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kazalo
Evropska solidarnostna enota (ESE) je program EU, ki je name-
njen gradnji bolj vključujoče in solidarnostne družbe, podpori 
ranljivim družbenim skupinam in odgovarjanju na družbene 
izzive.

Program odpira več in boljše možnosti za aktivnosti, ki zaje-
majo širok spekter 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 ak-
tivnost, ki mladim omogoča, da s sodelovanjem v vsakodnevnih 
aktivnostih organizacij in solidarnostnih aktivnostih prispevajo 
k razvoju lokalnih skupnosti. Preko predstavljanja solidarno-
sti 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 soli-
darnostne aktivnosti, ki mladim omogočajo priložnost za prido-
bivanje delovnih izkušenj ob hkratnem prispevanju k razreše-
vanju 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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LETO 2018
V ŠTEVILKAH

*Upoštevajo se projekti, za katere je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.
**Brez upoštevanja sredstev za aktivnosti NET (aktivnosti mreženja) in sredstev za usposabljanja prostovoljcev v programu ESE.

PROSTOVOLJSTVO PRIPRAVNIŠTVA 
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

SKUPAJ

Število predlaganih projektov 
(aktivnosti)

19 (29) 1 (1) 18 38 (48)

Število odobrenih projektov 
(aktivnosti)*

17 (26) 1 (1) 16 34 (43)

Odstotek odobrenih projektov 
(aktivnosti)

89 % (90 %) 100 % (100 %) 89 % 89 % (90 %)

Višina zaprošenih sredstev (EUR) 391.489 6.839 120.502 518.830

Višina odobrenih sredstev (EUR) 357.230 6.679 106.454 470.363

Odstotek odobrenih sredstev 91 % 98 % 88 % 91 %

Višina razpoložljivih sredstev 
(EUR)**

484.565 127.272 108.585 720.422

Pred vami je zbirka prvih kakovostnih projektov, sprejetih v novi program Evropska solidarnostna 
enota, prvi Solidarnostni pečat, ki predstavlja dobre prakse. Projekti, ki jim ne manjka inovativnosti, 
solidarnosti, vključevanja, kohezije, gradnje bolj solidarne družbe itd., vse to, kar so elementi oz. 
ključni stebri novega programa. 

Leta 2016, ko je bila migrantska kriza na vrhuncu, ko se je začel dogajati brexit, je postala solidar-
nost v EU, kot ena temeljnih vrednot njenih državljanov, vse bolj načeta. Načeta bolj kot malokdaj 
prej je rodila idejo o programu, ki jo je konec leta 2016 kot novo pobudo napovedal Jean-Claude 
Juncker, takratni predsednik Evropske komisije. Večina nas, ki smo prisegali oz. še vedno prisega-
mo na program Erasmus+ in njegove največje možne učinke za mlade, še posebej mlade z manj 
priložnostmi, je takrat pokazala določeno mero skepse. Bolj ko smo program začeli spoznavati in 
dobivati informacije o podobi prihajajoče ladje, bolj je kazalo, da dejansko ne zgubljamo ničesar. 
Program Erasmus+ ostaja, selitev v nove program je doživelo le prostovoljstvo – z boljšo finančno 
konstrukcijo in tudi nacionalnimi možnostmi prostovoljstva za mlade manj priložnostmi. Prišle so 

torej nove možnosti za prostovoljstvo, poleg tega pa tudi zaposlitve, pripravništva in 
solidarnostni projekti, ki so namenjeni izključno mladim in so umeščeni v lokalna okolja 
teh mladih. Z več poudarka na družbi in skupnosti, kar potrebuje tako naše okolje kot 
tudi ostala EU in širša družba. 

Projekti, ki so pred vami, odražajo zgoraj napisano. Smo pa šele na začetku in vemo, 
da bomo skupaj z organizacijami, ki sodelujejo v programu, pa tudi novimi in aktivnimi 
mladimi, v prihodnosti še bolj okrepili noto solidarnosti in jo postavili v sleherno lokalno 
okolje, ki solidarnost potrebuje. 

V letu 2018 je v veljavo stopil nov program Evropska solidarnostna 
enota, v okviru katerega je bil razpisan en prijavni rok. V program je 
bilo predlaganih 38 projektov, ki so vključevali 48 aktivnosti v skupni 
vrednosti 518.830,00 evrov. Sprejetih je bilo 34 projektov oz. 43 aktiv-
nosti. Skupno je bilo za projekte oz. aktivnosti dodeljenih 470.363,00 
evrov. S sredstvi, ki so bila razdeljena na enem razpisnem roku, smo 
lahko podprli 89 % prijavljenih projektov. 

