


STRUKTURA PROGRAMA

PROSTOVOLJSTVO PRIPRAVNIŠTVA 
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

PROJEKTI 
PROSTOVOLJSTVA 

PRIPRAVNIŠTVA

ZAPOSLITVE
Individualne aktivnosti

Skupinske aktivnosti



PROSTOVOLJSTVO

Premagovanje 
družbenih 
izzivov

Naslavljanje 
potreb lokalnih 
skupnosti

Pridobivanje 
izkušenj, 
spretnosti in 
kompetenc 



PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA

Moz ̌nost bivanja 
in dela v 
gostiteljski 
organizaciji v 
drugi ali matični 
državi

Solidarnostno 
delo je v korist 
gostiteljske 
organizacije IN 
lokalne 
skupnosti

Uc ̌ni proces-
pridobivanje 
kompetenc

POMEMBNE ZNAČILNOSTI:
• koordinator
• mentor
• usposabljanja prostovoljcev 

(tudi spletno) 
• jezikovna podpora(OLS)
• znak kakovosti
• Portal ESE



ZNAK KAKOVOSTI

ZNAK KAKOVOSTI 
ZA 

PROSTOVOLJSTVO

GOSTITELJSKA 
ORGANIZACIJA

PODPORNA 
ORGANIZACIJA 

(koordinacijska/
pošiljajoča)



PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA
- možne aktivnosti -

INDIVIDUALNE PROSTOVOLJSKE 
AKTIVNOSTI

SKUPINSKE PROSTOVOLJSKE 
AKTIVNOSTI

DOPOLNILNE 
AKTIVNOSTI

GOSTITELJSKE ALI PODPORNE

NACIONALNE ALI MEDNARODNE MEDNARODNE

Predhodni načrtovalni obisk



PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA 
– individualne prostovoljske aktivnosti –

2 tedna–12 
mesecev 
(MZMP*)

Vsaj 2 
organizaciji (1 

gost. org. za nac.)

Trajanje projekta: 
3 do 24 mesecev

18*–30 let
Nacionalne/

mednarodne



PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA 
– skupinske prostovoljske aktivnosti –

Mednarodne
2 tedna do 2 

meseca

Min.ena
gostiteljska 

org.

Trajanje 
projekta: 3 do 
24 mesecev

10 do 40 udeležencev iz 
najmanj 2 različnih 

držav (vsaj ¼ 
prostovoljcev iz tujine)

18*–30 let



FINANCE

Potni stroški Pravila enaka kot v Erasmus+

(pasovi razdalj)

Organizacijska

podpora

Stroški upravljanja projekta

(načrtovanje,koordinacija,

komunikacija, administracija)

225 €/udeleženca

max. 4500 €/projekt

2000 € za skupino prostovoljcev

Stroški aktivnosti (implementacija

aktivnosti in nastanitev ter

prehrana)

udeleženec/dan

(SLO: 21 €/dan za aktivnost

Podpora za

vključevanje

udeleženec/dan

(SLO: 7 €/dan)

Žepnina udeleženec/dan

(SLO: 4 €/dan)

Jezikovna podpora OLS ali 150 €/udeleženca

Izredni stroški stroški viz, cepljenja, APV, MZMP

itd.

Stroški dopolnilnih

aktivnosti

max. 10% celotne dotacije



VSEBINSKE USMERITVE

Projekti sodelovanja 
različnih partnerjev v 

lok.,reg.,nac. okolju, ki 
spodbujajo solidarnost

Prostovoljske aktivnosti 
usmerjene v širšo lokalno 

skupnost, k različnim 
ciljnim skupinam

Vključevanje mladih z 
manj priložnostmi in 
posebnimi potrebami

Vključevanje novih 
organizacij in prispevek k 

povečevanju kapacitet 
organizacij

Spodbujanje solidarnosti 
in razvoj lokalne skupnosti 

upoštevajoč skupne 
evropske vrednote

Dopolnilne aktivnosti, ki 
promovirajo 

prostovoljstvo; 
prostovoljstvo  kot 

vrednota

Spodbujanje pošiljanja 
prostovoljcev v tujino 





MERILA ZA DODELITEV

Ustreznost, 
smotrnost in 
učinki
projekta
(največ 30 točk)

• Ustreznost projekta glede na cilje programa Evropske solidarnostne enote; 
• Stopnja do katere projekt upošteva načela in vrednote Evropske solidarnostne 

enote in promovira solidarnost; 
• V kakšnem obsegu projekt naslavlja jasno definirane in pomembne družbene 

potrebe;
• Ustreznost projekta glede na potrebe in namene individualnih udeležencev, 

vključenih organizacij in skupnosti v kateri se odvijajo solidarnostni projekti;

Potencialni učinek projekta: 
• Na udeležence in vključene organizacije;
• Izven organizacij in posameznikov neposredno vključenih v projekt na lokalni, 

regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;

• V kakšnem obsegu projekt omogoča koristi za skupnost v kateri se odvijajo 
aktivnosti;

• V kakšnem obsegu projekt omogoča evropsko dodano vrednost;
• V kakšnem obsegu projekt vključuje mlade z manj priložnostmi.



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
projektnega 
načrta
(največ 40 točk)

• Skladnost ciljev projekta s predlaganimi aktivnostmi; 
• Jasnost, celovitost in kakovost v vseh fazah predlaganega projekta 

(priprava, izvajanje aktivnosti in nadaljnje aktivnosti);
• Kakovost priprav za udeležence in podpore prostovoljcu pri reintegraciji 

nazaj v domače okolje;
• Kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov 

udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in 
priznavanje;

• Ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti 
mobilnosti;

• Kakovost ukrepov za doseganje in vključevanje mladih z manj priložnostmi;
• Kakovost neformalnih učnih metod za ki omogočajo udeležencem 

pridobivanje veščin in kompetenc, ki so pomembne za njihov osebni, 
strokovni, izobraževalni, socialni, družbeni in kulturni razvoj;

• Primernost in kakovost ukrepov, ki izboljšajo zaposljivost udeležencev in 
omogočajo prehod na trg dela.

• Dodana vrednost dopolnilnih aktivnosti (v kolikor je relevantno).



MERILA ZA DODELITEV

Kakovost 
projektnega
menedžmenta 
(največ 30 točk)

• Kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in 
podpore;

• Kakovost sodelovanja in obveščanja med projektnimi 
partnerji (sodelujočimi organizacijami) in drugimi 
pomembnimi deležniki; 

• Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
• Ustreznost in kakovost ukrepov, za razširjanje rezultatov 

projekta v (sodelujočih organizacijah) partnerskih 
organizacijah.



POMEMBNO ZA PRIJAVO PROJEKTA

Koda PIC 

(pridobiti jo morajo vsi 
partnerji)

Ena prijavnica za celoten 
projekt, lahko z več 

aktivnostmi 

(odda jo nosilec projekta v 
imenu celega partnerstva)

Priporočamo oddajo že 
kakšen dan PRED prijavnim 

rokom

V primeru tehničnih težav: 
v roku 2 ur po izteku 

prijavnega roka (do 14:00), 
na info@movit.si poslati e-
pošto + print screen, kjer je 

težava jasno vidna

V roku 10 dni po prijavnem
roku NA pošlje potrdilo o 

prejemu prijavnice – če ga
ne dobite, nam sporočite na 

info@movit.si

mailto:info@mva.si
mailto:info@movit.si


WWW.ESE.SI

Hvala za pozornost!


