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KDO?
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo; Ljubljana

S KOM? 
Mladinski prostovoljski center »Sodružestvo« (Rusija)

KDAJ?  1. julij 2014 – 30. junij 2015

O ČEM?
teme s področja trga dela, vklj. karierno vodenje / ne-
zaposlenost mladih; domače in pravne zadeve (človekove 
pravice in vladavina prava)

ZA KOLIKO?
8.610,00 evrov

KAJ?
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo prizadevalo 
za učinkovito obravnavo problema brezposelnosti in 
prekarnega dela med mladimi. Izvedli so projekt evropske 
prostovoljne službe v sodelovanju z rusko partnersko 
organizacijo Sodružestvo, ki je trajal 12 mesecev. Takrat 
25-letna prostovoljka Natalija Černova je po izobrazbi 
sociologinja, ključna področja njenega zanimanja pa so 
zajemala trg dela, reševanje brezposelnosti in aktivno 
državljanstvo. Že od samih začetkov se je Gibanje za 
dostojno delo in socialno družbo ukvarjalo z opozarjanjem 
na probleme, povezane s prekarno zaposlitvijo, hkrati pa s 
spodbujanjem mladinske in nacionalne politike k večjemu 
vključevanju mladih v odločitve ter v skupno reševanje 
položaja mladih in skupno skrb za dostojno delo.

S projektom EVS so želeli še učinkoviteje prispevati k 
izboljšanju nacionalnih politik zaposlovanja, zakonski 
ureditvi prekarnih oblik na trgu dela, prepoznavnosti 
različnih vrst dela in prenosu dobrih praks iz drugih evropskih 
držav, ki so bile predmet raziskave v okviru projekta, v 
Slovenijo in Rusijo. To so dosegli s pripravo natančne 
raziskovalne naloge o zgoraj navedenih temah, ki je bila ob 
zaključku projekta natisnjena v obliki publikacije, kot tudi z 
organizacijo več posamičnih dogodkov, srečanj, konferenc 
in debatnih večerov, ki so bili posvečeni problematiki 
zaposlovanja mladih in na katerih je prostovoljka dejavno 
sodelovala z ostalimi aktivnimi člani gibanja. Dolgoročno 
so s projektom krepili tudi partnerstvo z rusko organizacijo, 
rezultate projekta pa predlagali odločevalcem v Sloveniji.

Na podlagi preteklih izkušenj se je skupni projekt v 
sodelovanju z EVS prostovoljcem vedno izkazal za odlično 
vzajemno korist, zato so k temu stremeli tudi tokrat. Z mislijo 
na želje in potrebe prostovoljke so se osredotočili tudi na 
njeno vključevanje v tekoče delovanje gibanja, v času 
celotnega projekta pa je bila udeležena v učnem procesu 
in nabiranju izkušenj v tesni navezavi z izvajanjem projektov 
s področja dostojnega dela, trga dela in aktivnih politik 
zaposlovanja. Kot članica ožje organizacijske in vsebinske 
ekipe je pripravljala nacionalno konferenco o zaposlovanju 
in različnih oblikah prekarnega dela, ki prežijo na mlade v 
Sloveniji. 

Ob podpori dveh strokovnjakov je pripravila dokument z 
analizo trga dela in krajšo brošuro o dostojnem delu, ki je 
bila predstavljena političnim odločevalcem.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je bil vsebinsko zelo raznolik in je ponujal kakovosten učni prostor za prostovoljko, ki 
je bila mlada z manj priložnostmi zaradi geografskih ovir, saj je prihajala iz oddaljenega mesta v 
Rusiji. Potrebe prostovoljke in cilji sodelujočih organizacij so bili jasni, zastavljeni pa so bili tako, 
da so dosegali visokokakovostne učne rezultate. Kakovostno so bile zastavljene in izvedene vse 
faze projekta, tudi nadaljnje aktivnosti prostovoljke po prihodu domov. Velik poudarek je bil na 
spremljanju učnih učinkov prostovoljke, procesu Youthpass ter delitvi vlog koordinatorja in men-
torja. V projektu je bilo zelo izrazito izpostavljeno dobro partnerstvo med organizacijama, kar je pri 
projektih EVS zelo pomembno. Projekt je tudi rezultatsko in raziskovalno naravnan in obravnava 
perečo problematiko brezposelnosti mladih in je usmerjen tudi v nadaljnje aktivnosti prostovoljke, 
ki jih bo izvajala ob zaključku projekta v svojem lokalnem okolju in prenašala dobre prakse iz 
slovenskega okolja. 

EVROPSKA 
PROSTOVOLJNA SLUŽBA
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