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Gre za eno izmed 
izjav z regionalnih 
dogodkov »Dajmo 

solidarnosti zagon«, 
na katerih so mladi 

razmišljali, kako 
vidijo in razumejo 

solidarnost.

SOLIDARNOSTNI PEČAT 

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA 
ENOTA V LETU 2019 



PROSTOVOLJSTVO:
FAMILIJA – KIDS IN ACTION 6, Familija – 
izobraževalni in terapevtski center

PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVE:
EMPLOYMENT IN UNIVERSITY SPORT 
ADMINISTRATION, EUSA INSTITUTE

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI:
MOČ MLADIH, Razvojna agencija Kozjansko, 
Mladinski center Šentjur

Uvodnik
Program Evropska solidarnostna enota v letu 2019
Primeri dobrih praks
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kazalo
Evropska solidarnostna enota (ESE) je program EU, ki je namenjen 
gradnji bolj vključujoče in solidarnostne družbe, podpori ranljivim 
družbenim skupinam in odgovarjanju na družbene izzive.

Program odpira več in boljše možnosti za aktivnosti, ki zajemajo 
širok spekter področij, kot so integracija priseljencev, okoljski 
izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanja in mladinske 
dejavnosti. Prav tako program podpira nacionalne in lokalne 
akterje v njihovih prizadevanjih za spoprijemanje z različnimi druž-
benimi 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 aktiv-
nost, 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 solidar-
nostne aktivnosti, ki mladim omogočajo priložnost za pridobivanje 
delovnih izkušenj ob hkratnem prispevanju k razreševanju po-
membnih 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 nas-
lavljajo 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.

 

IZPOSTAVLJENO:
Reševanje okoljskih izzivov
SKUPAJ ZA PODNEBNO PRAVIČNOST, 
Društvo za permakulturo Slovenije

Učinki na lokalno skupnost
SOLIDARNI V ISTRI, Trajnostni Park Istra

Podelili smo priznanje 
KLJUČ DO SOLIDARNOSTI
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LETO 2019
V ŠTEVILKAH

*Upoštevajo se projekti, s katerimi je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.
**Upoštevajo se projekti, s katerimi je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.

1 V šestih odobrenih projektih je bilo odobrenih osem aktivnosti zaposlitev in tri komplementarne aktivnosti.

PROSTOVOLJSTVO PRIPRAVNIŠTVA 
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

SKUPAJ

Število predlaganih projektov 
(aktivnosti)

59 (133) 6 (11) 60 125 (204)

Število odobrenih projektov 
(aktivnosti)*

38 (91) 6 (11) 20 64 (122)

Odstotek odobrenih projektov 
(aktivnosti)

64 % (68 %) 100 % 33 % 51 % (60 %)

Višina zaprošenih sredstev (EUR) 1.684.663,17 37.842,00 388.908,00 2.111.413,17

Višina odobrenih sredstev 
(EUR)**

1.252.529,37 37.602,00 125.791,00 1.415.922,37

Odstotek odobrenih sredstev 74 % 99 % 32 % 67 %

Predvidena višina razpoložljivih 
sredstev (EUR)

1.073.400 131.483 109.643 1.314.526

Če smo v lanskem letu pisali o prvih projektih mladega programa, ki je tako nenadoma potrkal na 
vrata naše nacionalne agencije, in smo lahko izbirali samo med projekti enega prijavnega roka, pa 
leto 2019 že kaže širšo sliko in predstavlja prvo polno leto izvajanja programa ESE s tremi prijav-
nimi roki. V letu 2019 se odraža vse močnejša konkurenca projektov prostovoljstva, popularnost 
solidarnostnih projektov, ki so se iz večjih krajev preselili tudi v manjše slovenske kraje in vasi ter 
postopen razvoj in zanimanje organizacij za projekte zaposlitev. V letu 2019 se lahko pohvalimo kar 
z osmimi1 zaposlitvami, med katerimi smo imeli tudi dve mednarodni, ki ju predstavljamo kot primer 
dobre prakse, saj kažeta na pomemben dosežek in preboj v tem ukrepu. V ukrepu zaposlitev se v 
letu 2019 tako uvrščamo v sam evropski vrh po deležu sprejetih projektov zaposlitev. 

