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1. Dobrodošli v svet potovanj

V tej knjižici bomo predstavili nekaj možnosti, ki jih lahko mladim ponudi Akcija 2 – Ev-
ropska prostovoljna služba (EVS) programa Mladi v Akciji, ter delo, ki ga je potrebno 
opraviti, da bi se uspešno pripravili na vlogo pošiljajoče organizacije v EVS projektu ter 
jo kasneje tudi uspešno odigrali.

Kaj je mreža mednarodnih letališč? (Kaj je EVS?)
Namen Evropske prostovoljne službe (EVS – European Voluntary Service) je razvijati 
solidarnost ter spodbujati aktivno državljanstvo in medsebojno razumevanje med mladi-
mi. Evropska prostovoljna služba omogoča mladim, da izvajajo prostovoljno služb o, 
ki traja največ dvanajst mesecev in poteka v državi, ki ni država njihovega stalnega 
prebivališča. To spodbuja solidarnost med mladimi in je resnična ‘učna služba’. S tem, 
ko delajo v dobro lokalne skupnosti, se prostovoljci učijo novih veščin in jezikov ter 
spoznavajo druge kulture.

Tako kot v vseh akcijah programa Mladi v Akciji so tudi tu možne prilagoditve za mlade z 
manj priložnostmi, z namenom da bi podprli njihovo učenje, mednarodno mobilnost in 
participacijo.

1 Več informacij lahko najdete v vodniku po programu Mladi v Akciji, ki je na voljo na spletni strani www.mva.si.
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2. Priprave na EVS
Ali resnično želite postati mednarodno letališče?

Preden lahko postanemo organizacija, aktivna v EVS, moramo razmisliti o sebi in svojem 
delu. Ali želimo biti EVS organizacija? Je spodbujanje neformalnega in priložnostnega 
učenja del našega poslanstva? Kakšne učne izkušnje lahko ponudimo mladim? Ali 
imamo na voljo čas in ljudi, ki jih bomo namenili temu? Ali imamo izkušnje z mladinskim 
delom na splošno? Ali že imamo mednarodne izkušnje? Ali se sploh lahko umestimo v 
program Mladi v Akciji?

O teh stvareh je vredno razmisliti preden začnemo. Načrtovanje je običajno več kot 
polovica vsega dela in če to fazo preskočimo, se nam bo poznalo v procesu akreditacije 
in tudi pri izvedbi projekta EVS.

Bi želeli omogočiti mladim z manj priložnostmi učenje v mednarodnem okolju in ste jih 
pripravljeni podpreti na njihovi poti? Če je vaš odgovor navdušen „DA“, potem nadaljujte 
z branjem. Če pa se vam porajajo dvomi, je sedaj primeren čas za pogovor z drugimi 
člani (deležniki) vaše organizacije.
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3. Proces akreditacije
Vzpostavljanje sistemov za nadzor letenja

Proces akreditacije je namenjen pripravi organizacije, da prevzame svoje odgovornosti 
do potencialnih prostovoljcev. Proces se začne z izpolnjevanjem Izraza interesa (EI). Ta 
dokument vsebuje informacije o organizaciji in možnih projektih, ki bi jih želela izvajati.

V času procesa akreditacije organizacijo obiščejo akreditatorji. Namen obiska je prever-
janje informacij ter podpora potencialnim pošiljajočim in gostiteljskim organizacijam pri 
pripravi načina dela, ki bo prostovoljcem resnično v pomoč.

Na ta način proces akreditacije zagotavlja kakovost priprave organizacij in (v večini 
držav) podpira organizacije pri njihovih pripravah. Izrazi interesa akreditiranih organizacij 
so objavljeni v Evropski bazi akreditiranih EVS organizacij2.

2 Obiščite: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
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4. Pridobivanje prostovoljcev
Pridobivanje pilotov

Ko je končan proces akreditacije, je čas za iskanje prostovoljcev, ki jih bomo poslali v 
tujino. Zanimanje za odhod na EVS je v različnih državah različno, zato je v nekaterih 
primerih potrebno vložiti veliko truda, da pritegnemo prostovoljce.

