s Facebook strani Volunteers of Europe.

→

V okviru letošnje 20. obletnice evropske prostovoljne službe smo
kot eno izmed aktivnosti organizirali pravo rojstnodnevno praznovanje EVS-a. Praznovanje je
potekalo v okviru letnega srečanja prostovoljcev EVS 11. junija v
prijetnem ambientu v centru Ljubljane, v Atriju ZRC. Na praznovanje smo povabili različne akterje, ki so ali so bili z evropsko
prostovoljno službo povezani na
različne načine – v preteklosti in
danes.

ja. V času svojega EVS-a je tudi ugotovila, kaj je tisto, kar želi
delati v življenju, in tako začrtala svojo smer v prihodnje ter
se vpisala v eno izmed plesnih šol.

Živa Mahkota,
MOVIT

Svojo zgodbo o evropski prostovoljni službi je predstavila Cecille Weiss iz Nemčije, ki ravno končuje
svoj projekt EVS v Mladinskem centru Postojna.
Poudarila je, da je bilo zanjo najpomembnejše, da
je spoznala različne ljudi, ki so ji odprli nova obzor-
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Delavnice so od 15. aprila do zaključka
šolskega leta izvajali Eurodeskovi regionalni partnerji – vsak je izvedel okvirno po tri delavnice. Zaradi različnega zanimanja v lokalnih skupnostih so
nekateri izvedli po dve, drugi pa po štiri
delavnice. Skupaj je bilo izvedenih 28
delavnic, ki se jih je udeležilo skoraj 500
mladih, starih od 17 do 30 let – potencialnih bodočih prostovoljcev EVS.

Na delavnicah so mladi izvedeli nekaj zanimivih podatkov o prostovoljstvu ter prejeli informacije, kako do
projekta evropske prostovoljne službe in kam se lahko
obrnejo po nadaljnje informacije.
POTEK IN REZULTATI DELAVNIC
Delavnice so se izvajale v različnih okoljih – v mladinskih
centrih, na info točkah, v srednjih šolah, v okviru mednarodnih zaposlitvenih klubov, delavnic za mlade iskalce
zaposlitve itd. Izvajalci delavnic so zasnovo delavnic
prilagodili okolju, v katerem so se delavnice izvajale, in
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Delavnice so izvajali:
• Celjski mladinski center,
• Kulturno izobraževalno društvo PiNA,
• Mladinski center Zagorje ob Savi,
• Center za mlade Domžale,
• Infopeka Maribor,
• L’mit – Ljubljanska mreža info točk za mlade,
• Mladinski center Nova Gorica,
• Mladinski center Brežice,
• Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

ciljnim skupinam, s katerimi so sodelovali. Večina izvajalcev je za izvedbo porabila več kot predvidenih 45 minut,
ki so jih tudi imeli na voljo, če so delavnice izvajali izven
šolskega okolja.
Delavnice so bile zasnovane interaktivno. Začele so se
s kvizom, v katerem je bilo predstavljenih nekaj zanimivih podatkov, povezanih s prostovoljstvom v Sloveniji in
mednarodnim prostovoljstvom – na primer število ljudi, ki
se ukvarja s prostovoljstvom, področja, ki si najbolj zastopana, statistični podatki glede na starost in spol prostovoljcev. Omeniti velja, da smo podatke črpali iz registra
Ajpesa, tako da se realni podatki od podatkov, navedenih
na delovnem listu, še vedno razlikujejo in bi bili za mlade
udeležence verjetno še bolj zanimivi in presenetljivi.
Na osrednjem delu delavnic so nekdanji prostovoljci
EVS – EuroPeers udeležencem predstavili svojo izkušnjo EVS. Izvajalci delavnic so ta del delavnice ovrednotili
kot najbolj uspešnega, saj so resnične zgodbe vrstnikov
pritegnile pozornost udeležencev in pozitivno vplivale
na lok delavnice. Udeležencem delavnic so se postavila
različna vprašanja, izkušnja mobilnosti pa je dobila konkreten obraz. Poudarek je bil na sami pripravi zgodbe – EuroPeers so na usposabljanju za izvajanje delavnic prejeli
navodila, kako pripraviti zgodbo po metodi pozitivnega
raziskovanja (angl. appreciative enquiry), udeleženci
delavnic pa so v skupinah s pozornim poslušanjem povzeli bistvo zgodb in sami poiskali odgovore na bistvena
vprašanja, ki povzemajo ključne elemente evropske prostovoljne službe, kaj mladi z njo pridobijo, kaj pridobi lokalna skupnost in kakšni so koraki do projekta EVS.
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Če prostovoljec ni bil na voljo, so nekateri izmed partnerjev uporabili tudi video posnetek prostovoljca EVS, kar se
je tudi izkazalo za uspešno tehniko, nekateri pa so predlagali tudi, da bi pri prihodnjih delavnicah uporabili oboje
– tako video posnetek kot predstavitev prostovoljca.

