SOLIDARNOSTNI PEČAT

zmagas

ČE POMAGAŠ, VEDNO

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA
ENOTA V LETU 2020

Gre za eno izmed
izjav z regionalnih
dogodkov »Dajmo
solidarnosti zagon«,
na katerih so mladi
razmišljali, kako
vidijo in razumejo
solidarnost.

Evropska solidarnostna enota (ESE) je program EU, ki je namenjen
gradnji bolj vključujoče in solidarne družbe, podpori ranljivim
družbenim skupinam in odgovarjanju na družbene izzive.
Program odpira več in boljše možnosti za aktivnosti, ki zajemajo
širok nabor področij, kot so integracija priseljencev, okoljski izzivi,
preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje in mladinske dejavnosti. Prav tako program podpira nacionalne in lokalne akterje
v njihovih prizadevanjih za spoprijemanje z različnimi družbenimi
izzivi in krizami. Cilj programa ESE pa je preko ponujanja priložnosti pripravništev in zaposlitev tudi dopolnjevanje ukrepov
držav članic EU na področju podpore mladim pri prehajanju iz
šolanja na trg dela. Aktivnosti programa ob tem naslavljajo cilje
nove Strategije EU za mlade 2019–2027, ki mlade spodbuja, da
postanejo aktivni državljani, zagovorniki solidarnosti in prinašalci
pozitivnih sprememb, navdihnjeni z vrednotami EU in evropsko
identiteto.
Movit kot nacionalna agencija programa Evropska solidarnostna
enota upravlja program v Sloveniji.
Program je razdeljen na tri ukrepe:
•
prostovoljstvo,
•
pripravništva in zaposlitve,
•
solidarnostni projekti.

Prostovoljstvo je v kontekstu programa ESE solidarnostna aktivnost, ki mladim omogoča, da s sodelovanjem v vsakodnevnih
aktivnostih organizacij in solidarnostnih aktivnostih prispevajo k
razvoju lokalnih skupnosti. Preko predstavljanja solidarnosti kot
vrednote ukrep prostovoljstva v kontekstu programa ESE pomaga
pri razreševanju pomembnih družbenih izzivov in naslavljanju
potreb lokalnih skupnosti.
Pripravništva in zaposlitve so v kontekstu programa ESE solidarnostne aktivnosti, ki mladim omogočajo priložnost za pridobivanje
delovnih izkušenj ob hkratnem prispevanju k razreševanju pomembnih družbenih izzivov. Tovrstne aktivnosti lahko potekajo
na zelo različnih področjih in lahko vključujejo akterje iz različnih
sektorjev.
Solidarnostni projekti so nacionalni projekti, v katerih mladi naslavljajo izzive lokalne skupnosti, v kateri izvajajo projekt. Poleg
tega so aktivnosti projekta navadno namenjene določeni ciljni
skupini – še posebej lahko ti projekti vključujejo aktivnosti, katerih
namen je vključevanje mladih z manj priložnostmi.
Informacije o prijavnih rokih, prijavnice in navodila so na voljo na
spletni strani www.movit.si.
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Roberta Čotar Krilić,
MOVIT

ČE POMAGAŠ,
VEDNO
ZMAGAŠ!

Slogan, ki pove več kot tisoč besed, in
tudi slogan, ki je nedvomno zaznamoval program ESE v letu 2020, letu, ko je
epidemija covida-19 naša življenja, pa tudi
program postavila na glavo. Če pogledamo
z drugega zornega kota, pa si upam trditi,
da programa ESE le ni uspela tako globoko
načeti, saj se ji je postavil po robu oz. so
bili prav projekti, sprejeti v okviru ESE, tisti,
ki so bili dobra opora skupnostim v času
prvega zaprtja naše družbe. Projekti v okviru programa so že tako namenjeni gradnji
skupnosti, medsebojni pomoči, vključevanju in podpori ranljivim skupinam, kar se je
v tem letu le še posebej potrdilo.
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Sprejeti projekt so bili prijavljeni s strani veliko različnih, tudi novih organizacij, predvsem v ukrepu
solidarnostni projekti, kjer smo dosegli, da se je glas solidarnosti razširil daleč naokoli, izven
mestnih središč v manjše skupnosti. Prostovoljstvo pa je nadaljevalo svojo običajno pot, z nekaj
novimi organizacijami v svoji stabilni skupnosti. Pri zaposlitvah smo imeli samo eno prijavo, ki
pa je zelo dobro zasledovala cilje programa in ukrepa ter je zato tudi predstavljena kot primer
dobre prakse. Glavnina projektov se je vrtela okoli osi, ki jo lahko damo na skupni imenovalec:
pomoč ranljivim skupinam, mladi za mlade, mladi za naravo in predvsem mladi v gradnji boljše
skupnosti, ki je od naših sprejetjih projektov dobila dobro oporo. Kar nekaj podprtih projektov se
je nekoliko preoblikovalo tekom izvajanja, mogoče tudi tematsko, saj so se odzvali na potrebo
po pomoči in podpori skupnosti v perečem obdobju epidemije. Projekti so skupnosti podpirali
tako, da so šivali maske za someščane oziroma sovaščane, pomagali otrokom pri izzivih šolanja
na daljavo, podpirali družine z otroki s posebnimi potrebami, pomagali starejši populaciji pri
vsakdanjih opravilih in še bi lahko naštevali. Organizacije so se zelo dobro odzvale in pokazale,
da jih odlikujeta pripravljenost pomagati in prilagodljivost tisti, njihovo delovanje pa upravičuje,
da so del solidarnostnega evropskega programa.

