SMERNICE NACIONALNE AGENCIJE GLEDE ZAGOTAVLJANJA MINIMALNIH
STANDARDOV ZA PROSTOVOLJCE V PROJEKTIH EVS

Na podlagi ocenjevanja, spremljanja in vrednotenja projektov EVS, informacij, pridobljenih iz
zaključnih poročil ter na osnovi obiskov organizacij med izvajanjem projekta in izvajanja
usposabljanj za prostovoljce EVS, NA ugotavlja, da je potrebno v organizacijah EVS upoštevati
določene minimalne standarde. Zato NA za vse akreditirane organizacije EVS določa smernice za
zagotavljanje minimalnih standardov (opredeljenih v Listini EVS) za prostovoljce EVS, katerih
projekti se izvajajo v Sloveniji.

Zagotovitev minimalnih standardov prostovoljcem EVS iz programa Erasmus+: Mladi v Akciji:
1.

Iz naslova organizacijske podpore:






2.

Stroški za prehrano: izhajajoč iz Slovenske košarice hrane za leto 20151 in na podlagi
prakse pri izvajanju projektov EVS v Sloveniji, je ustrezna višina sredstev, namenjenih za
prehrano minimalno 178€ na mesec. Predvideni znesek se lahko ustrezno zniža, če
organizacija prostovoljcu EVS zagotavlja določene obroke drugače (kosilo v menzi,
odprt račun v bližnji restavraciji ipd.), oz. se zviša, saj je življenjski standard tudi po
regijah in mestih, kjer živijo prostovoljci, različen.
Nastanitev: enoposteljna soba za dolgoročne projekte EVS, z možnostjo uporabe
funkcionalno opremljene kuhinje, v kolikor je dogovorjeno oz. sporazum o
prostovoljstvu določa, da si prostovoljec pripravlja obroke sam.
Lokalni prevoz: prostovoljcu pripada povračilo potnih stroškov (ali po dogovoru s
prostovoljcem zagotovitev ustreznega načina prevoza – npr. kolesa) v kolikor ima
nastanitev izven kraja opravljanja aktivnosti EVS, oziroma če prostovoljec biva več kot
dva (2) kilometra od lokacije opravljanja aktivnosti EVS.

Iz naslova Jezikovne podpore:

Glede na možnost pridobitve sredstev v projektu EVS (150€) vsaj 6-10 šolskih ur mesečno (če je
le mogoče za celotno trajanje projekta EVS) za strukturirano učenje jezika s primerno
usposobljeno osebo. V kolikor je taka oseba zaposlena/prostovoljec v organizaciji in poučuje
jezik v okviru zaposlitve ali prostovoljnega dela, lahko organizacija za namen učenja lokalnega
jezika nakupi pripomočke, literaturo, gradiva itd.

Priporočljivo:
 Prispevek za telefon: po dogovoru s prostovoljcem in v skladu z zmožnostmi
organizacije.
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Lokalni prevoz: Četudi prostovoljec nima nastanitve več kot dva (2) kilometra od
pisarne/lokacije opravljanja aktivnosti EVS, je zaželena ureditev lokalnega prevoza
(lahko finančno nadomestilo ali npr. lokalni mestni prevoz, kartica za izposojo koles
ipd.).

Evropska komisija: Slovenska košarica hrane. Dostopno na:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15029&langId=sl