IZSLEDKI KROGOV POSLUŠANJA
Na vprašanje, kaj EVS prinaša mladim, so mladi večinoma
našteli, da prinaša predvsem veliko priložnosti za učenje novih stvari, učenje jezika, spoznavanje drugih kultur,
prijatelje iz drugih držav, samostojnost, življenjsko izkušnjo, pridobivanje delovnih navad, premagovanje strahov,
nove izkušnje, možnost zaposlitve po EVS-u. Mladim se
je zdelo zelo pomembno, da je EVS resnično učna služba.
Nekateri so izpostavili, da mladim EVS prinaša priložnosti
takoj po zaključenem izobraževanju ali vmes, ko mladi že
iščejo zaposlitev, pa želijo čim hitrejšo osamosvojitev in
imajo drugačne cilje. Mladim se je zdelo pomembno, da
dobijo informacijo o EVS-u že kot srednješolci.

49

Udeleženci so izpostavili da mladi EVS-ovci k skupnosti
in družbi prispevajo predvsem preko projektov, ki jih izvajajo, ter s prenašanjem lastnega znanja in kulture v novo
okolje. Od prostovoljcev pridobijo predvsem socialno
ogrožene skupine in organizacije, v katerih poteka EVS. V
manjše kraje prostovoljci prinesejo mednarodno dimenzijo in sprejemanje novih obrazov iz različnih kultur.

nerstva pošiljajočih organizacij, kar prinaša tudi kakovost
projektov EVS.
Ob zaključku delavnic so udeleženci razmislili, kakšni
bodo njihovi naslednji koraki – kje in na katerem področju bi sami najraje opravljali prostovoljno delo. Čisto za
konec pa so po prostoru razposlali papirnata letala s svojimi mislimi ali odločitvijo za prihodnja dejanja, povezana
z EVS. Ta zaključni del delavnice je bil v nekaterih kontekstih dobro sprejet, v drugih pa ga izvajalci niti niso izvajali
ali se ni izkazal za najbolj primernega.

Glede poteka procesa od ideje za prostovoljstvo do
EVS-a so mladi povzeli, da se je najbolje obrniti na pošiljajočo organizacijo, ki nudi nadaljnjo podporo pri iskanju
projekta EVS. Kot boljšo opcijo so navedli, da se prijaviš
na projekt, ki ga organizacija šele prijavlja, saj imaš tako
tudi vpliv na vsebino projekta. Napisali so, da sta proces
iskanja in priprave na EVS dolgotrajna, zato je potrebno
o tem razmišljati že po zaključku srednje šole in to načrtovati. Da bi lahko načrtovali tako zgodaj, pa potrebujejo informacije o EVS-u čim prej že v srednji šoli. EVS ima
zagotovo pozitivne učinke v skupnosti, kjer prostovoljec
opravlja svoje delo, in tudi v skupnosti, kjer prvotno živi.