V letu 2020 je bilo v program Evropska solidarnostna enota predlaganih 155 projektov, ki so vključevali 270 aktivnosti, s skupno višino
zaprošenih sredstev 2.970.552,40 evrov. Sprejetih je bilo 84 projektov
oz. 141 aktivnosti v skupni vrednosti 1.778.061,76 evrov. S sredstvi, ki
so bila razdeljena na treh razpisnih rokih, smo lahko podprli 54 %
prijavljenih projektov.

PROGRAM Ese
V LETU 2020

LETO 2020
V ŠTEVILKAH

PROSTOVOLJSTVO

PRIPRAVNIŠTVA
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI
PROJEKTI

SKUPAJ

Število predlaganih projektov
(aktivnosti)

83 (195)

1 (4)

71

155 (270)

Število odobrenih projektov
(aktivnosti)1

49 (103)

1 (4)

34

84 (141)

Ključno je graditi, pomagati, podpirati. Tudi na zadnjem prijavnem roku leta 2020, ko je bilo jasno,
kam trenutno pluje naša ladja in kako močno je covid zarezal v naša vsakdanja življenja, so se
organizacije zelo dobro odzvale in projekti so to že odražali na ravni prijave.

Odstotek odobrenih projektov
(aktivnosti)

59 % (53 %)

100 %

48 %

54 % (52 %)

Višina zaprošenih sredstev (EUR)2

2.466.692,40

7.685,00

496.175,00

2.970.552,40

Letos je bilo dobre prakse zaradi vsega zgoraj opisanega še posebej težko izbirati, saj je bilo
potrebno veliko prilagoditev in večina projektov je pokazala svojo moč v pomoči. Projekti, ki
so pred vami, so predstavniki vseh projektov leta 2020 in zelo dober pokazatelj, česa vsega
so sposobne naše organizacije in česa vsega so sposobni mladi. Ker smo že zajadrali v nov
program, lahko zaključim z mislijo, da je leto 2020 dalo dobre temelje novemu programu in
smo dokazali, da se razvijajmo v pravo smer, da podpiramo cilje Evropske solidarnostne enote,
ki pa so hkrati ključni cilji EU, in to je gradnja boljše Unije. Nakazana je že pot, po kateri bomo
skupaj korakali v novem programu v obdobju od leta 2021 do leta 2027.

Višina dodeljenih sredstev (EUR)

1.549.488,76

7.685,00

220.888,00

1.778.061,76

Odstotek dodeljenih sredstev

63 %

100 %

45 %

60 %

Predvidena višina razpoložljivih
sredstev (EUR)

1.339.345,00

135.093,00

118.224,00

1.592.662,00

1 Upoštevajo se projekti, s katerimi je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.
2 Upoštevajo se projekti, s katerimi je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.
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SOLIDARNOSTNI
PROJEKTI

PROSTOVOLJSTVO
Ukrep prostovoljstva krije projekte
prostovoljstva in partnerstva za prostovoljstvo. Projekti mladim nudijo priložnosti za sodelovanje v prostovoljskih
aktivnostih, ki odgovarjajo na družbene
potrebe in prispevajo h krepitvi solidarnosti v skupnosti, hkrati pa prostovoljcem omogočajo pridobivanje in razvijanje
različnih kompetenc. Ukrep predstavlja
nadaljevanje evropske prostovoljske
službe in projektov prostovoljstva v programu Erasmus+. V okviru tega ukrepa
je mogoče prijaviti projekte z različnimi,
tako individualnimi kot skupinskimi prostovoljskimi aktivnostmi.

PRIPRAVNIŠTVA IN
ZAPOSLITVE

Tovrstne projekte zasnuje in izpelje skupina mladih na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Osnovni namen projektov
je, da mladim nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja
odgovornosti in zaveze za prinašanje
pozitivnih sprememb v določenem okolju ter preko oblikovanja novih rešitev in
pristopov za izzive, s katerimi se soočata
družba in okolje, v katerem bivajo.

Ukrep nudi mladim priložnosti za delovno
prakso ali zaposlitev, kar jim pomaga pri
razvoju njihovih kompetenc ter jim na ta
način pomaga pri zviševanju zaposljivosti
in olajša prehod na trg dela. S pomočjo
tovrstnih projektov lahko organizacije in
delodajalci najdejo mlade s spretnostmi
in znanji, ki jih potrebujejo v svoji organizaciji, obenem pa povečajo svoj prispevek
na področju družbene odgovornosti, saj
morajo tudi ti projekti, kot vsi drugi v programu Evropska solidarnostna enota, imeti
solidarnostno noto.