Izkušnje organizacij s pridobivanjem prostovoljcev so zelo različne. Veliko organizacij 
ponuja izkušnjo EVS prostovoljcem, ki jih že poznajo (lastnim članom, udeležencem 
različnih aktivnosti), nekatere organizacije pa možnost ponujajo „vsakomur, ki stopi sko-
zi vrata“.

Kakorkoli že, prostovoljec in organizacija morata razjasniti potrebe in pričakovanja obeh 
strani. Potrebe prostovoljcev se lahko razlikujejo glede na njihovo starost, spol, kulturno 
ozadje, veroizpoved itd. Tudi potrebe organizacij se lahko razlikujejo glede na njihove 
izkušnje in željo po poznavanju prostovoljcev, ki jih pošiljajo v tujino. Dogovor je osnova 
za nadaljnjo podporo, ki jo bo pošiljajoča organizacija nudila prostovoljcu.
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5. Priprava projekta
Izdelava načrta poleta

Prvi korak pri pripravi projekta je iskanje partnerjev, ki so pripravljeni gostiti našega 
prostovoljca. Neredko med organizacijami obstajajo dolgoletna partnerstva, ki se obli-
kujejo v različnih okvirih in uporabljajo v raznolikih projektih. Če že imate mednarodne 
partnerje, poskusite najprej pri njih; morda boste uspeli.

Vedno obstaja možnost iskanja partnerjev v različnih podatkovnih bazah. Ključna stvar, 
ki jo želimo doseči, je čim bolj poenoteno razumevanje učnih priložnosti za prostovoljca 
in enotno razumevanje projekta.

Vloga pošiljajoče organizacije v tej fazi je poskrbeti, da projekt odgovarja potrebam 
prostovoljca, in zagovarjati najboljše možne pogoje za prostovoljca v času opravljanja 
prostovoljne službe. Za to delo je ključno znanje mladinskih delavcev, ki pripravljajo 
projekt.

Kadar so v projekt vključeni mladi z manj priložnostmi, je potrebna še posebna pozor-
nost na vseh straneh. Projekt in podpora prostovoljcu morata biti oblikovana še posebej 
skrbno. Za te primere program Mladi v Akciji ponuja dodatne podporne mehanizme, kot 
sta okrepljeno mentorstvo ter predhodni načrtovalni obisk.
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6. Podpora v času trajanja aktivnosti
Komunikacija s kontrolo zračnega prometa

Delo pošiljajoče organizacije ni zaključeno, ko prostovoljec odpotuje v tujino. Vsak 
prostovoljec potrebuje določeno podporo. Včasih je podpora definirana že v dogovoru 
med prostovoljcem in pošiljajočo organizacijo, pogosto pa se bo morala pošiljajoča 
organizacija potruditi, da bo ostala v stiku s prostovoljcem in mu zagotavljala vse infor-
macije, ki jih potrebuje.

Podpora je lahko vse od pošiljanja sporočil po elektronski pošti, pogovorov s prosto-
voljcem po telefonu, pošiljanja priboljškov od doma, posredovanja v konfliktih, ki se 
lahko pojavijo, ali pojasnjevanja medkulturnih razlik itd.

Komunikacija lahko spodbuja prostovoljčevo refleksijo in beleženje dogajanja. Če pros-
tovoljec piše blog, mu bo to lahko pomagalo v kasnejših fazah projekta, ko je čas za 
vrednotenje in zajemanje učenja. 
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7. Vrednotenje
Analiza poleta

Vrednotenje je eden najbolj ključnih korakov za zajemanje učenja vseh oseb, vključenih 
v projekt. Vrednotenje nam omogoča, da premislimo o stvareh, ki so se nam zgodile 
v času trajanja projekta (npr. česa smo se naučili), in da vzpostavimo razmerja med 
dosežki. Temeljito vrednotenje ne pokaže le učenja na strani prostovoljca, temveč tudi 
učenje naše organizacije in gostiteljske strani.