nekdanje prostovoljce, ki širijo glas o EVS, je nemška nacionalna agencija povezala v mrežo EuroPeers, o kateri
lahko več preberete v naslednjem prispevku.
Projekti informiranja v obliki delavnic so zagotovo kakovostni in prinašajo učinke, za njihovo izvajanje je potreben
angažma različnih akterjev (izvajalcev delavnic, sodelujočih na delavnicah, koordinatorja projekta), proces pa vključuje različne faze: pripravo vsebin delavnic in gradiv,
usposabljanje izvajalcev delavnic, organizacijo delavnic
po šolah in mladinskih centrih, izvedbo, pripravo poročil
in evalvacijo.

KAKO NAPREJ?

Proces EVS od ideje in odločitve za sodelovanje v EVS do
iskanja ali priprave projekta in odhoda na projekt EVS so
natančneje razložili izvajalci delavnic, udeležencem pa so
bili tudi predani kontakti za iskanje nadaljnjih informacij.
Tu so izvajalci porabili največ časa, saj gre za kompleksen
proces z različnimi možnostmi, kaže pa na to, da so bili
mladi zares zainteresirani za EVS. Izvajalci so izpostavili,
da največ štejejo izkušnje iz prakse in že navezana part48

Zaključimo lahko, da so tovrstne delavnice za predstavitev EVS neorganiziranim mladim uspešne in služijo
kot učinkovit način, da ti mladi pridejo do kakovostnih informacij o osnovnih konceptih EVS-a in priložnostih, ki jih
ta program ponuja tudi njim samim. Izkazalo se je, da osebni stik in izkušnja iz prve roke za mlade štejeta največ.
Zato je smiselno še naprej vlagati v mlade, ki širijo glas
o evropski prostovoljni službi drugim mladim, saj lahko
prav oni najbolj avtentično predstavijo, kaj takšna izkušnja pravzaprav pomeni na različnih ravneh – za njih osebno, pri iskanju svojega poslanstva, pridobivanju izkušenj
in novih znanj, spoznavanju drugih kultur, učenju jezika,
pridobivanju samostojnosti in samoiniciativnosti. Te mlade,
september 2016

Eurodesk Slovenija razvija module delavnic na različne
teme že od leta 2008, ponavadi v povezavi s temo, ki je v
tekočem letu še posebej aktualna – teme so bile na primer vezane na tematska evropska leta, volitve v Evropski
parlament, letošnja tema pa je bila vezana na praznovanje
20. obletnice evropske prostovoljne službe.
Glede na to, da je njen pomen čedalje bolj prepoznan,
število možnosti za bodoče EVS-ovce pa tudi narašča,
verjamemo, da bo izvajanje tega modula delavnic aktualno tudi v prihodnjih letih.
Če vas zanima več informacij v zvezi s projektom, bi
želeli delavnice izvajati ali gostiti v vaši šoli oz. organizaciji, nas kontaktirajte na info@eurodesk.si.

REVIJA MLADJE

EUROPEERS

Carolina Sachs, EuroPeers Nemčija:
Želim si, da bi EuroPeers obstajali, ko
sem jaz zaključevala šolanje. Veliko
bolj enostavno bi bilo ugotoviti, kaj si
želim delati v prihodnosti. Takrat nisem
vedela, kaj želim študirati. Tako sem
se odločila, da grem opravljati prostovoljno delo na Poljsko, kar je bila ena
izmed najboljših odločitev v mojem
življenju. Zdaj kot vodja ekipe EuroPeers predstavljam program drugim
mladim in želim, da tudi sami izkoristijo
te priložnosti

MLADI MLADIM O EVS

izvedo konkretno izkušnjo. Tako mladi spoznajo, da je
to realna možnost tudi zanje in ne oddaljen program
Evropske komisije. Informacije so jim predane iz prve
roke, na način in v jeziku, ki jim je blizu in razumljiv.
Zato je nemška nacionalna agencija zasnovala projekt
EuroPeers. Ideja projekta je, da nekdanji udeleženci
projektov mednarodne mobilnosti oblikujejo lastne
aktivnosti in projekte, preko katerih drugim mladim
predajo svojo izkušnjo in jim pokažejo, da lahko tudi
oni sami doživijo podobno, postanejo bolj samostojni, ugotovijo, kaj želijo početi v življenju, ter pridobijo
znanja in samozavest za uresničitev svojih ciljev.