Na splošno pa je leto 2019 zaznamovala raznolikost prijaviteljev, tematik, solidarnostnih akcij mladih 
v različnih lokalnih okoljih in tako smo počasi že lahko začeli slutiti, kam pelje naša ladja Evropske 
solidarnostne enote. Sprejeti projekti so se ukvarjali z raznolikimi tematikami oz. delovali na raz-
ličnih področjih, kot so področje socialnega vključevanja, ki kaže na uspeh nacionalne agencije 
pri doseganju te ključne prioritete, mladinsko delo, ki kaže na močno povezavo med programoma 
Evropska solidarnostna enota in Erasmus+, razvoj lokalnih skupnosti ter enakopravnost in boj 
proti diskriminaciji. To so tematike, ki so prevladovale. Kar nekaj projektov pa se je ukvarjalo tudi s 
trajnostnim razvojem, ki bo v prihodnosti dobival vse večji pomen v programu. Pred vami so tako 
izbrani projekti dobrih praks iz vsakega ukrepa in še posebej tematsko obravnavni projekti, ki so 
imeli močan vpliv v lokalnem okolju in so bili trajnostno naravnani.

V letu 2019 je bilo v program Evropska solidarnostna enota predla-
ganih 125 projektov, ki so vključevali 204 aktivnosti, s skupno višino 
zaprošenih sredstev 2.111.413,17 evrov. Sprejetih je bilo 64 projektov 
oz. 122 aktivnosti v skupni vrednosti 1.415.922,37 evrov. S sredstvi, 
ki so bila razdeljena na treh razpisnih rokih, smo lahko podprli 51 % 
prijavljenih projektov. 

Roberta Čotar Krilić
MOVIT

BOGATO 
SOLIDARNOSTNO 

LETO 2019

Vsi projekt, sprejeti v letu 2019, bodo 
pustili solidarnostni pečat, vsak s 

svojo tematiko, vsak pri oz. s svojo 
ciljno skupino. Tiste, ki so pomembno 
preoblikovali svoje skupnosti, mladi 

in skupnosti, v katerih živijo, pa so to 
dobro ozavestili, pa boste srečevali 
še naprej. Mogoče že v naslednjem 

Solidarnostnem pečatu. 

PROGRAM Ese 
V LETU 2019
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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 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 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.

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 šte-
vilnih 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. 

praks
primeri dobrih

Opisi projektov temeljijo na navedbah v zaključnem poročilu in 
končni dotaciji, ki pa je lahko nekoliko nižja od prvotno odobrene 
zaradi znižanja dejanskih stroškov projekta. Za projekte, ki so v času 
nastanka te publikacije še v teku, pa opisi temeljijo na navedbah v 
prijavnih obrazcih, kar je posebej označeno v opombah. 

V letošnjem Solidarnostnem pečatu izpostavljamo dve tematski 
področji in primera dobrih praks.

REŠEVANJE OKOLJSKIH IZZIVOV
Pomen reševanja okoljskih izzivov in naslavljanje trajnostnega 
razvoja je tema, ki prihaja v ospredje evropske družbe in pred-
stavlja eno od možnih področij projektov v programu Evropska 
solidarnostna enota. Na to problematiko je vezan tudi eden izmed 
ciljev Strategije EU za mlade 2019–2027, to je ustvariti družbo, v 
kateri so vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni ustvarjati 
spremembe v svojem vsakdanjem življenju. Izpostavljamo projekt, ki 
je problematiko soočanja z okoljskimi izzivi razširil v manjša lokalna 
okolja po Sloveniji, mlade spodbujal k aktivaciji in jim omogočil 
razvijanje kompetenc na področju zagovorništva za naslavljanje 
okoljskih izzivov.

UČINKI NA LOKALNO SKUPNOST
Projektni učinki predstavljajo pomemben element vseh projektov, 
želja po doseganju določenih učnikov pa predstavlja ključni del 
razloga, zakaj projekt sploh zasnovati. Lokalna skupnost predsta-
vlja enega izmed deležnikov, na katere imajo projekti Evropska 
solidarnostna enota vpliv v svojih prizadevanjih za naslavljanje 
različnih družbenih izzivov. Izpostavljamo projekt, ki je imel učinek 
na lokalno skupnost, lokalno prebivalstvo in organizacije, ki delujejo 
v lokalnem okolju.