Opisi projektov temeljijo na navedbah v prijavnih obrazcih, saj so
projekti v času nastajanja publikacije še v teku.
V letošnjem Solidarnostnem pečatu izpostavljamo dve tematski
področji in primera dobrih praks.

primeri dobrih

praks

71

Število predlaganih
in odobenih
projektov po
prijavnih rokih

Število predlaganih
in odobrenih
aktivnosti v okviru
prostovoljstva

195

Število predlaganih
in odobrenih
aktivnosti v okviru
pripravništev in
zaposlitev

Število predlaganih
in odobrenih
projektov v okviru
solidarnostnih
projektov

155

26

25
84
57

55
22

R1

32

R2

43

skupaj

število predlaganih projektov
število odobrenih projektov

6

61
33

30

R3

103

99

R1

39

R2

20

35 31
R3

skupaj

število predlaganih aktivnosti
število odobrenih aktivnosti

34

0 0
R1

0 0
R2

4 4

4 4

R3

skupaj

število predlaganih aktivnosti
število odobrenih aktivnosti

7

R1

12

R2

15

R3

skupaj

število predlaganih projektov
število odobrenih projektov

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega visoko raven kakovosti
v vseh svojih fazah (načrtovanju in pripravi, izvedbi ter evalvaciji in
širjenju rezultatov), po vsebini posamezne aktivnosti in projekta
kot celote povsem odgovarja na enega ali več ciljev programa
Evropska solidarnostna enota, odraža namen aktivnosti, kot ga
predvideva program, in udeležencem omogoča pridobitev številnih ključnih kompetenc. Zelo pomemben je vpliv projekta na
lokalna okolja vseh vključenih partnerjev in njegovi dolgoročni
učinki. V programu Evropska solidarnostna enota pa je ključno
tudi, da projekt naslavlja temo solidarnosti.

MLADI ZA MLADE Z MANJ PRILOŽNOSTMI
Vključevanje mladih z manj priložnostmi v projekte oziroma priprava
projektov za izboljšanje položaja mladih je ena od osrednjih sestavin
programa Evropska solidarnostna enota. Izpostavljamo projekt, v
katerem so se mladi učili o terapiji s konji z namenom, da bi preko
tega pomagali mladim s cerebralno paralizo, Downovim sindromom
in avtizmom. Poleg tega so v projektu izvedli še različne druge
aktivnosti za namen medsebojnega povezovanja in gradnje bolj
vključujoče družbe.
PROSTOVOLJSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Solidarnost se v programu izraža tudi na področju varovanja okolja
in trajnostnega razvoja. Tema prihaja v zadnjih letih v ospredje tudi
v projektih, prostovoljstvo pa predstavlja orodje, preko katerega
lahko mladi in organizacije prispevajo k spremembam v svetu. Izpostavljamo projekt, ki naslavlja temo preko ekološkega kmetijstva
in z njim povezanih panog, trajnostnega načina življenja in razvijanja
trajnostnih pristopov v širši skupnosti.
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SOS
za mlade
PROSTOVOLJSTVO

KDO?
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
KDAJ?
1. februar 2021 – 31. januar 2023
O ČEM?
enakost in nediskriminacija, socialna pomoč in varstvo,
človekove pravice
ZA KOLIKO?
23.427,00 €
KAJ?
Prisotnost nasilja v družini in intimnih partnerskih zvezah
je pomemben dejavnik tveganja za slabo zdravje, zdrs v
revščino, socialno izključenost in neenakosti v zdravju.
Pravočasno prepoznavanje nasilja v družini, ustrezna psihosocialna podpora in opolnomočenje žrtve so ključni za
promocijo zdravega načina življenja, socialne vključenosti
in zmanjševanje tveganja revščine.
S projektom in vključevanjem prostovoljcev v obstoječe
programe organizacije, ki deluje na področju socialnega
varstva in drugih področjih, ki vključujejo preprečevanje
nasilja in diskriminacije ter varstvo človekovih pravic, so
organizatorji želeli svoje aktivnosti nadgraditi z novimi,
še bolj dostopnimi in dosegljivimi pristopi in storitvami
za ženske, ki so žrtve nasilja, in sicer na ravni zaščite in
podpore ter prepoznavanja in preprečevanja nasilja nad
ženskami in otroki.
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Namen projekta je bil omogočiti mladim priložnost za sodelovanje v prostovoljskem projektu, ki bo naslovil ženske
in otroke žrtve nasilja in širšo javnost, ter tako prispevati k
izboljšanju spretnosti in kompetenc za osebni, izobrazbeni,
družbeni, državljanski, kulturni in poklicni razvoj mladih ter
hkrati prispevati k zmanjšanju pojavnosti nasilja v družini
in nasilja zaradi spola.