Nekaj aktivnosti, ki so jih organizirali EuroPeers:

Mrežo EuroPeers je ustanovila nemška nacionalna agencija programa Mladi v akciji in v
Nemčiji obstaja že več kot osem
let. Podobne strukture zdaj obstajajo tudi v drugih državah, s
čimer je mreža EuroPeers postala prava mednarodna mreža.

Na slovenski nacionalni agenciji smo v letošnjem letu
že začeli s projektom EuroPeers, in sicer smo nekdanje prostovoljce EVS povabili k sodelovanju pri Eurodeskovih delavnicah »Destinacija EVS … Priprava na
vzlet«. V okviru delavnic so predstavili svojo izkušnjo
evropske prostovoljne službe, kar se je izkazalo za
zelo učinkovito, saj so ravno njihove zgodbe pritegnile pozornost mladih in jim pokazale, da so to resnične zgodbe, kakršne lahko doživijo tudi sami.

V Marburgu so EuroPeers organizirali
dogodek »ways to go abroad«, kjer so
predstavili evropsko prostovoljno službo in razložili, kam usmeriti nadaljnja
vprašanja.
EuroPeers so organizirali lov za zakladom za mlade odrasle v poklicnem
izobraževanju na temo dela v tujini.
EuroPeers so skupaj s prostovoljci EVS
sodelovali na stojnici v okviru festivala
o Evropi v Freiburgu. Priredili so aktivnosti z oblačenjem v zanimiva oblačila, kviz in pogostitev s tortami, naredili
priponke, delili svoje osebne zgodbe,

korak

V letu 2016 in 2017 bomo s projektom Europeers
nadaljevali. V državah, kjer mreža že deluje, mladi v
tej mreži sami organizirajo aktivnosti informiranja, saj
najbolje poznajo svoje vrstnike, kako jih doseči in
na kakšen način predstaviti programe. Osredotočili
se bomo predvsem na promocijo EVS. Nacionalna
agencija bo mlade, ki želijo svoje navdušenje nad izkušnjo z EVS deliti s svojimi vrstniki, podprla tako, da
jim bo najprej omogočila udeležbo na mednarodnem
srečanju Europeersov, nato pa jih spodbudila in podprla tudi pri izvajanju promocije med mladimi.

EUROPEERS

Vzpostaviti prvi stik z mladimi in jih navdušiti
za projekte, ki zahtevajo nekaj več proaktivnosti, je pogosto izziv, saj je čedalje bolj vse
na dosegu nekaj klikov na računalniku ali telefonu. Za sodelovanje v projektih mednarodne
mobilnosti je proaktivnost nujno potrebna, v
smislu časa same aktivnosti in priprav, koordinacije, razmisleka, zakaj bi se za ta projekt
sploh odločili, ocene stroškov – nenazadnje
gre za življenjsko odločitev, ki pogosto bistveno spremeni življenja mladih. Pri projektih v
okviru programa Erasmus +: Mladi v akciji gre
tudi za vključenost in zavezanost svojemu
projektu ter prepoznavanje, kaj posamezne
faze prinesejo mladim kot udeležencem.
Tako so tudi informacije o programih mobilnosti razmeroma kompleksne, z njimi pa najtežje
dosežemo ravno tiste mlade, ki so jim ti programi v prvi vrsti namenjeni – mlade z manj
priložnostmi, tiste, ki niso vključeni v sisteme
izobraževanja ali zaposlovanja in sicer ne bi
izkusili mednarodne mobilnosti.
Kot učinkovita metoda se je izkazalo medvrstniško informiranje, kjer mladi od vrstnikov

Anne Schley, EuroPeers Nemčija:
Kar mi je všeč pri mreži EuroPeers,
je, da ti omogoča rast. Nacionalna
agencija te podpira, vendar brez pritiskov, nihče ti ne govori, kaj moraš delati.
Po mojem prvem usposabljanju EuroPeers sem obiskala mnogo različnih šol
in sodelovala na različnih info točkah,
kjer sem drugim mladim predstavila
mobilnost v tujini in svojo izkušnjo.

