


STRUKTURA PROGRAMA

PROSTOVOLJSTVO PRIPRAVNIŠTVA 
IN ZAPOSLITVE

SOLIDARNOSTNI 
PROJEKTI

PROJEKTI 
PROSTOVOLJSTVA 

PRIPRAVNIŠTVA

ZAPOSLITVE
Individualne aktivnosti

Skupinske aktivnosti



SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Naslavljanje vrednot 
ESE in evropskih 
prioritet

Naslavljanje 
izzivov lokalne 
skupnosti

Primerna vstopna 
točka mladih v 
program ESE

Pridobivanje in 
učnih izkušenj



SOLIDARNOSTNI PROJEKTI
značilnosti

Nacionalna 
aktivnost

Pobuda 
projekta 
mladih

Mladi razvijajo 
in realizirajo 

projekt

Možna 
podpora 

inštruktorja

Registracija 
udeležencev na 

portalu ESE



SOLIDARNOSTNI PROJEKTI
MERILA ZA UPRAVIČENOST 

2–12 
mesecev 

Skupina 5+ 
mladih

18–30 let
Začetek 

proj.obd od 
1.8.-31.12.



SOLIDARNOSTNI PROJEKTI
PRAVILA FINANCIRANJA 

VODENJE PROJEKTA: 500 EUR/mesec 

Stroški vezani na upravljanje in izvajanje projekta

INŠTRUKTOR(po potrebi): 137 EUR/projektni dan 

- največ 12 dni*

* Dolžina dni spremljanja inštruktorja ni vezana na trajanje projektnega obdobja.

Prostovoljec ali strokovnjak, ki ni povezan z organizacijo, morebitnim prijaviteljem

projekta

IZREDNI STROŠKI (po potrebi): kritje podpore vključevanja 
MZMP



Vsebinske usmeritve ESE Programa

Spodbujanje solidarnosti 
in razvoj lokalne skupnosti 

upoštevajoč skupne 
evropske vrednote

Novi prijavitelji in 
prispevek k povečevanju 

kapacitet organizacij

Vključevanje mladih z manj 
priložnostmi in posebnimi 

potrebami



VSEBINSKE USMERITVE SOLIDARNOSTNI PROJEKTI

Spodbujanje SOLIDARNOSTI 
v lokalni  skupnosti preko 
aktivnega udejstvovanja 

mladih

Projektne ideje izhajajoče iz 
potreb lokalne skupnosti ter 

osrednja vloga mladih pri 
načrtovanju in izvajanju 

aktivnosti 

Sodelovanje z drugimi 
organizacijami v 

lokalni/regionalni skupnosti

Mladinsko delo,  neformalni 
učni proces in prepoznavanje 

učnih rezultatov mladih za 
krepitev kompetenc in 

večanje podjetniških veščin

Projekti z izkazovanjem jasne 
evropsko dodano vrednostjo 

(prednostna področja EU)





MERILA ZA DODELITEV – 1. sklop

USTREZNOST, 
SMOTRNOST IN 
UČINKI
PROJEKTA
(največ 40 točk)

• Ustreznost projekta glede na cilje programa Evropske 
solidarnostne enote; 

• Stopnja do katere projekt upošteva načela in vrednote 
Evropske solidarnostne enote predvsem solidarnost; 

• V kakšnem obsegu projekt omogoča evropsko dodano 
vrednost;

• V kakšnem obsegu projekt naslavlja jasno definirane in 
pomembne družbene potrebe;



MERILA ZA DODELITEV- 1. sklop

USTREZNOST, 
SMOTRNOST IN 
UČINKI
PROJEKTA 
nadaljevanje
(največ 40 točk)

• Ustreznost projekta glede na potrebe in namene 
posameznih udeležencev in skupnosti,  v kateri se odvijajo 
solidarnostni projekti ter ciljnih javnosti (če obstoji);

• Potencialni učinek projekta na: 
- udeležence, vključno z njihovimi osebnimi, podjetniškimi 

veščinami in vpletenostjo v skupnost 
- lokalne/regijske skupnosti



MERILA ZA DODELITEV- 2. sklop

KAKOVOST 
PROJEKTNEGA 
NAČRTA
(NAJVEČ 
40 TOČK)

• Skladnost ciljev projekta s predlaganimi aktivnostmi; 

• V  kakšni meri sestava skupine omogoča doseganje 
načrtovanih projektnih ciljev 

• Jasnost, celovitost in kvaliteta vseh projektnih obdobij ( 
pripravljalno, obdobje trajanja aktivnosti ter razširjanja 
rezultatov)

• Uravnotežena vpletenost udeležencev skupine v različnih 
projektnih fazah

• Obseg in razpon načrtovanja učnega procesa v projektu



MERILA ZA DODELITEV- 3. sklop

KVALITETA 
MENEDŽMENTA 
PROJEKTA
(največ 20 točk)

• Kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in 
podpore; 

• Kakovost sodelovanja in obveščanja med udeleženci v 
projektni skupini; 

• Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;

• Ustreznost in kakovost ukrepov za razširjanje rezultatov 
projekta in vidnost v lokalni skupnosti oz. družbi



POMEMBNO ZA PRIJAVO PROJEKTA

Koda PIC 

(organizacije oz. neformalne 
skupine) 

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!