Roberta Čotar Krilić
MOVIT

Z AKTIVNIMI 
MLADIMI DO 

BOLJ SOLIDARNE 
DRUŽBE

Rezultat, za katerega si bomo 
prizadevali, so na eni strani 

vključeni mladi v starosti med 18 
in 30 let, ki bodo opolnomočeni 

za vstop na trg dela, in predvsem 
tisti mladi, ki jim je vključevanje 
oteženo, na drugi strani pa bolj 
solidarna lokalna, regionalna in 
nacionalna okolja oz. skupnosti, 
ki bodo trajnostno naravnane in 

solidarne. To je glavno poslanstvo 
programa, ki ga bomo v naslednjih 
letih intenzivno zasledovali tudi v 

Sloveniji.

PROGRAM Ese 
V LETU 2018
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Ukrep prostovoljstva krije projekte 
prostovoljstva in partnerstva za prosto-
voljstvo. Projekti mladim nudijo prilož-
nosti za sodelovanje v prostovoljskih 
aktivnostih, ki odgovarjajo na družbene 
potrebe in prispevajo h krepitvi solidar-
nosti v skupnosti, hkrati pa prostovolj-
cem omogočajo pridobivanje in razvijanje 
različnih kompetenc. Ukrep predstavlja 
nadaljevanje evropske prostovoljske 
službe in projektov prostovoljstva v pro-
gramu Erasmus+. V okviru tega ukrepa 
je mogoče prijaviti projekte z različnimi, 
tako individualnimi kot skupinskimi pro-
stovoljskimi aktivnostmi.

Ukrep nudi mladim priložnosti za delovno 
prakso ali zaposlitev, kar jim pomaga pri 
razvoju njihovih kompetenc in 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 organi-
zaciji, obenem pa povečajo svoj prispevek 
na področju družbene odgovornosti, saj 
morajo tudi ti projekti, kot vsi drugi v pro-
gramu Evropska solidarnostna enota, imeti 
solidarnostno noto.

Tovrstne projekte zasnuje in izpelje sku-
pina mladih na lokalni, regionalni ali na-
cionalni ravni. Osnovni namen projektov 
je, da mladim nudijo priložnost, da izrazi-
jo svojo solidarnost preko prevzemanja 
odgovornosti in zaveze za prinašanje 
pozitivnih sprememb v določenem oko-
lju ter preko oblikovanja novih rešitev in 
pristopov za izzive, s katerimi se soočata 
družba in okolje, v katerem bivajo.

Število prijavljenih in sprejetih 
aktivnosti v okviru prostovoljstva 

Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti 
v okviru pripravništev in zaposlitev 

Število prijavljenih in sprejetih projektov 
v okviru solidarnostnih projektov

0

0

0

5

5

1

10

10

2

15

15

2

20

20

4

25

25

5

30

30

število prijavljenih aktivnosti

število prijavljenih aktivnosti

število prijavljenih projektov

število sprejetih aktivnosti

število sprejetih aktivnosti

število sprejetih projektov

PROSTOVOLJSTVO

PRIPRAVNIŠTVA IN
ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega visoko 
raven kakovosti v vseh svojih fazah (načrtovanju in 
pripravi, izvedbi in evalvaciji ter 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 ključ-
nih kompetenc. Zelo pomemben je vpliv projek-
ta na lokalna okolja vseh vključenih partnerjev in 
njegovi dolgoročni učinki. V programu Evropska 
solidarnostna enota pa je ključno tudi, da projekt 
naslavlja temo solidarnosti. Na vsakem prijavnem 
roku je prijavljenih mnogo dobrih in kakovostnih 
projektov.

V tej, prvi publikaciji dobrih praks v programu 
Evropska solidarnostna enota, predstavljamo 
najboljše projekte iz posameznega ukrepa, ki so 
bili prijavljeni na prvi in hkrati testni prijavni rok 
tega programa v oktobru 2018. Vsi navedeni opisi 
temeljijo na navedbah v prijavnih obrazcih, saj so 
projekti v času nastanka te publikacije še v teku. 

praks
primeri dobrih

2629

1 1

1618
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KDO?
Kulturno izobraževalno društvo PiNA

KDAJ?
2019–2021

O ČEM?
državljanstvo in demokratična participacija, razvoj skup-
nosti, izobraževanje in usposabljanje, zaposljivost in pod-
jetništvo, raziskave in inovacije, mladinsko delo

KAJ?
Pri projektu Skupaj za družbene inovacije in razvoj skup-
nosti je šlo za triletno partnerstvo za prostovoljstvo, znotraj 
katerega je organizacija izvedla več različnih aktivnosti 
individualnega in skupinskega prostovoljstva. V okviru 
projekta je organizacija delovala kot podporna organizacija 
in kot gostiteljska organizacija.