Si se v zadnjih dveh letih vrnil/a s
projekta evropske prostovoljne
službe? Bi želel/a deliti svojo
izkušnjo z drugimi mladimi in
jih navdušiti za sodelovanje pri
podobnih aktivnostih? Bi rad/a
pridobil/a znanja organiziranja
dogodkov in tehnik predstavitev
ter javnega nastopanja?

BI RAD/A SPOZNAL/A
EUROPEERSE IZ DRUGIH
DRŽAV?
POTEM JE PROJEKT
EUROPEERS PRAVI ZATE!
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02.

pokazali fotografije in še mnogo več.
V Münchnu so EuroPeers organizirali
stojnico s fotografom in pokazali svoj
»evropski« obraz. Poleg te fotografske
kampanje so vsi sodelovali v kvizu, ki
je preveril njihovo znanje o EU in dobili majhne nagrade. Vsi udeleženci so
odšli z informacijami o programu Erasmus+: Mladi v akciji.
EuroPeers so se udeležili kariernega
dne v Scharmbecku in mladim predstavili informacije o študiju in usposabljanju v Evropi.

korak

03.

RAZVIJ SVOJE KOMPETENCE
IN POSTANI EUROPEER!

DELI SVOJO IZKUŠNJO
Z DRUGIMI MLADIMI!

SPOZNAJ ŠE DRUGE
EUROPEERSE!

Na mednarodnem usposabljanju
pridobi osnovno znanje o
priložnostih za mobilnost v
Evropi, spoznaj različna orodja
na področjih javnega nastopanja
in tehnik predstavitev, vodenja
projektov, odnosov z javnostmi,
pedagoških spretnosti ipd. ter
začni oblikovati svoj projekt in
načrtovati dogodke.

Izkoristi podporo Nacionalne
agencije programa Erasmus+:
Mladi v Akciji in info servisa
EK za mlade Eurodesk v obliki
gradiv za izvajanje aktivnosti ter
povračila materialnih stroškov za
njihovo izvedbo ter z izvajanjem
promocijskih aktivnosti pridobi
izkušnje na področju javnega
nastopanja in vodenja projektov.

Udeleži se srečanja z drugimi
Europeersi iz Slovenije in z
njimi podeli svojo Europeers
izkušnjo ter sooblikuj predloge
za nadaljnje aktivnosti in razvoj
projekta v Sloveniji v prihodnje.

Mednarodnega usposabljanja se
lahko udeležijo mladi, ki so se v
zadnjih dveh letih vrnili s projektov
evropske prostovoljne službe, in
želijo z deljenjem svoje izkušnje k
EVS-u spodbuditi tudi druge mlade.
Usposabljanja potekajo vsaka 2
meseca in na vsakega bomo poslali po
dva nekdanja prostovoljca EVS ter jima
krili vse stroške udeležbe.

Vsak prostovoljec, ki se bo vrnil z
usposabljanja, bo skladno z načrti,
oblikovanimi na usposabljanju ali po
vrnitvi nazaj, v svojem lokalnem okolju
samostojno ali s še drugimi Europeersi
izvedel promocijske aktivnosti, preko
katerih bo mlade informiral o evropski
prostovoljni službi, drugih evropskih
mobilnostnih programih in predstavil
svojo lastno izkušnjo.

