
                                                                                               

                                                        
 

V skladu z Vodnikom za nacionalne agencije (2021 Guide for National agencies implementing The 
Erasmus+ and the European Solidarity Corps Programmes, Version 2) sprejema direktor MOVIT, 
Zavod za razvoj mobilnosti mladih v vlogi Nacionalne agencije programa Evropska solidarnostna 
enota (v nadaljevanju program), naslednjo: 
 

ODLOČITEV O DODELITVI ZNAKA KAKOVOSTI  
 

1. Znak kakovosti v skladu z Vodnikom Evropske solidarnostne enote se dodeli predlagatelju vloge 
Društvo Salezijanski mladinski center Celje, Don Boskov trg 1, 3000 Celje z dnem 2. 8. 2021 s 
številko:  

 
2021-1-SI02-ESC50-015984 

 
za področje prostovoljstvo: gostiteljska organizacija. 

 
Dodeljen znak kakovosti velja za celotno obdobje trajanja programa. Organizaciji se podeli znak 
kakovosti za prostovoljstvo, gostiteljska organizacija. Organizacija lahko sočasno gosti dva (2) 
udeleženca na dolgoročnih prostovoljskih aktivnostih. Organizacija lahko v projektne aktivnosti 
vključuje mlade z manj priložnostmi. 
 

2. Dodeljen znak kakovosti velja do roka veljavnosti in za število udeležencev, kot je določeno v prvi 
točki in pod pogojem, da organizacija v času veljavnosti znaka kakovosti pri izvajanju aktivnosti 
spoštuje obveznosti kot izhajajo iz določil programa, zapisanih v veljavnem  Vodnik po programu.  
 

3. V primeru neizpolnjevanja pogojev za pridobitev znaka kakovosti, nespoštovanja obveznosti 
organizacij, nosilk znaka kakovosti,  kot izhajajo iz določil veljavnega Vodnika po programu,  bo NA 
izvedla postopek, katerega ugotovitve lahko imajo posledico odvzema s to odločitvijo dodeljenega 
znaka kakovosti.  
 
Obrazložitev: 

Predlagatelj je dne 26. 5. 2021 vložil vlogo za pridobitev znaka kakovosti na predpisanem obrazcu. 
O primernosti predlagatelja za pridobitev znaka kakovosti na podlagi vloge, sta bili pridobljeni dve 
obrazloženi mnenji ocenjevalcev. Vloga za pridobitev znaka kakovosti z obrazloženima mnenjema 
obeh sodelujočih ocenjevalcev je bila v končno mnenje posredovana evalvacijskemu odboru za 
odločanje o dodelitvi akreditacij v NA, ki je na svoji seji dne 16. 7. 2021 na podlagi predložene 
dokumentacije ugotovil, da je postopek obravnave in odločanja potekal skladno z določili Vodnika 
po programu. Upoštevajoč mnenji ocenjevalcev je sprejel pozitivno mnenje do dodelitve znaka 
kakovosti. Direktorju je predlagal, da sprejme odločitev o dodelitvi znaka kakovosti predlagatelju. 
Direktor je pregledal dokumentacijo v zvezi z obravnavo vloge ter sprejel odločitev o dodelitvi 
znaka kakovosti, kot je navedeno v prvi točki odločitve. 
 
Vsebinski komentar 

Organizacija zelo dobro predstavi svoje motive za sodelovanje, ki so povezani s cilji programa, in 
razloži koristi, ki jih pričakuje od sodelovanja v programu, navezujoč se na načela programa ter 
prisotnost tujih mladih prostovoljcev. Organizacija dobro podaja informacijo o svojem ozadju, 
ciljih, ciljnih skupinah in rednih aktivnostih, ki se povezujejo s specifično lokalno situacijo ter zlasti 
ranljivimi skupinami mladih. Njihove dejavnosti so izrazito solidarne narave in zelo dobro 
odgovarjajo na družbene izzive v okolici. Organizacija primerno opiše svoje aktivnosti in izkušnje 
na področjih, pomembnih za bodoče sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti. Organizacija tudi 
izkaže dobro sposobnost predstavitve lastnega prispevka k ciljem programa Evropska 
solidarnostna enota, promociji solidarnosti in nagovarjanju družbenih izzivov, s čimer izkazuje tudi 
primerno znanje o programu.  