Število prijavljenih 
in sprejetih 
projektov po 
prijavnih rokih

število predlaganih projektov
število sprejetih projektov

R1 R2 R3 skupaj

37 42 46

64

125

18
26

20

Število prijavljenih 
in sprejetih 
aktivnosti v okviru 
prostovoljstva 

število predlaganih aktivnosti
število sprejetih aktivnosti

R1 R2 R3 skupaj

49
44 40

91

133

14

35
42

Število prijavljenih 
in sprejetih 
aktivnosti v okviru 
pripravništev in 
zaposlitev 

število predlaganih aktivnosti
število sprejetih aktivnosti

R1 R2 R3 skupaj

3 3
5

1111

5
33

Število prijavljenih 
in sprejetih 
projektov v okviru 
solidarnostnih 
projektov

število predlaganih projektov
število sprejetih projektov

R1 R2 R3 skupaj

19 19
22 20

60

5
87
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KDO?
Familija – izobraževalni in terapevtski center

KDAJ?
1. maj 2019 – 31. oktober 2020

O ČEM?
izobraževanje in usposabljanje, vključenost, mladinsko delo

ZA KOLIKO? 
79.063,00 €

KAJ?
Projekt Familija – Kids in Action 6 je v ospredje postavil 
mlade iz lokalnega okolja in mlade prostovoljce iz tujine, 
njihovo medsebojno spoznavanje in učenje. Po eni strani 
so s projektom želeli razvijati kompetence mladih prosto-
voljcev, jim ponuditi izkušnjo mednarodnega dela in jih 
spodbujati k nadaljevanju formalnega izobraževanja oz. 
jih usmerjati v delo na področju socialnega dela in dela z 
mladimi oz. z osebami z manj priložnostmi. Po drugi strani 
pa so želeli s projektom prinesti tudi pozitiven vpliv v delo 
gostiteljskih organizacij in prispevati k razvoju mladih, ki jih 
gostiteljske organizacije naslavljajo oziroma z njimi delajo.
S pomočjo prostovoljskega projekta so želeli ustvariti oko-
lje, ki bi čim bolj optimalno vplivalo na osebni razvoj, na 
širino osebnega in družbenega, predvsem pa aktivnega 
duha njihove ciljne skupine oziroma uporabnikov njihovih 
programov ter na lokalne skupnosti v celoti. S tem pa so 
želeli slediti svojemu osnovnemu poslanstvu, ki je iz širše 
okolice Škofje Loke narediti mladim in osebam iz ranljivejših 

družbenih skupin prijazno in perspektivno okolje, v katerem 
bodo radi preživljali svoj čas in v katerem bodo imeli vse 
možnosti za svoje udejstvovanje na čim več področjih.
Projekt je predstavljal nadaljevanje uspešno izpeljanih pre-
teklih projektov, hkrati pa je bil nadgrajen z vključevanjem 
novih organizacij, tako gostiteljskih kot pošiljajočih, in je bil 
tako še obsežnejši od prejšnjih. Poleg organizacij, formalno 
vključenih v projekt, so bili prostovoljci občasno vključeni 
tudi v druge organizacije na območju Škofje Loke in Kranja.
Projekt Familija – Kids in Action 6 je povezal različne orga-
nizacije in njihove enote, ki prek dela z otroki, mladostniki 
in/ali ranljivimi skupinami stremijo k razvoju inkluzije, soli-
darnosti in s tem boljše družbe. Poleg Familije (MDC Blok 
in Pum-O) so v projektu sodelovali še Center za socialno 
delo Gorenjska (MDC Podlubnik, DC Ω in DC Škrlovec), 
Šent, Vzgojni zavod Kranj oz. njihova stanovanjska skupina 
Črnava, OŠ Škofja Loka – Mesto, OŠ Jela Janežiča, OŠ 
Cvetka Golarja in Društvo Projekt Človek.

Del prostovoljcev je bil znan že ob projektni prijavi, zato je 
bil projekt delno prilagojen njihovim željam. Prostovoljce je 
povezovalo veselje do dela z otroki, mladostniki in ranljivimi 
ciljnimi skupinami, ki so osnovna ciljna skupina projekta 
oziroma vključenih partnerskih organizacij gostiteljic.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Projekt je združeval raznolike partnerje v lokalnem oko-
lju, ki delajo z mladimi in z ranljivimi ciljnimi skupinami. 
Povezovanje lokalnih partnerjev predstavlja tudi dobro 
prakso medsektorskega povezovanja. Projekt je tako pri-
mer uspešne povezave različnih deležnikov z namenom 

vplivanja na lokalno okolje, 
razvijanje odprtosti in med-
kulturnega dialoga ter hkrati 
grajenja kompetenc mladih, 
tistih v lokalnem okolju kot 
tudi tistih, ki pridejo iz drugih 
okolij, preko medsebojnega 
dialoga in medsebojnega 
učenja. Močna točka projekta 
pa je tudi podpora, ki so jo 
nudili prostovoljcem tekom 
projektnih aktivnosti in je 
bila dobro zastavljena tako 
z vidika delovne in učne kot 
osebne plati.