individualna
prostovoljska aktivnost

Učinki projekta so bili povezani z družbeno participacijo
mladih in večanjem pozitivnega odnosa do prostovoljstva,
poleg tega pa tudi z večjo vključenostjo mladih in večjo
zaposljivostjo mladih. Poleg tega so s projektom razvijali
tudi medkulturno ozaveščenost in večali vključenost najbolj
ranljivih skupin – žensk in otrok žrtev nasilja, kar prinaša
tudi pomemben prispevek k družbeni kohezivnosti v lokalni
skupnosti in širše. Projekt je prispeval tudi k okrepljeni
zmogljivosti organizacije prijaviteljice za delovanje na ravni
EU ter njeni odprtosti, sodelovanju in povezovanju v smislu
izboljšanja in nadgradnje programov in promocije primerov
dobrih praks.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je uspešno naslovil cilje programa Evropske solidarnostne enote ter ob tem upošteval načela in vrednote
programa, hkrati pa naslovil pomemben družbeni izziv, in
sicer nasilje, ki krši osnovne človekove pravice in vrednote.
Osrednja tematika projekta je aktualna, še posebej v času
epidemije covida-19. S projektom so vključenim mladim
omogočili, da so prispevali h krepitvi solidarnosti v skupnosti. Projekt je učinkoval na prostovoljce, organizacijo in
širšo skupnost.
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Preseganje kulture poniževanja
– vrstniško nasilje v šolah
PRIPRAVNIŠTVA IN
ZAPOSLITVE

KDO?
Društvo Parada ponosa

KDAJ? 1. februar 2021 – 31. marec 2022
O ČEM?
enakost in nediskriminacija, mladinsko delo,
razvoj spretnosti
ZA KOLIKO?
7.685,00 €
KAJ?
S projektom je organizacija naslovila temo vrstniškega
nasilja v šolskem prostoru. S senzibilizacijo mladih, učiteljic_ev in staršev za vrstniško nasilje na podlagi spolne
usmerjenosti oz. identitete so spodbujali k solidarnostni
akciji, namenjeni zmanjševanju pojavnosti nasilja v šolskem prostoru.
Cilji projekta so se poleg senzibilizacije šolskega okolja za
tematiko vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti
in/ali spolne identitete osredotočali na opolnomočenje
šol za naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne
usmerjenosti in/ali spolne identitete, opolnomočenje mladih
za reagiranje, kadar so priča vrstniškemu nasilju, in opolnomočenje organizacij in šol za spopadanje s pritiski pri
izvajanju izobraževalnih aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami.
Poleg tega so s projektom krepili tudi obstoječe kompetence in vire organizacije za izvajanje izobraževalnih aktivnosti
naslavljanja vrstniškega nasilja na šolah.

10

Mlada oseba, ki je bila vključena v aktivnost zaposlitve,
je opravljala raznolike naloge, od izvajanja delavnic na
temo vrstniškega nasilja, usposabljanj za učiteljice_e in
druge šolske delavke_ce na temo varnejših prostorov in
naslavljanja vrstniškega nasilja ter delavnic za starše na
temo vrstniškega nasilja do mapiranja preprek za naslavljanje LGBTIQ+ tem v šolskem okolju in oblikovanja bazena
mladih LGBTIQ+ pripovedovalk_cev organizacije.
Pričakovani učinki projekta so bili opredeljeni na različne
ciljne skupine na različnih ravneh. Med udeleženkami_ci
delavnic je bilo v ospredju dvigovanje kompetenc za prepoznavanje vrstniškega nasilja in opolnomočenje za reakcijo, razvoj empatije do ranljivih družbenih skupin in dvig
zavesti o pomenu solidarnosti z osebami, ki so tarča nasilja.
Med mladimi, ki doživljajo vrstniško nasilje so krepili zavest,
da niso same_i, da obstajajo osebe s podobno izkušnjo
in osebe, ki jim je mar zanje. Pričakovani učinki na učiteljice_je so bili vezani na razvoj kompetenc vzpostavljanja
varnejšega prostora, pričakovani učinki na starše pa na
razvoj kompetenc za podporo otroka, ki doživlja nasilje ali
je priča nasilju, ter za intervencijo, če otrok povzroča nasilje.
Vpliv na šole je bil vezan na razvoj zavedanja o možnostih,
kako se soočati z morebitnimi pritiski proti vključevanju
LGBTIQ+ tematik in organizacij v šolsko okolje, vpliv na
splošno javnost pa osveščenost o pojavnosti vrstniškega
nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete v
šolah in osveščenost o pritiskih, s katerimi se soočajo šole
in LGBTIQ+ organizacije pri vključevanju LGBTIQ+ tematik
v šolsko okolje.
Projekt je imel pomemben vpliv na mlado LGBTIQ+ osebo,
zaposleno v okviru projekta, in sicer na področju dviga

strokovnih kompetenc za izvajanje delovnih nalog, opolnomočenje
in dvig samozavesti za delo na omenjenem področju v vodilni vlogi,
premagovanje družbenih ovir stigme zaradi LGBTIQ+ identitete, povečanje socialne mreže in večanje zaposljivosti mlade osebe.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je smiselno naslovil temo solidarnosti preko ozaveščanja o
vrstniškem nasilju na podlagi spolne usmerjenosti/identitete in opolnomočenja mladih za reakcijo na tovrstno nasilje. Projektni učinki so bili
večplastni in dobro razdelani za različne ravni vključenih deležnikov.
Zaposleni osebi, mladi osebi z manj priložnostmi, so ponudili možnost
za profesionalni in osebnostni razvoj ter ji nudili tudi ustrezno podporo.

zaposlitev
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Mladinski klub
Kljt pod Vidmom
SOLIDARNOSTNI
PROJEKTI

