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Z namenskim proračunom v višini

1,009 € milijarde 
za obdobje 2021–2027 bo novi  

program Evropska solidarnostna  

enota zagotovil priložnosti za vsaj 

270 000 mladih,  
ki bodo s prostovoljstvom  

ali z lastnimi solidarnostnimi 
projekti pomagali reševati družbene  

in humanitarne izzive. Program naj  

ne bi bil zgolj bolj vključujoč,  
temveč tudi okolju prijaznejši 
in bolj digitalen. Mladim bo prvič 

omogočil tudi prostovoljsko delo na 

področju humanitarne pomoči  
po vsem svetu.

NA KRATKO

 Evropska solidarnostna enota  je program financi-
ranja EU za mlade, ki želijo sodelovati v solidarnostnih 
aktivnostih na različnih področjih. Aktivnosti segajo od 
pomoči prikrajšanim do humanitarne pomoči ter pri-
spevanja k zdravstvenim in okoljskim ukrepom po vsej 
EU in zunaj nje. 

Program je priložnost, s katero lahko mladi pomembno 
prispevajo k družbi, pa tudi, da pridobijo neprecenljive 
izkušnje ter razvijejo nova znanja in spretnosti. Pri 
solidarnostnih aktivnostih za reševanje družbenih 
izzivov lahko sodelujejo osebe v starosti od 18 do 30 let, 
pri aktivnostih humanitarne pomoči pa tiste v starosti od 
18 do 35 let. Program zadeva tudi organizacije, dejavne 
v solidarnostnem sektorju, ki želijo mlade vključiti v svoje 
aktivnosti. 

Te organizacije morajo za sodelovanje v Evropski soli-
darnostni enoti pridobiti  znak kakovosti , ki potrjuje, 
da so sposobne izvajati visokokakovostne solidarnostne 
aktivnosti v skladu z načeli, cilji in zahtevami programa. 

https://europa.eu/youth/solidarity_sl
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_sl


NOVO
Horizontalne prednostne naloge programa:  

vključevanje, okolju prijazno delovanje in digitalizacija

Nova Evropska solidarnostna enota podpira  
 politične prednostne naloge Evropske  unije  
ter vključuje organizacije in mlade v projekte  
za pomoč pri njihovem izpolnjevanju.

Program spodbuja vključevanje in raznolikost, vsem mla-
dim pa naj bi zagotovil enak dostop do priložnosti, ki jih po-
nuja Evropska solidarnostna enota. 

Cilj programa je uvajati  zelene prakse  pri vseh projektih 
in aktivnostih ter spodbujati okoljsko trajnostno in odgovorno 
ravnanje udeležencev in organizacij. 

Evropska solidarnostna enota prispeva k  digitalni preo‑ 
 brazbi , tako da podpira projekte in aktivnosti za spodbu-
janje digitalnih znanj in spretnosti ter digitalne pismenosti, 
pa tudi projekte za boljše razumevanje tveganj in priložnosti 
digitalne tehnologije. 

Poleg tega Evropska solidarnostna enota spodbuja državljansko 
udeležbo in sodelovanje mladih v  demokratičnih procesih .  
Program s prostovoljstvom v ospredju spodbuja mlade, da 
postanejo ozaveščeni, družbeno aktivni in resnični gonilci 
sprememb. 

Program je prožen in omogoča dodajanje letnih prednostnih 
nalog, s čimer prispeva k reševanju nepredvidenih težav, kot 
sta obvladovanje posledic pandemije COVID-19 in okrevanje 
po njej, zlasti na področju zdravstvene preventive in pod-
pore. Program lahko mobilizira prostovoljce in prostovoljke  
v podporo projektom, ki zadevajo različne zdravstvene izzive. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sl


Katere ukrepe 
podpira program  

za obdobje 
2021–2027?

PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo mladim omogoča, da prispevajo k vsakodnevne-
mu delu organizacij, specializiranih za solidarnostne aktivnosti, 
v korist skupnosti. Aktivnosti se lahko izvajajo v tujini ali v državi 
prebivališča udeleženca oziroma udeleženke. Individualno pro-
stovoljsko delo lahko traja do 12 mesecev, skupinsko pa običaj-
no od 2 tednov do 2 mesecev.

NOVO
              Sklop humanitarne pomoči 
Evropska solidarnostna enota prvič kot nadgradnja pro-
grama Prostovoljci EU za humanitarno pomoč vključuje 
tudi prostovoljske aktivnosti v podporo operacijam hu-
manitarne pomoči. 

Ta sklop bo na voljo mladim v starosti od 18 do 35 let za 
zagotavljanje nujne pomoči na podlagi temeljnih načel 
nevtralnosti, človečnosti, neodvisnosti in nepristransko-
sti. Pomagal jim bo pri nudenju pomoči, reševanju in zaš-
čiti, kjer je to najbolj potrebno. Prispeval bo k reševanju 
humanitarnih izzivov v varnih tretjih državah, kjer pote-
kajo aktivnosti humanitarne pomoči EU. 

Prostovoljci in prostovoljke na področju humanitarne po-
moči bodo usposobljeni in opremljeni s potrebnimi spret-
nostmi in kompetencami za učinkovito pomoč ljudem v 
stiski. Prostovoljcem, prostovoljkam in organizacijam 
bodo kot dodatna pomoč med drugim na voljo izkušeni 
inštruktorji in strokovnjaki.

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI  
Solidarnostni projekti so aktivnosti s pristopom od spodaj 
navzgor, ki si jih zamisli in izvaja skupina mladih, da bi rešili 
pomembne težave v svojih skupnostih.

Novi program bo zato usmerjen v prostovoljske in solidarnostne 
projekte. Pripravništva in zaposlitve, ki so bili del Evropske soli-
darnostne enote za obdobje 2018–2020, bodo ukinjeni.



Mladi, ki se želijo 
pridružiti programu,  
se morajo za Evropsko 

solidarnostno enoto registrirati 
na evropskem mladinskem portalu. 
Na portalu lahko najdejo objavljene 
priložnosti, organizacije z znakom 

kakovosti pa lahko iščejo  
potencialne udeležence  
in udeleženke za svoje 

projekte. 

NOVO
                  V skladu z digitalno preobrazbo  
Evropska solidarnostna enota v skladu z digitalno preobrazbo 
in ciljem, da bi podprla učno izkušnjo mladih, ponuja spletno 
usposabljanje za vse mlade, ki so registrirani v programu. Novi 
razdelek za spletno usposabljanje je na voljo na evropskem 
mladinskem portalu. V njem so moduli v 28 jezikih, ki mladim 
omogočajo, da ugotovijo, kaj jih zanima, izboljšajo svoje spret-
nosti in znanje ter se pripravijo na sodelovanje v programu. 

Več informacij

Več informacij o programu je na voljo na  portalu Evropske solidarnostne enote . 

 Program upravljajo in izvajajo  Evropska komisija ,  nacionalne agencije   

 ter Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo .

Spremljajte nas na družbenih medijih

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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