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UPORABNE POVEZAVE
Movit: www.movit.si/info-servis-eurodesk
Evropski mladinski portal: http://europa.eu/youth
Baza akreditiranih organizacij:
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
Baza aktualnih EVS projektov:
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en
Evropska komisija:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sl
Youthpass: www.youthpass.eu/sl
Info center ŠKUC: www.skuc.org
L'MIT: www.lmit.org

KAJ JE EVS?
Si star/a med 17 in 30 let? Te mika tujina? Iščeš nove izzive in si
želiš nabrati novih izkušenj?
Potem je Evropska prostovoljska služba pravi odgovor zate!
Evropska prostovoljska služba (European Voluntary Servis- EVS) je
del programa Erasmus+: Mladi v akciji in mladim omogoča daljše
bivanje in delo v gostiteljski organizaciji v tuji državi. Za vključitev v
program ne potrebuješ nobenih predznanj, saj je namen EVSa
mladim omogočiti nove učne izkušnje.
Prostovoljsko delo v drugi državi ti omogoča pridobivanje novih znanj,
spoznavanja drugih kultur in običajev, učenje jezikov, sklepanje novih
poznanstev in prijateljstev. Hkrati pa s svojim delom prispevaš v
dobro lokalne skupnosti in gostiteljske organizacije.
Evropska prostovoljska služba je lahko povezana z različnimi temami
in področji, kot so: delo z otroki in mladimi, socialno delo, ekologija,
šport, kultura, mediji, razvojno sodelovanje ...

KOLIKO ČASA TRAJA EVS?
Evropska prostovoljska služba lahko traja od 2 do 12 mesecev, v
primeru skupinskih aktivnosti (10 ali več prostovoljcev) in vključevanja
mladih z manj priložnostmi pa tudi od 2 tednov do 2 mesecev.
Prostovoljci lahko sodelujejo v eni Evropski prostovoljski službi. Izjema
so prostovoljci, ki so opravili EVS projekt, ki je trajal največ 2 meseca.
V tem primeru se lahko udeležijo dodatnega EVS projekta, če skupno
trajanje obdobij ne presega 12 mesecev.

KAKŠNI SO STROŠKI?
Udeležba je za prostovoljce brezplačna.
Med bivanjem v tujini program krije stroške bivanja, prehrane,
zdravstvenega zavarovanja ter prevoza na delo. Prostovoljci dobijo
tudi mesečno žepnino. Prevoz v državo gostiteljico in nazaj je
sofinanciran v obliki pavšalnega prispevka glede na razdaljo. V
primeru, da znesek ne pokrije celotnih stroškov prevoza, mora
prostovoljec plačati preostanek.
V primeru drugih stroškov, ki niso povezani z izvajanjem aktivnosti,
mora le te prav tako kriti prostovoljec.
Prostovoljci, ki se bodo udeležili Evropske prostovoljne službe v
trajanju dveh mesecev ali dlje, so pred odhodom ali med aktivnostjo
upravičeni do jezikovne podpore, ki jo v obliki spletnega učenja ali pa
klasičnega tečaja zagotovi organizacija gostiteljica.

KAM LAHKO GREM?
Programske države:
Države članice EU
Druge programske države: Islandija,
Lihtenštajn, Makedonija, Norveška,
Švica in Turčija.
Sosedske partnerske države EU:
Države Vzhodnega partnerstva:
Armenija, Azerbajdžan, Bolorusija,
Gruzija, Moldavija in Ukrajina.
Države Južnega Sredozemlja:
Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija,
Libanon, Libija, Maroko, Palestina,
Sirija in Tunizija.
Države zahodnega Balkana:
Albanija, Bosna in Hercegovina,
Črna gora, Kosovo in Srbija.
Druge države: Ruska Federacija.