Familija 
– Kids in Action 6

2 V času priprave kompendija dokumentacija projekta še ni bila zaključena, zato opis temelji na informacijah iz prijavnega obrazca.

2

PROSTOVOLJSTVO

individualna 
prostovoljska aktivnost
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Employment in University Sport 
Administration
KDO?
EUSA Institute

KDAJ?  1. maj 2019 – 31. oktober 2020

O ČEM?
športna vzgoja in šport, razvoj spretnosti, zaposljivost in 
podjetništvo

ZA KOLIKO?
7.492,00 €

KAJ?
Projekt je dvema mladima osebama iz tujine ponudil zapo-
slitev v organizaciji, ki deluje na področju univerzitetnega 
športa. S projektom so želeli mlada zaposlena usposobiti za 
delo v športu, s poudarkom na naslavljanju in strokovnem 
delu na področju socialne vključenosti, družbene odgo-
vornosti in enakih možnosti na področju športa. Poseben 
poudarek projekta je bil na področju organizacije športnih 
dogodkov ter na področju komunikacije in diseminacije. 

Cilji projekta so bili večplastni: interno so želeli na ravni 
organizacije poglobiti evropsko dimenzijo in še bolj odpreti 
organizacijo ter poskrbeti za družbeno solidarnostno noto, 
v lokalnem okolju se bolj povezati z drugimi organizacijami 
in z njimi razviti dopolnjujoče se delovanje, da bi tako do-
segli večje učinke, v evropskem okolju pa so želeli poudariti 
komponente in pomen širše vključenosti in solidarnosti.

PRIPRAVNIŠTVA IN 
ZAPOSLITVE

Zaposlili so dve osebi, svetovalca za komuniciranje kot 
asistenta vodje oddelka in svetovalca za šport kot asistenta 
vodje športa. Konkretne aktivnosti v projektu so vključevale 
izvedbo seminarja in delavnic za člane in partnerje orga-
nizacije, namen katerih je bilo deljenje izkušenj in praktič-
nih primerov delovanja na področjih, povezanih s temami 
preprečevanja spolne zlorabe v športu, enakopravnosti 
med spoloma, vključenosti, antidopinga, dvojne kariere, 
prostovoljstva in pridobivanja kompetenc preko dela v 
športu. Med cilji aktivnosti so bili širša vključenost, ena-
kopravnost ter mednarodno sodelovanje preko športnih 
dogodkov, ki poleg športnih tekmovanj zajemajo tudi kul-
turni in izobraževalni program. Zaposlena pa sta sodelovala 
tudi v drugih aktivnostih organizacije. Poleg obstoječih 
projektov sta zaposlena razvijala tudi nove projekte na 
evropski in lokalni ravni, saj je organizacija želela okrepiti 
sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na omenjenih 
področjih v Ljubljani in Sloveniji. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Projekt je vključeval mednarodno zaposlitev, in sicer so 
zaposlili dve osebi iz tujine in na ta način s projektom 
v obstoječo ekipo prinesli dodano vrednost. Projekt je 
smiselno naslavljal družbene potrebe in temo solidarnosti 
ter ciljal na vplivanje na širše družbeno okolje na področju 
športa. Projekt zaposlitve v Evropski solidarnostni enoti so v 
organizaciji prijavili v kombinaciji z drugim razpisom, ki je kril 
stroške zaposlitve, ki jih program Evropska solidarnostna 
enota ne krije in tako uspešno ustvarili dve novi zaposlitvi.

3 V času priprave kompendija dokumentacija projekt še ni bila zaključena, zato opis temelji na informacijah iz prijavnega obrazca.