 
 
 

 

                                                        
 

Organizacija je dobro predstavila pregleden in pravičen postopek izbire in zelo dobro tudi načine 
za vključevanje udeležencev v aktivnosti. Organizacija v vlogi zelo dobro zagotavlja ustrezne 
praktične in logistične ureditve. Podpora med projektom je primerna in temelji na izkušnjah, 
podpora pred in po aktivnosti je manj predstavljena, predstavili so jo na obisku na primerih iz 
preteklosti. Udeleženci bodo potrebovali potrdilo o nekaznovanosti, za delo z ranljivimi skupinami 
pa se bodo ves čas usposabljali, saj imajo vsak dan evalvacije ravno s tem namenom. Organizacija 
zelo dobro in strukturirano s široko podporno mrežo, tudi v vodilni organizaciji, zagotavlja 
zadostno osebno podporo udeležencem. Organizacija jasno zagotavlja močno dimenzijo učenja za 
udeležence ter priznavanja in vrednotenja učnih rezultatov, temelji na dosedanjih izkušnjah 
Zavoda Salesianum, OE Skala in koordinatorja, pogovarjali smo se o pozornosti na raznolike načine 
evalvacije. Organizacija je jasno predstavila ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaščite udeležencev 
in ciljnih skupin tako na osebnem kot izvedbenem vidiku ter v skladu z načelom izogibanja 
aktivnostim, ki so lahko škodljive ali nevarne. Organizacija jasno zagotavlja in primerno utemeljuje 
izogibanje nadomeščanju zaposlitev, rutinskim nalogam in nalogam z majhnim učnim učinkom. 
Organizacija snuje in izvaja aktivnosti z visokimi standardi kakovosti, s katerimi jasno odgovarjajo 
na neizpolnjene družbene potrebe ter koristijo udeležencem, skupnostim in ciljnim skupinam. 
Organizacija jasno dosega, podpira in vključuje mlade z manj priložnostmi, predvsem take, ki se 
srečujejo z ekonomskimi, socialnimi, geografskimi ter izobraževalnimi ovirami. Imajo zamišljeno 
kakovostno dodatno podporo za njih, če je to potrebno. 
Organizacija izkazuje močno predanost projektom programa in zmožnost, da nameni ustrezne 
materialne in človeške vire za izvajanje aktivnosti Evropske solidarnostne enote v skladu z 
ustreznimi standardi kakovosti. Organizacija predlaga primerne korake za zagotavljanje, da se 
aktivnosti nadaljujejo tudi v primeru organizacijskih sprememb; so sicer majhen tim, vendar imajo 
zaledje tudi v Skali. Organizacija je novinka in želi trenutno opravljati le vlogo gostiteljske 
organizacije, pri pošiljanju jih bo podprla Skala, lahko pa samostojno kakovostno pripravijo 
prostovoljce, saj je koordinator v preteklosti že poslal veliko prostovoljcev v tujino. Začeli bodo 
sodelovati s partnerji, s katerimi že imajo stike v EU, so pa odprti tudi za sodelovanje z novimi 
organizacijami, s tem že imajo dobre izkušnje.  
 
Vključevanje mladih z manj priložnostmi 

Organizacija lahko gosti mlade z manj priložnosti. NA v zadnjih letih zaznava opazno spremenjen 
profil prostovoljcev, saj se za tovrstno izkušnjo v večji meri odločajo mladi, ki imajo različno 
socialno in psihosocialno ozadje (daljša brezposelnost, socialna izključenost, psihološko pogojene 
stiske ipd.), kar označujemo za novodobne mlade z manj priložnostnimi. Tovrsten profil je pogosto 
nemogoče predvideti oziroma poznati v naprej, četudi gre za tesno sodelovanje s partnersko 
podporno organizacijo. Ker so v svojem bistvu prostovoljske aktivnosti nastale prav zaradi 
podpiranja in nudenja možnosti pridobivanja novih izkušenj tovrstnim mladim, organizacije 
pozivamo, da že vnaprej razmislijo, na katere deležnike v lokalnem okolju se lahko obrnejo za 
podporo in pomoč v primeru gostiteljstva takšnih mladih. Iz izkušenj je moč sklepati, da ravno pri 
tovrstnem profilu mladih prostovoljska izkušnja naredi največjo spremembo, ne le v posamezniku, 
temveč tudi v organizaciji in lokalnem okolju. 
 

