
EVROPSKA PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA

Spremeni tvoj svet!

Postani tudi ti 
evropski prostovoljec!

“InForma SVE/FVG Tour” je projekt informacij-
skega centra Europe Direct –Eurodesk – Občina 
Trst, ki ga podpira Dežela Furlanija Julijska kra-
jina (D.z. št. 5 z dne 22.3.2012).

Projekt predvideva informativna srečanja z na-
menom:
· podpiranja priložnosti prostovoljstva in poto-
vanja mladih v inozemstvo 
· poznavanja Evropske prostovoljne službe
· spodbujanja zaposljivosti
· spodbujanja izobraževanja in učenja tujih je-
zikov

Projekt bo predstavljen v vseh štirih pokrajinah 
in na decentraliziranih območjih Dežele FJk.
Na srečanjih bodo prisotni izvedenci, priče in 
bivši evropski prostovoljci, ki so to izkušnjo 
doživeli v prvi osebi.

EUROPE DIRECT - EURODESK
 Občina Trst –

Služba za komunciranje
ulica Procureria 2/a, I - 34121 Trst

tel 040-675.41.41 --- fax 040-675.41.42
europedirect@comune.trieste.it 

www.retecivica.trieste.it/eud
 

Facebook: InForma SVE/FVG Tour

Kako na pot?

Vsak projekt EVS zahteva sodelovanje med: 
prostovoljcem/ko, pošiljajočo organizacijo in 
gostujočo organizacijo. Med bivanjem v tujini je 
mladim zagotovljena pomoč tutorja in mentorja.

Izobraževalno izkušnjo potrjuje mednarodno 
priznano evropsko potrdilo Youthpass (www.
youthpass.eu).

1. Najdi pošiljajočo organizacijo (npr. Europe 
Direct - Eurodesk – Občina Trst)

2. Oglej si bazo podatkov projektov EVS:
http://europa.eu/youth/evs_database

3. Izberi projekte, ki te zanimajo

4. Za vsak projekt napiši ločeno motivacijsko 
pismo 

5. Napiši svoj življenjepis

6. Pošlji prijavo!



Kaj je 
Evropska prostovoljna služba?

Evropska prostovoljna služba (EVS) je deja-
vnost evropskega programa “Erasmus+” (do 
31.12.2013 je sodila v program “Gioventù In 
Azione”).
EVS omogoča mladim, da izkusijo mobilnost in 
spoznajo dolgoročno prostovoljstvo. 

Kateri so cilji EVS?

· Spodbujanje solidarnosti in strpnosti v mladih 
z namenom krepitve družbene povezanosti zno-
traj Evrokpske Unije.

· Podpiranje vzajemnega razumevanja med mla-
dimi iz različnih držav.

· Spodbujanje aktivnega državljanstva mla-
dih na splošno in še posebno njihovo evropsko 
državljanstvo.

Kdo se lahko udeleži 
Evropske prostovoljne službe?

Mladi med 17 in 30 letom starosti s stalnim 
prebivališčem v eni od držav, ki so pristopile 
k Programu.
Državljanstvo, stopnja izobrazbe in socialna 
pripadnost niso pomembni: v EVS je vsakdo 
dobrodošel!

Kaj delajo prostovoljci?
Mladi izvajajo prostovoljne dejavnosti na 
raznih področjih: kultura, mladi, šport, so-
cialno varstvo, kulturne dobrine, umetnost, 
prosti čas, civilna zaščita, okolje, zadružni 
razvoj itd.

Kje?
Izbereš lahko projekt v eni od 28 držav 
Evropske Unije, v sodelujočih državah in v 
partnerskih državah, ki so z Evropsko Unijo 
podpisale sporazume za mlade.

Od januarja 2014 se novi evropski Program za 
vzgojo, izobraževanje, mlade in šport imenuje 
Erasmus+ (www.erasmusplus.it/).
Uradno spletno mesto v angleščini se gla-
si: http://ec.europa.eu/education/era-
smus-for-all/index_ en.htm

Koliko traja?
Projekt EVS lahko traja od 2 do 12 mesecev.

Koliko stane?
Kdor odpotuje na EVS, skorajda nima stroškov: 
Evropsko financiranje krije potne stroške 
(povračilo glede na oddaljenost), prehrano, na-
stanitev, zdravstveno zavarovanje, jezikovno 
pomoč in plačevanje žepnine.

Katere so prednosti?
Spoznavanje novih kultur, držav in jezikov. 
Povezovanje z novimi prijatelji in izboljšanje je-
zikovnih spretnosti.
Pridobivanje novih osebnih, vzgojnih in strokov-
nih sposobnosti z neformalnim učenjem.


