
SMERNICE NACIONALNE AGENCIJE GLEDE ZAGOTAVLJANJA MINIMALNIH STANDARDOV ZA 

PROSTOVOLJCE V PROJEKTIH PROSTOVOLJSTVA  

Na podlagi izkušenj z ocenjevanjem, spremljanjem in vrednotenjem projektov prostovoljstva, 

informacij, pridobljenih iz končnih poročil ter na osnovi obiskov organizacij med izvajanjem projektov  

in izvajanja usposabljanj za prostovoljce, smo na Nacionalni agenciji določili smernice za prostovoljce, 

ki jih morajo upoštevati vse akreditirane organizacije oz. organizacije z znakom kakovosti, in jih bomo 

uporabljali tudi v kontekstu projektov prostovoljstva. Standardi tudi odražajo določbe in opredelitve, 

ki izhajajo iz načel programa Evropska solidarnostna enota in prav tako iz Listine prostovoljstva 

Erasmus+. Zagotovitev minimalnih standardov prostovoljcem, ki sodelujejo v projektih prostovoljstva  

programa Erasmus+: Mladi v Akciji in programa Evropska solidarnostna enota:  

1. Iz naslova organizacijske podpore:  

 Stroški za prehrano: izhajajoč iz Slovenske košarice hrane za leto 2015 in na podlagi prakse pri 

izvajanju projektov prostovoljstva v Sloveniji, je ustrezna višina sredstev, namenjenih za prehrano 

minimalno 178 € na mesec. Predvideni znesek se lahko ustrezno zniža, če organizacija prostovoljcu  

zagotavlja določene obroke drugače (kosilo v menzi, odprt račun v bližnji restavraciji, ipd.), oziroma se 

zviša, saj je življenjski standard med regijami in mesti, kjer živijo prostovoljci, različen.  

 Nastanitev: enoposteljna soba za dolgoročne projekte prostovoljstva, z možnostjo uporabe 

funkcionalno opremljene kuhinje, v kolikor je dogovorjeno oz. sporazum o prostovoljstvu oz. 

sporazumu med upravičencem in udeležencem, 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 

prostovoljske aktivnosti, oziroma če prostovoljec biva več kot dva (2) kilometra od lokacije opravljanja 

prostovoljske aktivnosti.  

2. Iz naslova Jezikovne podpore:  

Od leta 2018 je za prostovoljce na voljo tudi Spletna jezikovna podpora (OLS) za slovenski jezik, vendar 

samo za stopnjo A1 (osnovna stopnja). Tako imajo organizacije še vedno možnost, da pridobijo 

sredstva v projektu prostovoljstva (150€) za zagotavljanje učenja slovenskega jezika za svoje 

prostovoljce, ki imajo raven znanja slovenskega jezika višjo od A1. V slednjem primeru naj zobraževanje 

poteka vsaj 6-10 šolskih ur mesečno (če je le mogoče za celotno trajanje projekta) 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.  

Organizacijam toplo priporočamo, da OLS uporabijo kot orodje pri učenju jezika in zagotovijo 

prostovoljcu osebo, ki bo nudil podporo pri premagovanju težav in učenju preko spleta. Naj OLS služi 

kot učni pripomoček tudi organizacijam pri nudenju jezikovne podpore prostovoljcem.  

Priporočljivo:  

 Prispevek za telefon: po dogovoru s prostovoljcem in v skladu z zmožnostmi organizacije.  

 Lokalni prevoz: Četudi prostovoljec nima nastanitve več kot dva (2) kilometra od pisarne/lokacije 

opravljanja prostovoljske aktivnosti, je zaželena ureditev lokalnega prevoza (lahko finančno 

nadomestilo ali npr. lokalni mestni prevoz, kartica za izposojo koles ipd.). 