3

zaposlitev
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Moč 
mladih
KDO?
Razvojna agencija Kozjansko, Mladinski center Šentjur

KDAJ? 1. avgust 2019 – 31. maj 2020

O ČEM?
razvoj skupnosti, vključenost, sprejemanje in integracija 
državljanov tretjih držav

ZA KOLIKO?
5.000,00 €

KAJ?
Skupina mladih, ki že več let obiskuje aktivnosti mladin-
skega centra, je oblikovala projekt, namenjen mladim v 
njihovem kraju oziroma občini. S projektom so želeli doseči 
večjo (socialno) vključenost mladih v lokalno skupnost, 
povezati mlade iz različnih sosesk in v skupnost vključiti 
mlade, ki prihajajo iz albanske skupnosti, da bi se čutili bolj 
povezane s svojim lokalnim okoljem. Poleg tega so želeli 
mladim omogočiti pridobivanje raznolikih kompetenc in 
prostor za povezovanje s političnimi odločevalci ter na-
govarjati temo skrbi za okolje.

Tekom projekta so mladi izvedli tri turnirje v nogometu v 
treh različnih krajevnih skupnostih, organizirali so srečanja 
z mladimi v petih različnih krajevnih skupnostih, izvedli niz 
delavnic o recikliranju in izvedli promocijo čiščenja okolja 
preko spleta, saj izvedba načrtovane čistilne akcije v občini 
zaradi izbruha epidemije covida-19 ni bila mogoča. Aktiv-
nosti so se udeležili mladi z različnih delov občine, veliko 

tudi mladih, ki predhodno niso bili vključeni v aktivnosti 
mladinskega centra. Del srečanj so zaradi epidemije morali 
prestaviti na splet, vendar jim je kljub temu uspelo izvesti 
večino zastavljenega programa. Preko poziva k čiščenju 
okolja med sprehodom v lokalnem okolju so poleg mladih 
dosegli tudi del drugih prebivalcev občine, in sicer starše 
in druge člane družin mladih, ki so sodelovali v akciji.

S sodelovanjem v projektu pa so veliko pridobili tudi mla-
di, ki so ga aktivno sooblikovali. Poleg uradno vključenih 
sedmih članov se je projektu pridružilo še pet članov. So-
delujoči so se povezali z mladimi iz albanske skupnosti in 
se z njimi bolje spoznali, spoznali so nove dele občine, ki 
jih še niso poznali, se naučili veliko o organizaciji aktivnosti, 
začutili pripadnost kraju in okolju, v katerem živijo, spoznali 
nove prijatelje, okrepili svojo samozavest in dobili potrditev, 
da zmorejo, okrepili svoje komunikacijske spretnosti, se na-
učili veliko o IKT, multimedijski opremi in še veliko drugega.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Projekt je bil zelo dobro razdelan, spodbujal je aktivno 
participacijo in aktivno državljanstvo mladih v ruralnem 
okolju in vključevanje mladih v družbeno življenje skozi 
raznolike aktivnosti. Projekt je hkrati preko organiziranja 
različnih dogodkov spodbujal tudi vključevanje mladih, ki 
še niso sodelovali v tovrstnih aktivnostih, vključno z mladimi 
iz marginalizirane etnične manjšine. V projektu so uspeli 
povezati več lokalnih skupnosti, prav tako pa jim je uspelo 
projekt ustrezno prilagoditi in izvesti kljub izbruhu epidemije 
covida-19, ki se je zgodil v času projekta.

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI
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Projekt je bil 
usmerjen v krepitev 
ozaveščanja o 
okoljskih tematikah 
in razvijanje lokalnih 
praks za naslavljanje 
okoljskih in 
družbenih izzivov.

Skupaj za 
podnebno pravičnost
KDO?
Društvo za permakulturo Slovenije

KDAJ? 1. januar – 31. december 2020

O ČEM?
ukrepi proti podnebnim spremembam, okolje in varstvo 
narave, razvoj skupnosti, državljanstvo in demokratično 
udejstvovanje