KDO JE VKLJUČEN V EVS PROJEKT?
V EVS projektu sodelujejo vsaj trije akterji: pošiljajoča organizacija,
gostiteljska organizacija ter prostovoljec.
Pošiljajoča organizacija pred odhodom poskrbi za celotno pripravo
prostovoljca, vključno s prevozom in zavarovanjem. Med potekom
projekta vzdržuje stik s prostovoljcem ter mu nudi podporo, po
njegovi vrnitvi domov pa mu pomaga pri uresničevanju novih idej, ki
jih je pridobil med trajanjem EVS projekta.
Gostiteljska organizacija poskrbi za ustrezne bivalne pogoje,
prehrano, prevoz, jezikovni tečaj ter mentorstvo. Gostiteljska
organizacija prostovoljscu omogoči prostor za delo, možnosti za
neformalno učenje in priložnosti, da lahko sam uresničuje svoje
ideje in uporablja znanje in izkušnje.
V vsaki državi obstajajo tudi nacionalne agencije, ki koordinirajo
program Erasmus+: Mladi v akciji. V Sloveniji je to Nacionalna
agencija Zavod MOVIT s sedežem v Ljubljani. Nacionalna agencija
sprejema in nadzoruje projekte, izvaja izobraževanja za prostovoljce
pred in po odhodu v tujino, po koncu projekta pa poskrbi za
evalvacijo.

KAKO DO EVS PROJEKTA?
Do EVS projekta lahko prideš na različne načine. V primeru, da si želiš
opravljati točno določeno dejavnost ali pa v točno določeni organizaciji,
lahko v bazi akreditiranih organizacij poiščeš gostiteljsko organizacijo
(receiving organisation), ki bi ti najbolj odgovarjala in jo kontaktiraš.
Potrebuješ pa tudi pošiljajočo organizacijo (sending organisation) v
svoji domači državi. V Sloveniji je veliko akreditiranih organizacij,
Društvo Študentski kulturni center (ŠKUC) je ena izmed njih. Bazo
akreditiranih organizacij najdeš na tem naslovu:
europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en.
V primeru, da imaš idejo za nov projekt, lahko v bazi poiščeš
akreditirano organizacijo, ki bi ta projekt prijavila zate. Prijava na EVS
je možna le ob upoštevanju točno določenih rokov prijav. Več
informacij o rokih prijav najdeš na spletnem naslovu: www.mva.si.
Tretja možnost za pridobitev projekta je, da si med že prijavljenimi
projekti izbereš tistega, ki bi ustrezal tvojim željam in se nanj prijaviš.
Bazo, kjer so zbrani vsi aktualni projekti, najdeš na tem naslovu:
europa.eu/youth/volunteering/project_en.

YOUTHPASS
Pomemben del Evropske prostovoljske službe je tudi orodje Youthpass,
ki pripada vsakemu prostovoljcu po končani EVS aktivnosti.
Youthpass je orodje za udeležence projektov, sofinanciranih iz
programa Erasmus+: Mladi v akciji, s pomočjo katerega mladi lahko
opišejo, kaj so tekom projekta počeli in katere kompetence so pridobili.
Youthpass podpira prepoznavanje neformalno pridobljenih znanj in
veščin, spremljanje učnih ciljev med EVS projekotm ter refleksijo
osebne rasti ob zaključku projekta.
Dokument lahko EVS prostovoljec uporabi pri nadaljnem izobraževanju
ali na karierni poti. Izkušnje pridobljene v času EVS aktivnosti, so
običajno dodana vrednost prostovoljca na trgu dela v primerjavi z
njegovimi vrstniki.
Za vsakogar, ki razmišlja o vključitvi v Evropsko prostovoljsko službo, je
pomembno spoznananje, da je to resnična učna služba. S tem, ko
delajo v dobro lokalne skupnosti, se prostovoljci učijo novih veščin in
jezikov ter spoznavajo druge kulture. Zagotovo pa se najpomembnejši
premiki zgodijo na področju spoštovanja in razumevanja različnih
izkušenj in oblik komunikacije, ki iz tega izhajajo.
Več informacij o YouthPassu najdete na www.youthpass.eu.