V projektu so si prizadevali za krepitev kakovostnega ra-
zvoja prostovoljskega dela in njegove prepoznavnosti v 
Obalno-kraški regiji. Preko povezovanja in krepitve zmo-
gljivosti gostiteljskih organizacij so želeli v društvu PiNA 
zagotoviti večjo vključenost lokalnih organizacij in mladih v 
program Evropska solidarnostna enota. Obenem so želeli 
spodbujati družbeno koristne projekte in inovacije, kate-
rih cilj je razvoj posameznikov in krepitev civilne družbe. 
Organizacija ima večletne izkušnje na področju projektov 
prostovoljstva, saj so od leta 2010 gostili v okviru programa 
Erasmus+ več kot 20 prostovoljcev evropske prostovoljske 
službe in organizirali skupinski prostovoljski projekt, ki je 

15 mladim iz šestih evropskih držav omogočil enomeseč-
no praktično učno izkušnjo na multimedijskem področju. 
Poleg tega organizacija v tovrstnih projektih sodeluje tudi 
z različnimi drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

S svojim projektom so v organizaciji naslavljali družbene 
izzive preko družbenih inovacij in novih idej (produktov ali 
storitev), ki učinkovito odgovarjajo na potrebe družbe ter 
hkrati ustvarjajo nove družbene odnose in sodelovanje. 
Prostovoljci so sodelovali pri izvajanju aktivnosti v okviru 
Centra družbenih inovacij, kjer so nudili podporo pri orga-
nizaciji usposabljanj, dogodkov mreženja in/ali dogodkov, 
namenjenih informiranju o pomenu in vlogi družbenega 
inoviranja za razvoj skupnosti. Poleg tega so prostovoljci 
lokalnim organizacijam nudili podporo pri izvajanju komu-
nikacijskih aktivnosti za razširjanje rezultatov družbeno 
koristnih projektov ter sodelovali pri izvajanju aktivnosti raz-
ličnih organizacij, ki izvajajo družbeno koristne dejavnosti.
Projekt je združeval več organizacij, prostovoljci pa so 
sodelovali v aktivnostih, ki so bile osredotočene na pot-
rebe družbe, širjenje temeljnih vrednot Evropske unije in 
krepitev solidarnosti med ljudmi. Preko teh aktivnosti pa 
so se prostovoljci tudi sami razvijali, tako osebnostno kot 
profesionalno.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Cilji projektov prostovoljstva v okviru programa Evropska 
solidarnostna enota so različni – na eni strani je ključno 
prispevanje prostovoljcev k dobrobiti lokalne skupnosti 
in promocija solidarnosti kot vrednote, na drugi strani pa 
je pomemben tudi učni element, razvijanje spretnosti in 

kompetenc ter profesionalni 
in osebni razvoj prostovolj-
cev v širšem smislu. V pro-
jektu Skupaj za družbene 
inovacije in razvoj skupnosti 
so v društvu PiNA zasledova-
li vse omenjene cilje preko 
vključevanja različnih lokalnih 
skupnosti na območju Obal-
no-kraške regije v projekt in 
ponujanja različnih priložnosti 
prostovoljcem za sodelova-
nje v aktivnostih, v katerih so 
naslavljali družbene izzive in 
se ob tem razvijali tudi na po-
klicnem in osebnem podro-
čju. Ob tem pa niso pozabili 
niti na aktivnosti pošiljanja 
prostovoljcev v tujino na 
prostovoljske aktivnosti pri 
tujih organizacijah. 