Enkrat letno bo organizirano srečanje,
na katerem bodo aktivni Europeersi
delili svoje izkušnje iz mednarodnih
usposabljanj in izvedenih lokalnih
promocijskih aktivnosti ter oblikovali
priporočila za nadaljnje izvajanje
projekta.
VEČ NA: WWW.EURODESK.SI ALI
INFO@EURODESK.SI!

EUROPEERS

REVIJA MLADJE
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Naslova zgoraj niso napisali mladi.
Najbrž nihče, star pod 30 let niti za
sekundo ne bi verjel, da ga je napisal
njihov prijatelj, kolega, sodelavec. Niti
ne bi vedel, kaj je to EVS, na kar pisci
te revije kar težko pomislimo. Kdo je
potem najboljši posrednik informacij
o programih mobilnosti? Morda drugi
mladi, ki tovrstno izkušnjo že imajo in
jo lahko mladim predstavijo iz prve roke . To
vlogo po Evropi že devet let opravljajo EuroPeers. V brošuri nemške nacionalne agencije,
ki je začela s tem projektom, so opisani takole: »EuroPeers so entuziastični mladi, ki z
vrstniki delijo svojo zanimivo zgodbo, ki so jo
doživeli v okviru projekta mednarodne mobilnosti. Morda je bila izkušnja tudi kdaj težka,
ampak sedaj, ko pogledajo stvari iz perspektive, lahko ovrednotijo tudi to kot del celotne
izkušnje. Pripravljeni so deliti svoje znanje in
hkrati razvijati svoje projektne ideje.«

EuroPeers so mladi, ki so
sodelovali v projektih Mladi v akciji ali Erasmus+: Mladi v akciji.
Delijo svoje izkušnje in informirajo mlade o možnostih za mobilnost v Evropi. To lahko počnejo
na različne načine in v okviru različnih dogodkov. Vsi EuroPeers
aktivnosti izvajajo prostovoljno.

Phoebe Tye,
EuroPeers Velika Britanija:
Našla sem projekt EVS v Franciji, ki
je bil moj prvi korak v svet Erasmus+ .
V mojem življenju je prišlo do mnogih
pozitivnih sprememb. Sodelovati sem
začela z ljudmi iz vse Evrope in se
udeležila tudi usposabljanj v Estoniji
in na Madžarskem. Kot EuroPeer želim
spodbuditi čim več drugih mladih, da se
vključijo in izkoristijo krasne priložnosti,
ki jih ponuja program Erasmus+.
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Maja Drobne,
MOVIT

M

Med 8. in 14. majem je v Estoniji potekalo usposabljanje
za mentorje prostovoljcev
EVS z naslovom ABC of learning in EVS (Osnove učenja v
EVS-u). Usposabljanje je bilo namenjeno
boljšemu razumevanju in izboljšanju praks
podpore prostovoljcem EVS ter splošnemu
poznavanju cikla EVS, da bi uresničili celoten
potencial projektov EVS.
Usposabljanje je ob upoštevanju raznolikosti
organizacij, ki delajo s prostovoljci EVS (pošiljajoče, gostiteljske ali usklajevalne), ponudil
široko paleto znanj in delitve dobrih praks z
namenom dviga kvalitete projektov EVS.
Metode in orodja so bili predstavljeni na
način, da jih je lahko vsak udeleženec prilagodil za svoje lokalno okolje in hkrati pridobil
znanje, na kakšne načine se lahko podpira in
prepoznava učni proces prostovoljcev EVS.
Melita Anželak iz Mladinskega centra Velenje
je izkušnjo opisala takole: »Z udeleženci smo
se spoznavali, si delili izkušnje in mnenja, se
učili od trenerjev in drug od drugega, se nas-