SIMONINA IZKUŠNJA
Moja EVS zgodba se je začela, ko se je približeval konec še ene
izmed pogodb za določen čas. V tistem času sem intenzivno začela z
iskanjem projekta in bila na koncu izbrana v organizaciji INDEX-SDA,
ki deluje v Pragi. Ne bi ravno mogla reči, da sem izbrala samo mesto
ali državo, pomemben mi je bil predvsem projekt. Tudi vsem drugim
prostovoljcem toplo priporočam, da si izberejo projekt in okolje, ki jim
ustreza, še posebno če se odpravljajo na dolgoročni projekt. Najprej
sem bila izbrana za delo v programu mednarodnega prostovoljstva.
Nekaj dni pred začetkom pa sem zaradi težav z drugo prostovoljko
zamenjala program in se pridružila mednarodnemu projektu Fotbal pro
Rozvoj, kar se je izkazalo za najboljšo stvar, ki se mi je zgodila. V tem
letu sem postala lastnica spalne vreče in pohodniškega nahrbtnika, saj
je bilo to obdobje leto potovanj, spoznavanja nove kulture in jezika,
delanja seznama najbolj zanimivih čeških besed in vikend izletov.
Vsekakor bi EVS izkušnjo priporočila vsem, ki si upajo poskusiti nekaj
novega in tako kot Milan Kundera opiše v enem izmed svojih romanov,
pustijo, da jim EVS izkušnja kot "nevidna metla, ki pobriše vstran vse,
kar poznajo" na novo odpre pogled na vsakdanje dogodke iz čisto
drugačne perspektive.
Simona Janež

ERVININA IZKUŠNJA
O Evropski prostovoljski službi sem dolgo časa razmišljala, a za to
nikoli ni bil pravi trenutek. Nato pa je priložnost prišla kar sama, ko me
je kontaktirala gostujoča organizacija TDM 2000 s Sardinije. Ta vsako
poletje organizira International Summer Week, s katerim promovira
naravo, kulturo in jezik tega otoka, ki je sicer vedno nekoliko v ozadju,
ko je govora o magični Italiji in njenih znamenitostih. Glede na to, da
sem se omenjenega dogodka kot udeleženka udeležila že leta 2010,
se mi je ideja, da bi sedaj bila del ekipe in dejansko sodelovala pri
njegovi organizaciji, zdela super. Še isti mesec sem spakirala kovčke
in vključno s petimi slovenskimi prostovoljci odpotovala na zaspani jug.
Na dogodek, ki traja dober teden dni, smo se skrbno pripravljalii,
razdelili naloge in naredili načrt dela. Že čez nekaj dni je prispelo več
kot 200 udeležencev iz več kot 30 različnih držav. Sama sem bila v t.i.
"medijski ekipi", tako da so moje naloge obsegale: sprejem
udeležencev, informiranje, beleženje dogodkov, izbor fotografij in skrb
za socialna omrežja v času dogodka in po njem. Mesec je minil kot bi
mignil. Spoznala sem ogromno ljudi iz različnih okolij in kultur, se
soočila s številnimi izzivi, nadgradila improvizacijske sposobnosti in
pridobila prijatelje iz celega sveta. Čeprav je moja prostovoljska služba
trajala le mesec dni, je
znatno vplivala na moje
življenje, izkušnje in pogled
na svet, zato jo priporočam
prav vsakemu. Pa ne le za
kratek čas. Pomislite- če
že en dober mesec pušča
take vtise, kaj naredi šele
leto dni?
Ervina Miskič

Če želiš postati EVS prostovoljec/ prostovoljka, ali le izvedeti
več, nas kontaktiraj:

Info ŠKUC
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(0)1 421 31 42
@: info.skuc@guest.arnes.si
FB: www.facebook.com/Info.center.SKUC
FB: www.facebook.com/LMIT.org