KDO?
Društvo košanske mladine

KDAJ? 1. januar 2021 – 31. december 2021
O ČEM?
razvoj podeželja in regeneracija mestnega okolja, razvoj
spretnosti, mladinsko delo
ZA KOLIKO?
6.000,00 €
KAJ?
Mladi iz več vasi Košanske doline so želeli urediti mladinske
prostore, v katerih bi lahko izvajali različne dejavnosti, predavanja in podobne aktivnosti, saj nikjer v okoliških vaseh
ni bilo na voljo prostorov, kjer bi mladi lahko ustvarjali, se
povezovali, organizirali ter izvajali aktivnosti in družabne
dogodke.
S projektom so želeli povezati lokalno skupnost, urediti
prostore za mlade, jim omogočiti neformalno izobraževanje
ter nuditi pomoč pri razvijanju lastnih idej in projektov. Skupnosti so želeli pokazati, da je s skupnimi močmi narejenega
več dela. Podeželski vasi so želeli omogočiti dogodke in
aktivnosti, ki bi bile drugače dostopne le v mestih. Med
izvajanjem projekta so vključeni mladi pridobivali nova
praktična znanja in izkušnje, ki jim bodo v pomoč tudi pri
zaposlitvi in na splošno v življenju.
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V projektu so si zastavili naslednje cilje:
•
prenova in pridobitev uporabnih prostorov za več
generacij vnaprej;
•
pritegniti in navdušiti mlade nad družbeno aktivnostjo;
•
povezati in razviti lokalno skupnost;
•
organizirati dogodke, aktivnosti in izobraževanja ter
ohranjati tradicije.
S prostori in dogodki so želeli oživiti skupnost, mladim pa
ponuditi prostor za razvoj idej in projektov. Čeprav so se
osredotočili na mlade, katerim so prostori v prvi vrsti namenjeni, želijo v prihodnje projekte, ki jih bodo prinesli novi
prostori, povabiti tudi druge sovaščane in tudi njim ponuditi
aktivnosti ali pomoč ter spodbujati medsebojno učenje.
Skupina mladih, ki se je povezala v društvo, je že družbeno aktivna, želeli pa so pritegniti tudi druge mlade, ki
bi videli, da njihovo delo dobro vpliva na posameznike in
na skupnost, in bi jih to spodbudilo k pridružitvi. Mladi, ki
so projekt zasnovali in izvedli, so se tekom projekta učili
drug od drugega in od mentorjev ter razvijali zelo raznolike
kompetence – od gradbeništva in podjetništva do mehkih
veščin, kot so delo v skupini, reševanje težav, prilagajanje
in vodenje projektov.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
S projektom so mladi naslovili
potrebe mladih v lokalnem okolju
in razvijali mladinsko delo v svojem okolju ter hkrati razvijali tudi
medgeneracijsko povezovanje
prebivalcev kraja, s čimer so uspešno naslovili temo solidarnosti.
V projektu so izvedli raznolike aktivnosti, ki so poleg povezovanja
lokalnih prebivalcev doprinesle
tudi k ohranjanju kulturne dediščine lokalnega okolja, ohranjanju
narave preko čistilne akcije in
ohranjanju zdravja in dobrega
počutja preko raznolikih športnih
aktivnosti.
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Iskrica v očeh
in vajeti v dlaneh
IZPOSTAVLJENO
Mladi za mlade
z manj priložnostmi

KDO?
Konjeniški klub Strmol
KDAJ? 1. september 2020 – 31. maj 2021
O ČEM?
socialna pomoč in varstvo, vključenost, mladinsko delo
ZA KOLIKO?
4.500,00 €

Projekt so zasnovali
mladi, da bi se
naučili uspešnega
sodelovanja z
mladimi z manj
priložnostmi in jim
ponudili terapevtsko
jahanje.
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KAJ?
V Konjeniškem klubu izvajajo različne aktivnosti, med njimi
tudi program terapevtskega jahanja, ki je namenjeno predvsem mladim s cerebralno paralizo, Downovim sindromom
in avtizmom. Mladi, ki se združujejo v klubu, so se želeli
aktivno vključiti v program terapevtskega jahanja, zato so
pripravili projekt, s katerim so v program terapevtskega
jahanja vključili večje število mladih. Z raznolikimi aktivnostmi projekta so želeli predstaviti terapevtsko jahanje
strokovni in splošni javnosti z namenom razvoja in večje
prepoznavnosti programa, da bi omogočili nadaljnje izvajanje in nadgrajevanje programa.
V projektu so predvideli izvedbo izobraževalne delavnice
o vodenju projektov za člane skupine, delavnice prikaza
poteka in izvedbe terapevtske ure, oblikovanje kotička s
predstavitvijo zgodb udeležencev terapij in tekmovanje
o urejenosti konjev z namenom socialnega vključevanja
udeležencev terapij. Poleg tega so zastavili še izvedbo
dobrodelnega dogodka s predstavitvijo projekta in terapev-

tskega jahanja širši javnosti, spoznavanje drugih primerov
dobrih praks s področja terapevtskega jahanja ter zaključno
srečanje projekta za predstavitev rezultatov z druženjem
udeležencev projekta in udeležencev terapij.
Mladi so tekom projekta razvijali številne kompetence, in
sicer kompetence, potrebne za uspešno sodelovanje z
mladimi z manj priložnostmi, in socialne veščine, hkrati pa
so se s pomočjo gospe, ki vodi terapevtsko jahanje, učili
tudi teh veščin.
Zaključni produkt projekta je predstavljala publikacija,
ki opisuje projekt in potek terapevtskega jahanja s strokovnega vidika. Z rezultati projekta so želeli omogočiti
nadaljevanje izvajanja terapevtskega jahanja ter večjo
prepoznavnost kluba in lokalne skupnosti.