»ABC OF
LEARNING
IN EVS«

Roberta Čotar,
MOVIT

MEDNARODNO
USPOSABLJANJE
PROGRAMSKIH
DELAVCEV ZA EVS
Aprila letos je slovenska nacionalna agencija gostila
srečanje programskih delavcev, odgovornih za EVS,
iz 32 nacionalnih agencij in treh regionalnih Saltov.
Bilo je prvo srečanje v novem programu, posebej
namenjeno programskim delavcem, ki so v posameznih nacionalnih agencijah odgovorni za izvajanje
in spremljanje projektov EVS.
Namen tovrstnih srečanj, ki so bila v predhodniku
programa Erasmus+ stalnica, je predvsem izmenjava izkušenj na področju upravljanja in podpore projektom, prenašanje primerov dobrih praks in posredovanje povratnih informacij o delovanju, težavah,
izzivih itd. predstavnikom Evropske komisije. Tokratno srečanje pa je bilo obarvano tudi s praznovanjem
20. obletnice obstoja evropske prostovoljne službe.
Na srečanju je zadnji dan potekala aktivnost, kjer so
moderatorji ustvarili prostor, da so programski delavci
lahko vihrali možgane in tako skupaj kot individualno
pisali priporočila različnim relevantnim deležnikom, ki
so vpeti v delovanje projektov EVS. Tako so se izoblikovala priporočila za Evropsko komisijo, za trenerje usposabljanj EVS ter za akreditirane organizacije
EVS, ki jih najdete v tej številki Mladja na strani 23.

mejali do solz. Intenzivno smo skozi delo širili
svoje znanje, krepili medsebojne odnose in
se poglobili sami vase. Le šest dni je potrebnih, da vzljubiš tuj kraj, ljudi in spleteš vezi za
celo življenje. To je izkušnja, ki ti da neverjetno pozitivno energijo, motivacijo za naprej in
željo po raziskovanju, hkrati pa mislim, da mi
bo v vsakdanjem delu z EVS prostovoljci to
usposabljanje neizmerno koristilo.«
Ana Zupančič iz Društva DIH pa je strnila
svoje vtise: »Na usposabljanju smo se poglobljeno ukvarjali s temo učenja in nudenja podpore pri učenju prostovoljcem EVS.
Udeleženci smo aktivno preko delavnic, interaktivnih iger in drugih manj formalnih oblik
učenja pridobivali znanja o omenjenih temah,
se učili, predajali svoje izkušnje in znanja drugim udeležencem in trenerjem ter skupaj
oblikovali svoje lastne zaključke in odgovore
na vprašanja, s katerimi smo prišli na usposabljanje. Poleg strokovnih znanj nam je usposabljanje ponudilo veliko možnosti za povezovanje, osebni razvoj in spletanje novih
partnerstev in prijateljstev.«
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Vzporedno s tem bo Nacionalna agencija preko okrepljenih usposabljanj
za koordinatorje, mentorje ter prostovoljce zasledovala dvig kakovosti projektov EVS, s poudarkom na učni izkušnji za vse vključene. Z
okrepljenim izvajanjem spremljevalnih obiskov akreditiranih organizacij
EVS ter spremljevalnih obiskov sprejetih projektov EVS pa se bo dosegla
krepitev administrativnih in operativnih sposobnosti organizacij EVS.
Pomembna prečna usmeritev Nacionalne agencija z letom 2017, ki jo bo
potrebno upoštevati tudi pri prijavi in izvajanju projektov EVS, pa bo tudi razširjanje in uporaba rezultatov ter doseženih učinkov projektov.

IN
THIS
ISSUE
YOU CAN READ ...

EVS
V LETU 2017

REVIJA MLADJE

NOVOST V LETU 2017
V Vodniku po programu Erasmus+ za leto 2017 se na področju EVS načrtuje
uvedba novosti, in sicer t.i. »strateški projekti EVS«. Namen teh strateških projektov EVS, ki jih bodo lahko izvajale le »izkušene organizacije EVS«, potrjene
s strani Nacionalne agencije, bo – preko enostavnejšega prijavnega postopka
in večjega števila vključenih mladih v EVS – doseči učinke na sisteme tako na
lokalni kot nacionalni ravni.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA V LETU 2017
V letu 2017 bo imela Nacionalna agencija na razpolago za podporo projektom
EVS predvidoma kar 1.063.808,00 EUR. Znesek v primerjavi z letom 2016 pomeni 17 % povečanje. Od tega bo 912.808,00 EUR namenjenih za podporo projektom EVS ter 150.000,00 EUR za izvajanje usposabljanj prostovoljcev EVS.
Ključni ukrep 1:

