Želiš prispevati k boljši družbi in hkrati storiti
nekaj zase? Postani prostovoljec ESE!
Evropska solidarnostna enota (ESE) ali European Solidarity Corps (ESC) je nova pobuda
Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v dobro skupnosti in
ljudi po vsej Evropi. ESE združuje mlade, ki želijo sodelovati pri solidarnostnih projektih in podpirati
poslanstvo ter načela, kot so: spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, pluralizem,
nediskriminacija, strpnost, solidarnost in enakopravnost.

Vrste projektov ESE:




projekti prostovoljstva (individualne aktivnosti na nacionalni ali mednarodni ravni, skupinske
od 10 do 40 udeležencev iz najmanj 2 držav na mednarodni ravni)
solidarnostni projekti (skupine z najmanj 5 udeleženci na lokalni, regionalni ali nacionalni
ravni)
pripravništva in zaposlitve (na nacionalni ali mednarodni ravni, pogodba o zaposlitvi in
plačilo v skladu z nacionalnimi predpisi države gostiteljice – pravila o zaposlovanju na
spletišču Tvoja Evropa)

Področja dejavnosti: družbena vključenost, sprejem in vključevanje beguncev ter migrantov,
državljanstvo in demokratična participacija, preprečevanje in odprava posledic nesreč, okolje in
varstvo narave, zdravje in dobro počutje, izobraževanje in usposabljanje, šport, zaposlovanje in
podjetništvo, ustvarjalnost ter kultura.
Projekti prostovoljstva
Sklop prostovoljskih dejavnosti mladim ponuja priložnost, da od 2 do 12 mesecev opravljajo
prostovoljsko dejavnost za poln delovni čas v tuji ali matični državi. Mladi z manj priložnostmi
ali skupine od 10 do 40 mladih prostovoljcev iz vsaj 2 različnih držav lahko sodelujejo od 2
tednov do 2 mesecev. Sklop temelji na evropski prostovoljski službi (iz programa Erasmus+) in
drugih programih financiranja EU.
Prostovoljci za svoje delo niso plačani, vendar so kriti vsi stroški potovanja, namestitve,
hrane, upravljanja, izrednih stroškov in zdravstvenega zavarovanja, dobivajo pa tudi
manjšo žepnino. Pred začetkom dejavnosti in po prihodu na kraj dejavnosti je poskrbljeno za
ustrezno usposabljanje in jezikovno podporo (tečaj ali OLS).

Kdo se lahko pridruži projektom prostovoljstva?
Mladi morajo biti za udeležbo pri projektih prostovoljstva registrirani na portalu ESE. Na voljo je
tudi mobilna aplikacija (iOS, Android), ki jim omogoča, da se povežejo in med seboj delijo
izkušnje. Registrirajo se lahko mladi pri 17. letih, vendar lahko sodelujejo šele z dopolnjenim 18.
letom in vse do 30. leta. Imeti morajo zakonito prebivališče v državi članici EU, Islandiji,
Lihtenštajnu, Norveški, Makedoniji, Turčiji ali eni od partnerskih držav. ESE pred začetkom
projekta poskrbi za usposabljanje udeležencev. Če nekdo pri nekem projektu ne želi sodelovati,
mu ni treba sprejeti ponudbe organizacije. Kandidati morajo govoriti angleško, biti odprti za
nove izzive, komunikativni, empatični, tolerantni in željni spoznavati nove ljudi ter kulture.
Katere organizacije se lahko prijavijo na prostovoljske projekte?
Projekte ESE lahko vodijo različne vladne in nevladne organizacije, občine ter podjetja. Vključijo
se lahko vse, od velikih multinacionalk do majhnih nevladnih organizacij v lokalni skupnosti,
pomembno je le, da vodijo projekte, povezane s solidarnostjo.
Ugodnosti in koristi sodelovanja v ESE
Udeležba v ESE za mlade predstavlja dodatno izkušnjo pri iskanju zaposlitve in olajšan prehod
na trg dela. Udeleženci so upravičeni do potrdila o sodelovanju, ki ga lahko uporabijo pri iskanju
službe.
Primera dobre prakse:
ZKMŠ Litija, Mladinski center Litija in projekt Volunteers in school are cool!
Uvajali so neformalne oblike dela z učenci v okviru formalnega izobraževanja, s čimer so
popestrili pouk, učenci pa so spoznali marsikaj novega. Gostili so prostovoljke iz Francije,
Madžarke in Nemčije, ki so delale z 2 različnima ciljnima skupinama: v 3 osnovnih šolah z
učenci med 6 in 14 let in v mladinskem v centru z mladimi med 15 in 30 let.
V OŠ so sodelovale pri rednih urah tujih jezikov (angleščina, nemščina, španščina), športni in
likovni vzgoji, gospodinjstvu, zgodovini, geografiji, kulturnih ter športnih dnevih. Tako so razvile
čut za delo z otroki in dobile priložnost, da se preizkusijo kot profesorice, če bi želele v
prihodnosti to postati. Izboljšale so komunikacijo v tujih jezikih, razvile socialne veščine in
okrepile druge ključne kompetence. Osnovnošolci so prav tako vadili komunikacijo v tujih jezikih
in spoznali druge kulture ter običaje.
Javni zavod Center za mlade Domžale in projekt Vrnimo se k naravi

Gostili so 11 prostovoljcev iz 6 držav, ki so v Domžalah preživeli mesec dni in v tem času
postavili in preuredili 7 vrtov, sodelovali pri javnih dogodkih ter zasnovali delavnice o lokalni
samooskrbi in zdravem načinu življenja, saj je bila ozaveščenost o tem eden glavnih cljev
projekta. Prostovoljci so izboljšali socialne in organizacijske kompetence, okrepili sodelovanje
med organizacijami v lokalnem okolju, vzpostavili skupnostne vrtove ter ozavestili pomembnost
lokalne samooskrbe za zdrav način življenja. Gostitelji so se naučili bolj spoštovati naravo in
ceniti domačo organsko pridelano zelenjavo.
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