
SPOZNAJMO PROGRAM 
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

Kaj je program Evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota je program, ki združuje mlade 
in organizacije pri prizadevanjih za bolj vključujočo družbo, pri 
pomoči najbolj ranljivim osebam in reševanju družbenih izzivov. 
Mladi v starosti od 18 do 30 let v  domačih ali tujih organizacijah 
od 2 do 12 mesecev (izjemoma tudi manj) opravljajo 
prostovoljno delo, pripravništva ali se v njih zaposlijo. Del 
programa so tudi solidarnostni projekti, ki so namenjeni 
izključno mladim  in njihovim pobudam.

Kaj pridobijo organizacije?

S sodelovanjem v programu  organizacije pridobijo svež 
veter v timu sodelavcev, nove ideje in načine dela, obogatijo 
program in izkušnjo svojim ciljnim skupinam, sodelavci 
izboljšajo znanje tujih jezikov in kapaciteto sodelovanja v 
medkulturnem okolju in timu, povečajo svoj ugled v 
skupnosti, dvignejo mednarodno sodelovanje na novo raven.

Katere organizacije lahko sodelujejo v programu?

V programu lahko sodelujejo raznovrstne organizacije: šole in 
vrtci, nevladne organizacije z mnogoterih področij, kmetije, 
naravni parki, podjetja različnih oblik, zavetišča za živali, 
mladinski, družinski in skupnostni centri, domovi za starejše, 
ustanove s področja kulture in umetnosti, muzeji in mnogi drugi.

Kaj program financira?

V projektih prostovoljstva so iz programa kriti stroški za 
potovanje, hrano in nastanitev prostovoljcev ter organizacijska 
podpora in podpora za vključevanje mladih iz ranljivih skupin. Pri 
pripravništvih in zaposlitvah program financira potovanje, 
organizacijsko podporo in podporo za vključevanje mladih iz 
ranljivih skupin ter dodatek za selitev. Slovenska Nacionalna 
agencija redno organizira raznovrstne programe izobraževanja za 
upravičence in tiste, ki se s programom šele spoznavajo.

Vas je opis programa pritegnil? Mestna občina Maribor in Zavod Movit, Nacionalna agencija programa 
Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladi v akciji, vabita na  predstavitev programa, 
v torek, 24. marca 2020, od 10.00 do 13.00, v Hostlu Pekarna, Ob železnici 16, Maribor.  

Dogodek je namenjen zavodom, organizacijam, podjetjem, društvom z raznovrstnih področij v Mestni 
občini Maribor, regiji in širše. 

Prijave udeležencev sprejemamo prek elektronskega obrazca do četrtka, 19. marca 2020.  

Več informacij o programu Evropska solidarnostna enota najdete tukaj.

Prisrčno vabljeni!

Odgovori in dodatne informacije: info@movit.si.

24. 3. 2020
TOREK,

HOSTEL PEKARNA,
OB ŽELEZNICI 16,
MARIBOR

10:00 - 13:00

O UČINKIH PROGRAMA IZ PRVE ROKE:

Andrej Pišl, EUSA institut“ “»Program Evropska solidarnostna enota nam je pomagal pri uresničitvi želje po vključevanju mednarodnih
udeležencev v kolektiv zaposlenih. Prednost programa je odlični podporni mehanizem, ki olajša iskanje in
vključevanje tako udeležencem kot tudi organizacijam. V primerjavi s prostovoljskimi projekti je zagotovo potrebna 
večja aktivacija gostiteljske organizacije, saj je sredstva za plače potrebno zagotoviti iz drugih virov. Mi smo v
programu zaposlitev uporabili v kombinaciji z drugimi evropskimi projekti in programi, kar je prineslo dodatne
sinergije.«

O UČINKIH PROGRAMA IZ PRVE ROKE:

Mojca Ž. Metelko, direktorica KNOF, so. p.: “ “»Prostovoljci iz tujine v našo poslovno skupnost vnašajo ogromno svežine, inovativnosti in pestrosti. Prvi
prostovoljec iz Francije ima zasluge, da smo sploh postali socialno podjetje in odprli center ponovne uporabe Stara 
šola. To je bil prvi takšen center v Posavju in drugi v Sloveniji. Vsakodnevno se en od drugega učimo, kar je
neprecenljivo. Veliko mi pomeni, da kot direktorica komuniciram z njimi skoraj na dnevni bazi, saj mi marsikdaj
podajo kakšno rešitev izven okvirja.«

O UČINKIH PROGRAMA IZ PRVE ROKE:

Nataša Grošelj, ravnateljica,  OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje ob Savi: “ “»Na naši šoli že 11. leto gostimo mednarodne prostovoljce. Ideja  za vključevanje prostovoljcev je prišla s strani
naših učiteljev, ki so se zavedali, da ne morejo vseh naših učencev popeljati v svet, lahko pa pripeljejo svet v svoje
učilnice. Skozi leta vključevanja prostovoljcev v naše delo, tudi v neposredni pouk, ugotavljamo, da je to zelo
dobra izkušnja. Naši učenci tako spoznavajo svet, različne kulture, jezike, navade. Poleg tega se urijo v rabi tujih
jezikov, predvsem angleščine. Ugotavljamo, da so zaradi tega naši učenci zelo sproščeni pri spoznavanju novih
ljudi in pri rabi angleškega jezika. Prav tako je opaziti, da smo vsi na šoli izgubili strah pred rabo tujega jezika, tudi 
tehnično osebje. Na šoli si našega dela brez prostovoljcev Evropske solidarnostne enote ne predstavljamo več.«

10:00 - 10:30

10:30 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00

Sprejem z jutranjimi napitki in prigrizki

Pozdrav predstavnikov organizatorjev, Mestne občine Maribor in Zavoda Movit in predstavitev 
programa Evropska solidarnostna enota 

Odmor in razdelitev v skupine po področjih 

Kaj so elementi kakovosti v programu in kako se pridružiti (delo v skupinah po področjih, 
sodelujejo predstavniki dobrih praks)

Sklep in lahko kosilo

PROGRAM

Svoje bogate izkušnje v programu bodo predstavili in odgovarjali na vprašanja udeležencev: 
Mojca Lazar Doberlet, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
Andrej Pišl, EUSA institut
Nataša Usar, Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Andrej Uduč, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

mailto:info@movit.si
http://www.movit.si/ese/splosno-o-programu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpoznajmoESE2020MB