solidarnostni projekt

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Gre za tipičen solidarnostni
projekt, v katerem so mladi pri
njegovem snovanju izhajali iz
želje po spremembah v lastnem
okolju preko aktivnosti, ki se
dotikajo njihovih zanimanj. V
projektu so naslovili delo z ranljivimi skupinami, in sicer preko
inovativne metode. Projekt pa
je za mlade predstavljal tudi
pomembno učno izkušnjo na
področju razvoja in vodenja
projekta, razvoja profesionalnih
kompetenc in socialnih veščin.
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Ekološko kmetijstvo
– udejanji ideje
IZPOSTAVLJENO
Prostovoljstvo za
trajnostni razvoj

KDO?
EkoPot, Društvo za širjenje ekološkega kmetijstva in
prostovoljstva
KDAJ? 1. oktober 2020 – 30. november 2021
O ČEM?
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ukrepi za podnebne
spremembe, okolje in varstvo narave, mladinsko delo
ZA KOLIKO?
25.802,00 €

Projekt je naslavljal
temo trajnostnega
razvoja na več
ravneh, mladim pa
preko prostovoljstva
omogočil priložnost
za doprinos k trajnosti
in razvoju lokalne
skupnosti.
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KAJ?
S projektom so naslovili želje in potrebe mladih, družbe
in lokalnega okolja, v katerem se nahaja društvo. Projekt
se je osredotočal na individualno neformalno izobraževanje s področja samooskrbe, lokalno pridelane hrane,
povezovanje z različnimi deležniki, ekološko kmetijstvo ter
trajnostni način življenja in delovanja. V časovnem obdobju
od marca do konca novembra 2021 je organizacija gostila
tri prostovoljce, ki so se preko izkustvenega učenja učili in
razvijali na omenjenih področjih.
Sodelujoče mlade so tekom projekta opremili z znanjem
izvedbe 80-odstotne samooskrbe (vrtnarstvo, sadjarstvo,
poljedelstvo, predelava zelenjave, predelava sadja in predelava žit). Aktivnosti projekta pa so bile usmerjene tudi v
drugo znanje, ki ni neposredno povezano s kmetijstvom, a
se z njim dopolnjuje, in sicer naravna gradnja, rokodelstvo
in ponovna uporaba materialov.

Poleg tega so bile projektne aktivnosti usmerjene tudi v
učenje in razvoj kompetenc lokalnega prebivalstva. Aktivnosti so vključevale učenje osnovnošolcev o samooskrbi,
nekmetijske delavnice, kot so izdelava mil in krem, lončarstvo, izdelava higienskih pripomočkov, eteričnih olj in peka
kruha, poleg tega pa so organizirali tudi dneve odprtih vrat,
ekskurzije, delavnice in druge aktivnosti z namenom, da
bi znanje prenašali čim širši javnosti v lokalnem in mednarodnem okolju.
S projektom so med mladimi v lokalnem okolju dvigovali
pomen lokalne samooskrbe, ekološkega kmetijstva, naravnih ritmov in znanje s področja pridelave zelenjave, sadja
in žit v okviru prej omenjenih aktivnosti. Prav tako pa so s
prepoznavanjem potreb lokalne skupnosti in posameznikov dvigovali zavest o poslušanju potreb posameznika in
skupin ter s tem povezan občutek solidarnosti na višji ravni.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je naslovil aktualno tematiko trajnostnega razvoja,
poleg tega pa se osredotočil
na solidarnost do okolja in lokalne skupnosti. Lokalno skupnost
so namreč uspešno vključili v
projekt in poleg dvigovanja zavesti o ekološkem kmetijstvu in
samooskrbi izvedli tudi številne
dogodke, namenjene lokalnim
prebivalcem, na zelo raznolike
teme. Čeprav se organizacija
osredotoča na kmetijstvo in z
njim povezane tematike, je prostovoljcem omogočala razvijanje tudi drugih kompetenc na
različnih področjih.

skupinska prostovoljska
aktivnost
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Priznanje
Ključ do solidarnosti

Priznanje ključ do solidarnosti 2020 za
spodbujanje solidarnosti do okolja je prejel:
PROJEKT SKRB ZA SOBITJA,
ZA ZEMLJO IN PRAVIČNA RAZDELITEV
v izvedbi DRUŠTVA LOJTRA