Skupaj za družbene inovacije 
in razvoj skupnosti 

PROSTOVOLJSTVO

prostovoljstvo
partnerstvo za
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Podpora 
LGBTIQ+ prostovoljstvu
KDO?
Društvo Parada ponosa

KDAJ?  31. januar 2019 – 29. februar 2020 

O ČEM?
razvoj skupnosti, enakost in nediskriminacija, vključenost

ZA KOLIKO?
6.679,00 €

KAJ?
Projekt se je osredotočal na razvoj prostovoljstva med 
LGBTIQ+ mladimi ter mladimi zaveznicami_ki LGBTIQ+ 
mladih po Sloveniji z namenom opolnomočenja, aktivne 
participacije v družbi in socialnega vključevanja margina-
lizirane skupine LGBTIQ+ oseb. S projektom so tako želeli 
okrepiti prostovoljstvo v LGBTIQ+ organizacijah, prispevati k 
dvigu kakovosti koordinacije in mentorstva prostovoljskega 
dela v Društvu Parada ponosa ter kakovosti (mednarodnih) 
projektov prostovoljstva v drugih slovenskih organizacijah, 
ki vključujejo LGBTIQ+ prostovoljke_ce. Prav tako so s 
projektom želeli pomagati različnim slovenskim nevladnim 
organizacijam pri nudenju primernega mentorstva, boljše-
mu naslavljanju potreb in zagotavljanju podpore mladim 
LGBTIQ+ prostovoljkam_cem. 

Pri svojem delu so si v organizaciji začrtali pet osrednjih 
aktivnosti. Prva izmed njih je bila promocijska kampanja 
za vključevanje LGBTIQ+ mladih v (mednarodno) prosto-
voljstvo, ki so jo izvedli v različnih regijah po Sloveniji in 

z njo v prostovoljske aktivnosti Društva Parada ponosa 
vključili mlade LGBTIQ+ osebe. V sklopu drugega dela 
projekta so izvedli več manjših aktivnosti, kot so delavnice, 
srečanja in manjši projekti za vključevanje mladih v prosto-
voljstvo v različnih regijah. Naslednji dve aktivnosti sta bili 
namenjeni usposabljanju mentoric_jev in koordinatoric_jev 
LGBTIQ+ prostovoljk_cev v nevladnih organizacijah. S peto 
aktivnostjo pa so se osredotočili na prenovo mentorske 
sheme v Društvu Parada ponosa. 

Učinek projekta je bil velik tako na organizacijo gostite-
ljico, ki je s projektom povečala svojo mrežo partnerskih 
organizacij in vzpostavila trajne odnose z lokalnimi mla-
dinskimi centri oz. organizacijami, kot tudi na udeleženko, 
zaposleno v okviru tega projekta, ki je s pomočjo projekta 
razvijala svoje kompetence na področju delovnih nalog, 
medkulturne in jezikovne kompetence. Hkrati ji je projekt 
kot mladi osebi, ki je prvič vstopila na trg dela, ponudil 
opolnomočenje in dvig samozavesti. Z vključenostjo v 
projekt zaposlitve pa se je povečala tudi njena zaposljivost.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Z naslavljanjem tematike socialnega vključevanja LGBTIQ+ 
mladih v družbo skozi prostovoljstvo so v organizaciji v 
projekt zaposlitve vključili element solidarnosti, ki predsta-
vlja ključno značilnost programa Evropska solidarnostna 
enota. S pomočjo projekta so skrbeli za razvoj področja 
prostovoljstva in mentorstva v nevladnih organizacijah in 
razvijali model mentorstva, s katerim bodo organizacije lah-
ko svoje prostovoljce bolje podprle in jim nudile primerno 

oporo. Mlada udeleženka je 
v sklopu projekta delovala na 
omenjenem področju, krepila 
svoje kompetence na različ-
nih področjih in izboljšala 
svojo zaposljivost, kar je za 
projekte zaposlitev in priprav-
ništev v programu Evropska 
solidarnostna enota eden 
izmed ključnih ciljev.

PRIPRAVNIŠTVA IN
ZAPOSLITVE

zaposlitev
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Spoznajmo se
KDO?
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prosto-
voljstva

KDAJ? 3. februar 2019 – 2. februar 2020

O ČEM?
izobraževanje in usposabljanje, sprejemanje in integracija 
državljanov tretjih držav

ZA KOLIKO?
7.644,00 €

KAJ?
Osnovni pobudniki tega projekta so mladi begunci (osebe 
z mednarodno zaščito), ki pred drugimi prednjačijo pri 
integraciji v slovensko/evropsko okolje. Zaradi te svoje 
prednosti so oblikovali projekt, s katerim so želeli pomagati 
pri vključevanju v lokalno okolje tudi drugim beguncem. 
Skupino mladih, ki so izpeljali projekt, so sestavljali štirje 
mladi begunci iz Eritreje in ena mlada Slovenka, ki je sku-
pini pomagala predvsem s svojim znanjem o Sloveniji. Pri 
vodenju projekta sta jim pomoč nudila mentorica, zapo-
slena na Slovenski filantropiji, in vodja dnevnega centra za 
migrante. V okviru projekta so mladi predstavljali Eritrejo 
po različnih slovenskih krajih. Dogodki so bili namenjeni 
beguncem in mladim ter njihovemu medsebojnemu po-
vezovanju.