Proces vrednotenja je pogosto spregledan, ljudje pa ga doživljajo kot le še eno ob-
veznost, ki mora biti opravljena, da se projekt lahko zaključi. Če se ga lotimo na tak 
način, je težko pričakovati, da se bomo iz njega resnično česa naučili. Kadar je vred-
notenje narejeno le na osnovi vprašalnikov, ga je pogosto mogoče zlorabiti tako, da 
izvemo le stvari, ki jih želimo izvedeti. Resnično vrednotenje je vključujoč proces, pri ka-
terem rezultat ni znan vnaprej, temveč se bo pokazal skozi čas in nam nakazal pot, kako 
naj s podobnimi aktivnostmi nadaljujemo v prihodnosti. Prav tako je dobro vrednotenje 
pogosto začetek nove aktivnosti ali projekta.
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8. Zajemanje in širjenje znanja
Izboljšajte svoje letališče

Vrednotenje mlademu človeku pomaga razvrstiti učne dosežke. Skozi proces priprave 
potrdila YouhPass3 prostovoljec prepozna učne učinke in jih razvrsti v kategorije v skladu 
z osmimi ključnimi kompetencami vseživljenjskega učenja. Izkušnje, pridobljene v času 
EVS aktivnosti, so običajno dodana vrednost prostovoljca na trgu dela v primerjavi z 
njegovimi vrstniki.

Po drugi strani je potrebno učenje vtkati v načela delovanja organizacije. Pridobljene 
izkušnje nam lahko pomagajo pri pripravi novih aktivnosti in vplivajo tudi na politiko same 
organizacije.

Pridobljeno znanje o različnih kulturah je pogosto uporabljeno za promocijo EVS-a in 
Evropske unije ter za pridobivanje novih prostovoljcev v programu Mladi v Akciji. Za 
večanje vidnosti rezultatov so na voljo določena sredstva. Na ta način program sam 
podpira tovrstne aktivnosti. Veliko sreče pri vaših nadaljnjih aktivnostih!

Za več informacij se lahko obrnete na Zavod Movit - Nacionalno agencijo programa Mladi v Akciji!

3 Za več informacij o YouthPass-u poglejte na spletno stran www.youthpass.eu
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Ta publikacija je rezultat usposabljanja EVS Takeoff, ki je potekalo v kraju Maynooth na 
Irskem od 20. do 24. maja 2010. Usposabljanje je udeležencem iz šestih evropskih 
držav omogočilo izmenjavo mnenj in izobraževanje o vlogah in nalogah pošiljajočih or-
ganizacij v okviru Evropske prostovoljne službe. Poglavja v tej publikaciji predstavljajo 
osrednje teme usposabljanja ter nekatere ključne poudarke. Publikacijo sta pripravila 
izvajalca usposabljanja Sašo Kronegger in David Backhouse.

Tako usposabljanje EVS Takeoff kot tudi ta publikacija sta skupna aktivnost štirih Na-
cionalnih agencij programa Mladi v Akciji:

Léargas (Irska), www.leargas.ie Zavod MOVIT (Slovenija), www.mva.si 

EUPA (Malta), www.eupa.org.mt Aktiv Ungdom (Norveška), www.aktivungdom.eu

Pogledi in informacije vsebovane v tej publikaciji so mnenja avtorjev. Publikacija v 
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske unije, Evropske komisije, programa 
Mladi v Akciji ali posamezne Nacionalne agencije.

Reference in viri:

Iskanje partnerjev:
www.youthnetworks.eu
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

T-kit 10: Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu:
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/10/
Tkit_10_EN
(prevod v slovenskem jeziku je dostopen le v tiskani obliki)

Vodnik po programu Mladi v Akciji (v več jezikih):
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Hopscotch to Quality in EVS (handbook for EVS promoters):
www.salto-youth.net/downloads/4-17-2006

YouthPass:
www.youthpass.eu
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