Program Evropska solidarnostna
enota je v svojem bistvu program,
ki je namenjen solidarnosti, hkrati
pa tudi projekti v programu Erasmus+ naslavljajo temo solidarnosti.
Oba programa med mladimi spodbujata medsebojno sodelovanje
in ponujata prostor za učenje in
razvijanje kompetenc ter solidarnost znotraj skupnosti, do narave,
vrstnikov ipd.
Z namenom dodatnega spodbujanja dimenzije solidarnosti v projektih smo v letu 2020 podelili priznanje ključ do solidarnosti projektu, v katerem se je solidarnost izrazila na najširši način.
V izbor so se uvrstili projekti programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus+,
katerih zaključno poročilo je bilo oddano med 1. oktobrom 2019 in 1. oktobrom 2020.
V ožji izbor smo uvrstili štiri projekte, ki so se na področju solidarnosti najbolj izkazali.
Izbira je bilo zelo težka, saj so vsi projekti odlični, vsak pa je na svoj način učinkovito
vključeval tematiko solidarnosti. Izbrali smo projekt, ki je še posebej izstopal.
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S projektom so želeli v lokalni skupnosti doseči širše zavedanje o globalnih izzivih in aktivacijo za spremembe. Z
organizacijo uličnih akcij in z razmišljujočimi objavami so
želeli spodbuditi razmišljanje o globalnih izzivih in pretrgati apatičnost velike večine prebivalstva, ki je ujeto v
prepričanje, da sami ne morejo nič narediti za izboljšanje
razmer na svetu. Z organizacijo skupnostnih delovnih
akcij na njivi pa so želeli mladim in starejšim pokazati
primer skupnostnega upravljanja njive, ki vodi k dvigu
samooskrbe, in jih ozavestiti o pomenu samooskrbe,
lastne pridelave hrane in uživanja zdrave hrane, ki je
pravično razdeljena.
Projekt se je ukvarjal s temo solidarnosti do okolja, zelo
dobro je povezal različne akterje v lokalnem okolju,
spodbujal medgeneracijsko sodelovanje in razmislek
o skrbi za okolje in trajnostni razvoj preko številnih in
raznolikih aktivnosti.
V projektu so izvedli številne in raznolike aktivnosti v
lokalnem okolju ter tako naslovili temo trajnostnega
razvoja in skrbi za zemljo, ki prihaja v ospredje in bo
tudi v prihodnjih programih še bolj poudarjena.

Ključ do solidarnosti
2020
Program Evropska solidarnostna enota med
mladimi spodbuja medsebojno sodelovanje
in jim ponuja prostor za učenje in razvijanje
kompetenc. Ključni element programa
predstavlja solidarnost v najširšem pomenu.

Za najboljši projekt na področju solidarnosti
v programih Evropska solidarnostna enota in Erasmus+
v letih 2019/2020 podeljujemo
organizaciji: DRUŠTVO LOJTRA ,DRUŠTVO ZA OSEBNI IN
POKLICNI RAZVOJ MLADIH,

za projekt: SKRB ZA SOBITJA, ZA ZEMLJO IN PRAVIČNA

V projektu Skrb za sobitja, za zemljo in
pravična razdelitev so se ukvarjali s temo
solidarnosti do okolja. Organizatorji so
zelo dobro med seboj povezali različne
akterje v lokalnem okolju, s projektom pa
spodbujali medgeneracijsko sodelovanje
in spodbujali razmislek o skrbi za okolje
in trajnostnem razvoju preko številnih in
raznolikih aktivnosti.

RAZDELITEV,

ki je potekal: 1. 2. 2019 – 31. 12. 2019.

V Ljubljani, dne 21. 12. 2020
Podpis: UROŠ SKRINAR, DIREKTOR
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OSTALI NOMINIRANI PROJEKTI
Šport je naš geto, Thai
boxing klub – KHUN KAO,
solidarnostni projekt,
Evropska solidarnostna
enota
Projekt je bil osredotočen na
mlade, ki prihajajo iz ranljivih
ciljnih skupin oz. so prosilci za
azil, in želeli so jim pomagati,
da bi preko različnih metod,
od predavanj do športnih treningov, zgradili bolj pozitivno
samopodobo. Poleg tega so
želeli prispevati k preprečevanju širjenja vrstniškega nasilja.
Šport po mnenju organizatorjev mlade uči discipline in
spoštovanja, predvsem pa jim
daje občutek pripadnosti, saj s
kontinuiranim delom v skupini
razvijejo občutek pripadnosti
in lastne vrednosti. Projekt je
naslavljal solidarnost z vključevanjem ranljivih skupin v športne aktivnosti in učenje športa.
Učinki na ciljno skupino so
bili dobri, organizatorji pa so
vzpostavili sodelovanje z različnimi organizacijami, ki delajo
z mladimi z manj priložnostmi.
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Vsi različni, vsi solidarni,
Društvo za kulturo inkluzije,
solidarnostni projekt,
Evropska solidarnostna
enota
S projektom so želeli doseči
predvsem večjo vključenost
oseb s posebnimi potrebami,
še posebno mladih z motno v
duševnem razvoju. Njihov cilj
je bil, da mlade opolnomočijo, da sebi, svojim vrstnikom
in lokalni skupnosti dokažejo, da so sposobni doprinesti
nekaj novega, pomembnega
in zanimivega ter da se lahko
priučijo novih uporabnih veščin in spretnosti. S projektom
so želeli doseči, da bi mladi
tako iz večinske populacije
kot s posebnimi potrebami
razvili veselje do aktivnosti na
prostem, veselje do gibanja in
ustvarjanja ter čut za opazovanje okolice. V projektu so se
osredotočili na povezovanje
skupnosti in oseb s posebnimi
potrebami ter na ta način dobro utemeljili solidarnostno noto
projekta.

