SMERNICE NACIONALNE AGENCIJE GLEDE ZAGOTAVLJANJA MINIMALNIH
STANDARDOV ZA PROSTOVOLJCE
Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota predvideva, da mora biti »za spodbujanje
vključevanja […] udeležba v prostovoljskih aktivnostih za prostovoljca brezplačna«. Zato Nacionalna
agencija izdaja naslednje smernice za zagotovitev minimalnih standardov za prostovoljce pri izvajanju
projektov prostovoljstva v programu Evropska solidarnostna enota (ESE), ki stopajo v veljavo s 1. 1. 2022.

1.

Iz naslova organizacijske podpore:


Stroški za prehrano in osnovne življenjske potrebščine: minimalna višina sredstev, namenjenih
za prehrano in osnovne življenjske potrebščine, je 196 € na mesec. Če je del obrokov zagotovljen
na drugačen način, se lahko znesek sorazmerno prilagodi. Zaželeno je, da je vsaj del sredstev za
prehrano nepogojen (da prostovoljci stroška ne rabijo dokazovati z računi ipd.).



Nastanitev: enoposteljna soba za dolgoročne prostovoljce, z možnostjo (so)uporabe
funkcionalno opremljene kuhinje.



Lokalni prevoz: prostovoljcem pripada povračilo stroškov prevoza na delo, če razdalja od
nastanitve do mesta opravljanja dela znaša več kot dva (2) kilometra. Po dogovoru s
prostovoljko_cem se lahko namesto povrnitve stroškov zagotovi uporaba prevoznega sredstva
(npr. kolo).



Stroški pošiljanja: aktivni podporni organizaciji je vodilna organizacija dolžna povrniti del
stroškov za pripravo prostovoljcev pred odhodom na aktivnost in spremljanje oz. podporo med
aktivnostjo. Višina sredstev je odvisna od stopnje vključenosti podporne organizacije in od
medsebojnega dogovora.



Gostiteljski stroški (relevantno samo v primeru, ko vodilna organizacija prostovoljcev ne gosti):
gostiteljski organizaciji pripadajo stroški aktivnosti, materialov in podobno. Višina prispevka je
odvisna od specifik aktivnosti in od medsebojnega dogovora.

Opcijsko:
 Prispevek za telefon: po dogovoru oz. glede na morebitne potrebe projekta.
 Lokalni prevoz: Četudi razdalja od nastanitve do mesta opravljanja dela znaša manj kot dva
kilometra, je zaželena ureditev lokalnega prevoza (npr. mesečna vozovnica za lokalni prevoz,
kolo, ipd.).
 Stroški prostočasnih aktivnosti, izletov, … Organizacija lahko prostovoljcem povrne stroške (ali
del stroškov) aktivnosti, ki se jih udeležijo na lastno pobudo (npr. športni tečaji, lokalna društva),
potovanj po Sloveniji, …

2.

Iz naslova podpore za vključevanje:


Organizacija, ki uveljavlja podporo za vključevanje mladih z manj priložnostmi, je prostovoljcem
dolžna zagotoviti ustrezno okrepljeno mentorstvo. Izvajati ga mora usposobljena oseba,
potekati pa mora redno, praviloma ne manj kot enkrat tedensko. Ne glede na okrepljeno
mentorstvo morajo imeti prostovoljci vedno zagotovljenega 'osnovnega' mentorja.

Finančne obveznosti iz ostalih proračunskih postavk mora vodilna organizacija urejati skladno z
Vodnikom po programu in sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev.