Projekti mobilnosti za mlade in mladinske delavce

Akcija

Evropska prostovoljna služba

Podpora projektom EVS:

912.808,00 EUR*

Usposabljanja EVS prostovoljcev:

150.000,00 EUR*

Skupaj

1.062.808,00 EUR*

*Podatki so informativne narave in se lahko še spremenijo.

POIMENOVANJE EVS
Nenazadnje, z letom 2017 bo Nacionalna agencija v vseh svojih komunikacijah
EVS v slovenski jezik začela prevajati kot evropska prostovoljska služba in ne
več evropska prostovoljna služba.
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V AKCIJI

Can volunteering still contribute anything
to the European idea? A short historical
overview of the cross-border volunteering
– from Service Civil International (SCI) after the first world war in Verdun in France
to the establishment of the Coordinating
Committee for International Camps in 1948
at UNESCO headquarters in Paris and the
first pilot youth programme in 1989 and European voluntary service in 1998 – and the
reasons behind these programmes. About
the European idea today, Brexit, and finding
consensus in the ever diverse Europe.

Ever wondered how an EVS project looks
like in practice? Scroll through the descriptions of three EVS projects prepared by the
beneficiaries themselves – a short-term
EVS “FUN FUN FUN”, a group EVS “EVS volunteers in Action” and a long-term EVS “Designing a co-working community”. Check
them out!

V ŽARIŠČU
Ever wondered about the effects of the European voluntary service? We have compiled them from different sources and researches and divided them into effects on
volunteers, participating organisations, local
environment and youth policy. You can also
read all about the quality assurance mechanisms in EVS – from accreditation of participating organisations to trainings, mentoring,
language and learning support and safety
for EVS volunteers. Experienced organisations shared their view on different roles of
EVS organisations, such as sending, hosting
and coordinating.

INTERVJU
An interesting interview with Ms Anica Mikuš Kos, an 81 year old psychiatrist, paediatrician, founder of Slovenian Philanthropy
and much more, who has dedicated her
whole life to volunteering and organising
different kinds of voluntary support for children in need in Slovenia and abroad – in
Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo,
Macedonia, North Caucasus, North Ossetia,
Gaza – and is now working on a book on
mental health of children and educating volunteers and teachers working with children
victims of war.

REFLEKSIJE
See what EVS volunteers have to say about
their EVS experience! We have collected
some inspiring stories from our Facebook
page Volunteers of Europe, where we are
regularly publishing stories of ex EVS volunteers. Find it and like it on Facebook!

ZGODILO SE JE
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In 2016 – the year of the 20th anniversary
of EVS - the Slovenian National agency of
Erasmus+: Youth in Action programme has
organised many events focusing on the promotion and quality of European Voluntary
Service. Take a glimpse of what was happening there …

EVS V 2017
Some important changes in EVS are on the
2017 horizon, such as the potential introduction of a new EVS strand for experienced
EVS organisations, called “Mobility projects
for young people focusing on European Voluntary Service activities or, shortly, »strategic EVS«, which would support experienced
EVS organisations in developing projects
that generate systemic impact on the local,
regional, national and/or European level.
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Uroš Skrinar,
MOVIT
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Nacionalna agencija bo v letu 2017
pri sprejemu projektov EVS v program
v še večji meri zasledovala pomen
vključevanja mladih z manj priložnostmi
in s posebnimi potrebami. S podpornimi
aktivnostmi in povezovanjem organizacij,
vključenih v EVS, z Zavodom RS za
zaposlovanje pa želimo še dodatno
spodbuditi vključevanje mladih
brezposelnih oseb v projekte EVS.
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