Partnerstvo za aktivnejše
življenje mladih z motnjami
v duševnem razvoju,
Zveza Sožitje, strateško
partnerstvo, Erasmus+
V projektu so se osredotočili
na pripravo inovativnih orodij
za informiranje in izobraževanje o odnosih, spolnosti in
skrbi za zdravje za mlade z
motnjami v duševnem razvoju
in njihove starše ter na razvoj
modela mladinskega dela z
mladimi z motnjami v duševnem razvoju skozi analizo
potreb, kot jih vidijo sami. Pripravili so sedem knjižic v lahko
berljivem in razumljivem jeziku, namenjenih osebam z motnjami v duševnem razvoju pa
tudi drugim ciljnim skupinam s
specifičnimi učnimi motnjami
in tistim, ki jezika ne razumejo
dobro. Poleg tega so pripravili
strokovno publikacijo za starše
oseb z motnjami v duševnem
razvoju o odnosih, spolnosti in
podpori pri odraščanju. Kljub
prijavi v program Erasmus+ je
projekt naslavljal temo solidarnosti, osredotočen pa je bil na
tabu temo v zvezi s specifično
skupino mladih, vendar so rezultati projekta uporabni tudi
širše za druge ciljne skupine.

PORTAL
EVROPSKE
SOLIDARNOSTNE
ENOTE

NASLOV:
Solidarnostni pečat 2020:
Evropska solidarnostna
enota

Vabimo vas, da se tudi
vi pridružite programu in
se registrirate na Portalu
Evropske solidarnostne enote.

IZDAJATELJ:
MOVIT,
Ljubljana, Dunajska 5,
1000 Ljubljana

Komu je portal namenjen?
•
ORGANIZACIJAM, da
objavijo prosta mesta za
sodelovanje v projektih
in se tako povežejo z
mladimi, in

UREDILA:
Meta Brečić-Ločičnik

•

MLADIM, da raziščejo
priložnosti za sodelovanje
v projektih.

Portal pa ponuja tudi mnogo
drugih možnosti, o katerih
lahko več preberete na http://
www.movit.si/ese/portal-ese/.

LEKTURA:
ALAM Aleš Lampe s.p.
OBLIKOVANJE:
AIKO, agencija idej in
kreativnega oblikovanja
FOTOGRAFIJE:
arhiv organizacij
posameznih opisanih
projektov, Adobe Stock

To delo je objavljeno pod licenco
Creative Commons »Priznanje avtorstvaNekomercialno-Brez predelav 4.0
Mednarodna« (CC BY-NC-ND 4.0).

Movit izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU)
na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program
Mladi za Evropo III, ki se je nadaljeval s programom Mladina (2000–2006),
programom Mladi v akciji (2007–2013) in Erasmus+: Mladi v akciji (2014–
2020), leta 2018 pa je dobil v upravljanje tudi novi program Evropska
solidarnostna enota. V tej vlogi Movit upravlja posredno centralizirana
sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike
učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za
splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej
pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega
sodelovanja na področju mladine. Program Evropska solidarnostna enota
je ta področja razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije,
institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti, z namenom
krepitve družbene kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v
Evropi. Pomemben del dejavnosti Movita je tudi publicistična dejavnost,
v okviru katere so nastala nekatera temeljna dela za razvoj mladinskega
dela, še posebej pa učnih mobilnosti v mladinskem delu.
Poleg vloge nacionalne agencije Movit izvaja tudi dejavnost Eurodeska,
brezplačnega infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije
za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem
vsakdanjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem,
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri
iskanju informacij se lahko tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali
katerega izmed regionalnih partnerjev v mreži Eurodesk.
V okviru Movita deluje tudi podporni center SALTO za Jugovzhodno
Evropo, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi
drugimi orodji spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz Jugovzhodne
Evrope v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota. Pri tem mu pomagajo mreže trenerjev in akrediterjev
ter kontaktne točke v državah Jugovzhodne Evrope.

MOVIT
NACIONALNA AGENCIJA
PROGRAMOV ERASMUS+: MLADI V AKCIJI
IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/430 47 47
Splet: www.movit.si
E-pošta: info@movit.si

UPORABNE POVEZAVE
Evropska komisija:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
Izvajalska agencija (EACEA):
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps
Evropski mladinski portal:
http://europa.eu/youth/
YOUTHPASS: https://www.youthpass.eu/
Publikacija je financirana s strani Evropske komisije in
Urada RS za mladino. Vsebina publikacije je izključna
odgovornost avtorja/avtorjev in v nobenem primeru
ne odraža stališč Evropske komisije ali Urada RS za
mladino. Nacionalna agencija, Urad RS za mladino
in Evropska komisija niso odgovorni za kakršno
koliuporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