ZA KOLIKO?
6.822,00 €

KAJ?
Projekt je zasnovala skupina mladih, ki jih združuje prizade-
vanje za pravičnejšo prihodnost, ki temelji na solidarnosti 
in sožitju z naravo. Mladi delujejo v okviru gibanja Mladi 
za podnebno pravičnost, ki združuje več sto posamezni-
kov, ki jih povezuje zanimanje za okoljsko problematiko. S 
projektom so želeli decentralizirati in bolje povezati giba-
nje Mladi za podnebno pravičnost z lokalnimi skupnostmi 
ter razviti solidarnostne oz. skupnostne prakse. Tekom 
projekta so želeli k aktivaciji, sodelovanju in povezova-
nju privabiti čim več ljudi. Obenem so z aktivnostmi želeli 
okrepiti kompetence mladih na področju solidarnostnih 
praks, nenasilne komunikacije, okoljskih tematik in pred-
stavljanja svojih argumentov ter kompetence, potrebne 
za vzpostavljanje kakovostne debate. Preko vsebinskih 
delavnic na področju podnebne pravičnosti, delavnic za 
povezovanje in opolnomočenje lokalnih akterjev ter pobud 
za samoiniciativno organizacijo projektov in sodelovalnih 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je naslavljal aktualno 
tematiko skrbi za okolje in traj-
nostni razvoj, ki se tiče širše 
evropske in globalne skupnosti. 
V projektu so mladi temo pri-
našali v lokalna okolja in svoje 
aktivnosti razpršili po Sloveniji 
ter hkrati razmišljali o trajnosti 
samega projekta, saj se aktiv-
nosti mladih nadaljujejo tudi 
po projektu. Projekt je prinašal 
učinke na neposredno vključe-
ne mlade, druge mlade, ki so 
jih naslavljali znotraj projekta, in 
širšo skupnost.

mrež na presečišču okoljskih in družbenih izzivov so že-
leli podpreti lokalne skupine mladih do te mere, da bi se 
počutili dovolj kompetentni, da začnejo v svojih lokalnih 
skupnostih spodbujati spremembe, se aktivirati in krepiti 
medsebojno sodelovanje.

Aktivnosti projekta so med drugim vključevale spozna-
vanje obstoječih skupnostnih praks v krajih obstoječih 
aktivnih članov gibanja, identificiranje potreb in izvedbo 
solidarnostnih oz. skupnostnih praks v krajih, kjer je to 
že bilo mogoče, ter srečevanja članov gibanja, na katerih 
so evalvirali delo in načrtovali nadaljnji razvoj praks. Or-
ganizirali so tudi delovno-izobraževalni vikend za člane 
in izvedli solidarnostne prakse še v drugih krajih kot v 
začetnem obdobju projekta. Tekom projekta pa so izvajali 
tudi diseminacijo in končno evalvacijo projekta, refleksijo 
učnih izkušenj in načrtovali prihodnje aktivnosti.

V projektu je mladim ob strani stal inštruktor, ki jim je po-
magal pri vzpostavljanju skupinske dinamike, ozavešča-
nju učne izkušnje, pri načrtovanju aktivnosti in pripravi 
akcijskega načrta za delovanje na lokalni ravni, vključno 
z doseganjem trajnih učinkov.

4

solidarnostni projekt

IZPOSTAVLJENO
Reševanje okoljskih 
izzivov
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Projekt je naslavljal 
reševanje 
problematike socialno 
degradiranega 
obmejnega podeželja 
Slovenske Istre in z 
delovnimi akcijami 
mladih prostovoljcev 
doprinesel lokalnemu 
okolju.

Solidarni 
v Istri
KDO?
Trajnostni Park Istra, raziskovalno-izobraževalni zavod 
     za trajnostni razvoj

KDAJ? 1. avgust 2019 – 31. oktober 2020

O ČEM?
ukrepi proti podnebnim spremembam, okolje in varstvo 
narave, razvoj podeželja in regeneracija mestnega okolja, 
razvoj skupnosti

ZA KOLIKO?
59.909,00 €

KAJ?
V dveh skupinskih prostovoljskih aktivnostih so mladi z 
različnih koncev Evrope pomagali lokalnemu prebivalstvu, 
ki je ostalo v socialno degradiranem območju, pri iskanju 
novih možnosti za ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih 
delovnih mest, varovanju dediščine teh krajev ter pri oži-
vljanju obmejnega zaledja Istre. V prostovoljskem centru 
Parka Istra so mladi dobili izkušnjo trajnostnega bivanja, 
skupnega dela, učenja in zabave ter se prek usmerjenega 
neformalnega izobraževanja in prostovoljnega dela učili 
življenja in dela v skupini ljudi in proaktivnega reševanja 
težav, s katerimi se ne sooča le zaledje Slovenske Istre, 
temveč tudi Slovenija in Evropa kot celota.