Priporočila za organizacijo 

Organizacija je znak kakovosti pripravila na dosedanjih izkušnjah koordinatorja in vodilne 
organizacije, kar so zelo dobri temelji za začetek. Še posebej se to pokaže v jasno razdelani 
podporni mreži prostovoljcem. 
Organizaciji se priporoči, da se udeležuje podpornih aktivnosti, ki jih za organizacije programa 
pripravlja Nacionalna agencija, in si izkušnje izmenjujejo tudi z drugimi organizacijami. 
Na začetku je smiselno več pozornosti posvetiti vzpostavljanju podporne mreže, da bodo vsi, ki 
bodo na novo v podporni vlogi, lahko našli način, kako zagotavljati kakovostno podporo konkretnim 
prostovoljcem. To je še posebej pomembno, da bodo prostovoljci primerno podprti za delo z 
ranljivimi skupinami. 



 
 
 

 

                                                        
 

Vredno je razmisliti, kako bi lahko še bolj usmerjeno vzpostavljali partnersko mrežo organizacij. 
 
Opozorilo glede obveznosti organizacij, nosilk znaka kakovosti 

Vse slovenske organizacije, nosilke znaka kakovosti so obvezane, da slovenski nacionalni agenciji 
poročajo o sprejetih projektih/aktivnostih programa v tujini oziroma na tujih nacionalnih agencijah 
ali na Izvajalski agenciji v Bruslju. Namen tega poročanja je spremljanje slovenskih udeležencev, ki 
odhajajo v tujino, ter prihod tujih udeležencev v Slovenijo z namenom njihovega usposabljanja v 
okviru kroga usposabljanj.  
 
Portal Evropske solidarnostne enote  in orodje PASS  

Na Evropskem mladinskem portalu (https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en) sta 
objavljeni dve bazi, namenjeni iskanju organizacij ter prostovoljskih priložnosti. V bazi organizacij se 
avtomatsko pojavijo vse organizacije z znakom kakovosti. Ta baza je zelo priporočljiva za 
preverjanje organizacij, v kolikor imajo veljaven znak kakovosti, za preverjanje upravičenosti za 
mlade z manj priložnostmi ter za preverjanje trajanja znaka kakovosti. Spletno orodje Evropske 
solidarnostne enote (PASS) je namenjeno iskanju ter povezovanju z vpisanimi prostovoljci v bazo 
Evropske solidarnostne enote, ki so primerni za izbrane projekte. V obe bazi boste lahko vstopali s 
profilom vaše organizacije EU Login (na podlagi e-maila zakonitega zastopnika ali kontaktne osebe v 
vlogi za znak kakovosti). Podrobnejša navodila za uporabo orodja PASS lahko najdete na spletni 
povezavi: https://europa.eu/youth/solidarity/technical-support-public. Ko se bo torej vaša 
organizacija pojavila v bazi organizacij in spletnem orodju PASS, vas vabimo, da ju čim bolje 
spoznate ter uporabljate. 
 
Pravni poduk: Predlagatelj ima možnost pritožbe nad to odločitev NA, in sicer z navedbo razlogov, 
ki so nasprotni od navedb, kot so podane v obrazložitvi odločitve, ali če meni in lahko utemelji, da 
je v postopku odločanja prišlo do kakršnih koli nepravilnosti, ki so vplivale na to dopolnilo. Svojo 
pritožbo mora posredovati NA v 15 dneh od dneva prejema te odločitve s priporočeno pošto na 
naslov: MOVIT, Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna 
enota, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. 
 
 
V Ljubljani, 02. 08. 2021 
Štev. sklepa: 2021/084 

 
          Pripravila: 
          Vanja Metelko 

 
Uroš Skrinar 

           
 direktor 
 MOVIT, Ljubljana 

Nacionalna agencija programov 
Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota 
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