Ob pomoči mentorja so mladi oblikovali predstavitev, pri-
merno za uporabo v različnih krajih, izdelali predstavitev 
v programu PowerPoint, izbrali recepte za hrano, ki so 

jo želeli predstaviti na dogodkih, in pripravili plakate za 
promocijo posameznih dogodkov. Poleg tega so mladi 
skrbeli za komunikacijo z organizacijami in skupaj z njimi 
načrtovali potek posameznih predstavitev. Poleg predsta-
vitev v različnih slovenskih krajih so mladi izvedli posebno 
predstavitev v Ljubljani, ki je bila namenjena brezdomcem. 
Zanje so pripravili tradicionalen obrok, druženje pa so 
nadaljevali ob nogometnem turnirju. Ta dogodek je bil 
prav poseben, saj mladi begunci v svoji izvorni državi ne 
poznajo koncepta brezdomstva, ker posamezniki tistim, ki 
ga potrebujejo, ponudijo svoje prenočišče.

Projekt je skupini mladih, ki so ga zasnovali in izpeljali, 
pomagal pri razvoju spretnosti projektnega vodenja, na-
stopanja in govora v slovenskem jeziku, hkrati pa je mladim 
beguncem omogočil spoznavanje krajev po Sloveniji in 
spoznavanje naravne in kulturne dediščine Slovenije ter 
povezovanje z vrstniki. Ker so v projekt v nadaljevanju vklju-
čili tudi druge begunce, ki so sodelovali pri posameznih 
predstavitvah, so jim s tem omogočili navezavo prijateljskih 
stikov s slovenskimi mladimi ter izboljšali njihovo mobilnost 
in poznavanje različnosti slovenskih krajev tudi izven Lju-
bljane, ki jo sicer najbolje poznajo. Preko spoznavanja med 
begunci in slovenskimi mladimi pa so želeli medsebojno 
rušiti stereotipe in s tem prispevati k bolj vključujoči družbi.
Skupini mladih je pri izvedbi projekta pomagal tudi inštruk-
tor, in sicer pri pripravi celostne predstavitve in pri načrtih 
za komuniciranje z drugimi mladinskimi organizacijami, v 
katerih so izvedli predstavitve. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Projekt je izhajal iz potreb mladih beguncev, da spozna-

jo svoje vrstnike in se bo-
lje vključijo v svoje okolje. 
Mladi s tem projektom niso 
naslavljali le svojega pri-
marnega lokalnega okolja, 
Ljubljane, ampak so projekt 
razširili tudi na druge kraje 
in z njim naslavljali različne 
lokalne skupnosti v Slove-
niji ter preko medsebojnega 
povezovanja prispevali k 
premagovanju stereotipov z 
obeh strani. S projektom so 
tako želeli graditi bolj soli-
darno družbo in povečevati 
socialno vključenost mladih z 
manj priložnostmi, kar so tudi 
osrednji cilji ukrepa solidar-
nostnih projektov.

SOLIDARNOSTNI
PROJEKTI
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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) ter Erasmus+: Mladi v 
akciji (2014–2020), leta 2018 pa je v dobil 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. 

Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a, 
brezplačnega infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije 
za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem 
vsak-danjem 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 Eurodesk partnerjev.

Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe 
Resource Centre, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in 
številnimi drugimi ukrepi, orodji in viri spodbuja in podpira sodelovanje s 
partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru programov Erasmus+: Mladi 
v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s pomembnimi 
akterji in ob pomoči bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih 
kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju mladinskega dela in 
mladinske politike v regiji. 
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PORTAL 
EVROPSKE 
SOLIDARNOSTNE ENOTE 

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

Komu je portal namenjen?
• ORGANIZACIJAM (PRAVNIM 

OSEBAM), da objavijo prosta 
mesta za sodelovanje v 
projektih in se tako povežejo z 
mladimi, in

• 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/.
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