Prostovoljci so delovali na področjih pomoči domačinom, 
pomoči organizacijam, skrbi za dediščino Istre, neformal-

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Skupinski prostovoljski projekti 
so v svojem bistvu namenjeni 
pomoči oziroma obnovi, pri ka-
teri pomagajo mladi iz različnih 
držav in v krajšem času doprine-
sejo k spremembam ali izboljša-
vam v nekem okolju. Projekt So-
lidarni v Istri je bil izveden ravno 
na ta način. Projekt je imel moč-
no solidarnostno noto, hkrati pa 
je bil močno vpet v lokalno in 
regionalno okolje in njegov ra-
zvoj. Prijavitelji so se v projektu 
povezali z drugimi organizacija-
mi, ki delujejo v lokalnem okolju, 
in na ta način dosegali učinke 
na več različnih deležnikov in 
na več različnih ravneh, tako 
na mlade prostovoljce in or-
ganizacijo prijaviteljico kot tudi 
druge sodelujoče organizacije, 
lokalno prebivalstvo, območje 
posameznih občin in regional-
nega področja Istre. 

nega izobraževanja in pomoči otrokom z manj priložnostmi. 
Preko raznovrstnih aktivnosti so prostovoljci skupaj delali, 
se učili, zabavali in pomagali lokalni skupnosti z delom na 
trajnostnih projektih. Preko dela so se prostovoljci učili 
novih spretnosti, preko izkušnje učenja pa raziskovali, kaj 
je tisto, česar si sami želijo v življenju. 

S programom delavnic, ki so jim bile na voljo med pro-
jektom, so pridobivali znanje na različnih področjih vse 
od osebnostne rasti, projektnega vodenja in aktivnega 
državljanstva do kritičnega presojanja informacij in delav-
nic, preko katerih so pridobivali praktična znanja. Hkrati 
so lokalni prebivalci, ki jih organizacija spodbuja k uresni-
čevanju njihovih sanj in ohranjanju dela kljub težavam, s 
katerimi se pri tem soočajo, prejeli pomoč prostovoljcev 
pri njihovih opravilih. 

Ker pa organizacija sodeluje tudi s humanitarnimi in drugimi 
lokalnimi nevladnimi organizacijami, so prostovoljci poma-
gali tudi pri nekaterih njihovih akcijah, na primer pri akcijah 
Rdečega križa, podpori Dnevnemu centru za brezdomce v 
Bertokih, pomoči Zvezi Sonček pri urejanju terapevtskega 
centra in delu z uporabniki Zveze Sonček ter pomoči v 
Obalnem zavetišču za živali.

5

skupinska prostovoljska 
aktivnost

IZPOSTAVLJENO
Učinki na lokalno 
skupnost
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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.

Projekt Oživimo hišo je temo solidarnosti 
zajel z vidika okolja in udeležencev. Z 
obnovo hiše, ki bi sicer lahko propadala še 
naprej, so pokazali skrb za okolje in mesto, v 
katerem živijo. Hiši so dali novo uporabnost, 
mestu pa nove priložnosti za aktivnosti, ki 
bodo lahko v tej hiši potekale. Udeležencem 
skupinskega projekta prostovoljstva je 
projekt omogočil pridobivanje praktičnih 
izkušenj, nekaterim med njimi pa je projekt 
služil kot referenca na njihovi poslovni poti. 
Organizaciji priznanje izročamo z največjim 
veseljem in vsem sodelujočim čestitamo 
za njihovo predano in kakovostno delo ter 
izjemno izpeljan projekt.

Ključ do solidarnosti
2019

Za najboljši projekt na področju solidarnosti
v programu Evropska solidarnostna enota 
v letih 2018/2019 podeljujemo

organizaciji:

za projekt:

ki je potekal:

predstavlja solidarnost v najširšem pomenu.

projekt omogočil pridobivanje praktičnih 

Ključ do solidarnosti

Projekt Oživimo hišo je temo solidarnosti 
zajel z vidika okolja in udeležencev. Z 
obnovo hiše, ki bi sicer lahko propadala še 
naprej, so pokazali skrb za okolje in mesto, v 
katerem živijo. Hiši so dali novo uporabnost, 
mestu pa nove priložnosti za aktivnosti, ki 
bodo lahko v tej hiši potekale. Udeležencem 

ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER IDRIJA

OŽIVIMO HIŠO,

1. 2. 2019 – 30. 6. 2019.

Podpis: UROŠ SKRINAR, DIREKTOR
V Ljubljani, dne 6. 12. 2019

Priznanje 
Ključ do solidarnosti

Program Evropska solidarnostna enota je v svojem bistvu program, ki je namenjen solidar-
nosti. Program med mladimi spodbuja medsebojno sodelovanje in jim ponuja prostor za 
učenje in razvijanje kompetenc. Ključni element programa predstavlja solidarnost v najširšem 
pomenu.  Z namenom dodatnega spodbujanja dimenzije solidarnosti v projektih smo v letu 
2019 podelili priznanje Ključ do solidarnosti projektu, v katerem se je solidarnost izrazila na 
najboljši in hkrati najširši način.

V izbor so se uvrstili projekti, katerih zaključno poročilo je bilo oddano do 1. oktobra 2019. 
Med finalisti je štiričlanska komisija izbrala zmagovalca.

Priznanje Ključ do solidarnosti 2019 
za spodbujanje aktivne participacije mladih 
je prejel:

PROJEKT OŽIVIMO HIŠO 
v izvedbi 
Zveze društev Mladinski center Idrija

Temo solidarnosti je projekt zajel z vidika 
okolja in udeležencev. Z obnovo hiše, ki bi 
sicer lahko propadala še naprej, so pokaza-
li skrb za okolje in mesto, v katerem živijo. 
Hiši so dali novo uporabnost, mestu pa nove 
priložnosti za aktivnosti, ki bodo lahko v tej 
hiši potekale. Udeležencem skupinskega 
projekta prostovoljstva je projekt omogočil 
pridobivanje praktičnih izkušenj, nekaterim 
med njimi pa je projekt služil kot referenca 
na njihovi poslovni poti.

Izbrani projekt je solidarnost zajel s širokega 
zornega kota – tako do okolja, do somešča-
nov, do udeležencev in njihove prihodnosti 
kot do dolgoročnosti uporabe objektov in 
vdihovanja novega življenja v malo mesto.
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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) 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.

NASLOV: 
Solidarnostni pečat 2019: 
Evropska solidarnostna 
enota

IZDAJATELJ: 
MOVIT, 
Ljubljana, Dunajska 5, 
1000 Ljubljana

UREDILA: 
Meta Brečić-Ločičnik 

LEKTURA: 
ALAM Aleš Lampe s.p.

OBLIKOVANJE: 
AIKO, agencija idej in 
kreativnega oblikovanja

FOTOGRAFIJE: 
arhiv organizacij 
posameznih opisanih 
projektov, Adobe Stock

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, 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/.

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

OSTALI NOMINIRANI PROJEKTI

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ČRN 
PLAMEN S PROJEKTOM NAMIZNI 
NOGOMET, VEČ KOT LE IGRA! 
Z igro namizni nogomet, ki jo vsi pozna-
mo, oni pa jo trenirajo profesionalno, so 
povezali mlade in v projekt vključili tudi 
organizacije, ki vključujejo mlade z manj 
priložnostmi in posebnimi potrebami, in 
jim približali to na videz preprosto igro. 
Popestrili so jo z različnimi izzivi (npr. 
zavezanimi očmi, uporabo več žogic) in 
tako prisotne učili ne le o igranju igre, 
temveč tudi o številnih drugih spretnostih 
in veščinah. Solidarnost se je izrazila pre-
ko vključevanja in povezovanja mladih z 
raznolikim ozadjem ter bogatenja lokal-
ne skupnosti. Projekt je namreč povezal 
različne deležnike iz lokalnega okolja na 
povsem unikaten način.

VOLUNTARIAT, ZAVOD ZA 
MEDNARODNO PROSTOVOLJNO 
DELO LJUBLJANA S PROJEKTOM 
ŠTUDENT KUHA HITRO, ZELENO IN 
POŠTENO 
Študentje so se odločili, da imajo dovolj 
hitro pripravljene nezdrave prehrane v 
času študija, zato so zasnovali projekt, 
v katerem so pripravili več kuharskih 
delavnic za pripravo zdravih in okusnih 
obrokov. Pri tem so sodelovali z lokalnimi 
kmeti, svetovali o potrošništvu in ozave-
ščali o nakupovanju brez embalaže. V 
projektu so izdelali tudi knjižico receptov. 
Solidarnost so izkazali tako do drugih 
mladih, kot do lokalnih pridelovalcev hra-
ne in okolja.

http://www.movit.si/ese/portal-ese/
http://www.movit.si/ese/portal-ese/


UPORABNE POVEZAVE
Evropska komisija: 
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
Izvajalska agencija (EACEA): 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidari-
ty-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.
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https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps

