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Natečaj Prostovoljec leta 2019
- razpis Mladinski svet Slovenije objavlja natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke,
Naj prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2019.
Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naslov Naj prostovoljke in Naj
prostovoljca v treh starostnih kategorijah, in sicer: do 19 let, od 20 do 29 let ter 30 let ali več. Kot
starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2019. Z namenom promocije
organiziranega prostovoljskega dela bomo izbirali tudi Naj prostovoljski projekt, z namenom
promocije mladinskega dela pa Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt.
Tako pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem projektu gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati
mladinsko delo. Prijavnica za vse kategorije posameznikov je enotna. Prijavnica za obe kategoriji
projektov je prav tako enotna.

1. POGOJI ZA SODELOVANJE ZA POSAMEZNIKE: KANDIDATI IN KANDIDATKE ZA NAZIVE NAJ
PROSTOVOLJKA, NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ MLADINSKI VODITELJ oz. VODITELJICA 2019
• Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik,
neformalna skupina, društvo, mladinski svet, zavod, ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna
institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno povezavo s predlaganim prostovoljcem in poznati
vsaj del njegovega prostovoljstva. Predlagatelj mora oddati prijavnico v skladu z navodili iz 3. točke.
• Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti ali državljan_ka Slovenije ali tujec oz. tujka, ki se
udejstvuje v Sloveniji ali v okviru slovenske organizacije.
• Prijavljeni posameznik oz. posameznica za svoje delo v letu 2019 ni bil plačan_a oz. zaposlen_a za
izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja v natečaj.
• Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti s prijavo seznanjen_a in se mora z njo strinjati.
Svoje strinjanje potrdi s podpisom izjave, ki je obvezni del prijavnice za posameznike.
Pojasnilo: Mladinski voditelj (v okviru tega razpisa) je prostovoljec oz. prostovoljka, (v letu 2019)
star_a manj kot 30 let, ki vodi mladinsko organizacijo oz. njeno enoto ali skupino oz. več skupin
posameznikov v okviru mladinske organizacije, neformalne skupine ali drugih institucij. Lahko je
član_ica vodstva organizacije, lokalni voditelj oz. voditeljica, vodja projektnih skupin ipd.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE ZA PROJEKTE: ZA NAZIVE NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT - NAJ
MLADINSKI PROJEKT 2019
• Projekt je organizirana in običajno skupinska aktivnost z določenimi nameni oz. cilji. Pri
prijavljenih projektih ni nujno, da je bila prijavljena aktivnost že ob izvedbi poimenovana kot
"projekt".

• Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik,
neformalna skupina, društvo, mladinski svet, zavod, ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna
institucija. Predlagatelj mora biti ključni organizator oz. izvajalec oz. nosilec prijavljenega
projekta, in s tem tisti, ki ima o projektu tudi največ informacij. Če gre za projekt, ki je potekal v
okviru določene organizacije ali institucije, je zaželeno, da je predlagatelj ta organizacija oz.
institucija, in ne npr. kateri od sodelujočih posameznikov. Predlagatelj projekta je tisti, ki lahko ob
koncu natečaja prejme priznanje za izvedbo projekta oz. za osrednjo vlogo v projektu. Če je pri
projektu sodelovalo več popolnoma enakovrednih institucij, to zabeležite v prijavnici.
• Prijavi se lahko projekt, pri katerem je prostovoljsko delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma
kvaliteti izvedbe projekta; ni pa nujno, da je bil projekt v celoti izveden s prostovoljskim delom.
• Projekt se je moral zaključiti v letu 2019, četudi se je začel v letu 2018 ali še prej.
 Predlagatelj mora oddati prijavnico v skladu z navodili iz 3. točke.
Pojasnilo: Mladinski projekt (v okviru tega razpisa) je prostovoljski projekt, pri katerem je večina
sodelujočih prostovoljcev mladih (starih med 15 in 29 let).
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
 Predlagatelj mora izpolniti spletno prijavnico, preko katere mora oddati vsaj osnovne podatke o
prijavi. Zaželeno je, da preko spletne prijavnice odda tudi vsebinski del, izjavo in priloge; lahko pa jih
pošlje tudi po e-pošti na prostovoljec@mss.si ali priporočeno po pošti na Mladinski svet Slovenije,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
 Prijavnica je sestavljena iz 4 delov, in sicer:
1. Osnovni podatki o prijavi (Te je potrebno obvezno oddati preko spletne prijavnice.
2. Vsebinski del prijave predstavljajo odgovori na vprašanja oz. rubrike v prijavnici. Nekatere
rubrike je potrebno obvezno izpolniti, kar je tudi razvidno iz prijavnice (spletne in
elektronske).
3. Izjava: izjava predlagatelja pri prijavah za projekte oz. izjava predlagatelja in izjava
prostovoljca pri prijavah posameznikov je obvezen del prijave. Nahaja se v e-prijavnici za
posameznike. Izjava prostovoljca mora biti nujno lastnoročno podpisana. Nato jo lahko v
spletni prijavnici naložite ali pošljete po e-pošti (če jo imate v skenirani obliki). Lahko jo
pošljete tudi v papirnati obliki na naš naslov.
4. Priloge, ki so neobvezen del prijave. Zaželena priloga je kratek življenjepis prostovoljca (do
5000 znakov, lahko tudi v Europass ali pd. obliki). Prijavnici lahko priložite dokazila o
opravljanju prostovoljskega dela; to so lahko fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja
drugih udeleženih idr. dokazila o prostovoljskem delu.
Spletno prijavnico najdete tu: https://www.1ka.si/a/250021.
 Elektronsko prijavnico si lahko prenesete s spletne strani MSS ali nas zanjo zaprosite preko e-pošte
(prostovoljec@mss.si).
 Prijava je lahko izločena kot neveljavna, če osnovni podatki niso oddani preko e-prijavnice, če se
predlagatelj ne drži omejitev znakov, če ne izpolni vseh obveznih rubrik v prijavnici ali če prijavnica
ne vsebuje podpisanih izjav.
• Prijavnica mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in v e-obliki (preko računalnika in ne ročno).
• Če prijavnico oddajate iz tujine, mora biti v celoti posredovana preko e-prijavnice oz. e-pošte.

Stran 2 od 3

• Prijava je veljavna, ko prijavitelj po e-pošti prejme obvestilo, da je bila prejeta. Obvestilo o vsaki
prejeti prijavi bo poslano v roku 3 dni od prejema.
• Posamezen predlagatelj lahko v natečaj prijavi več posameznikov in projektov, omejitev ni.
• Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 30. marec 2020. Pri pošiljanju s priporočeno pošto je to zadnji
možni dan oddaje na pošto v Sloveniji.
4. IZBIRA NAJBOLJŠIH, ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA
O izbiri naj prostovoljk, prostovoljcev, mladinskih voditeljev in projektov bo na podlagi prispelih
prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnic oz. predstavnikov institucij, povezanih
s promocijo prostovoljstva. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili dosežki posameznikov –
rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in
samoiniciativnost, aktivna participacija (v kolikšni meri so bili prostovoljci soustvarjalci) pri delu,
vpliv prostovoljskega dela oz. projekta na širjenje prostovoljstva, vpliv na organizacijo in druga
okolja, v katerih je delo potekalo. Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico,
da podeli posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v posamezni kategoriji ne podeli naziva,
če presodi, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. Sestava komisije, ki bo izbrala nosilca naziva Naj
mladinski voditelj in Naj mladinski projekt, se bo razlikovala od tiste, ki bo odločala o izbiri v ostalih
kategorijah.
Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse prijavljene posameznike in njihove
mentorje oz. nosilce projektov, bo predvidoma potekala v juniju. Na prireditvi bomo podelili naj
nazive, priznanja in nagrade; slednje bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanje
bodo prejeli vsi veljavno prijavljeni posamezniki in projekti.
5. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI
Vsi osebni podatki, oddani v tej prijavnici, bodo uporabljeni zgolj za namene natečaja in zaključne
prireditve za prostovoljce. O prostovoljcih, ki bodo izbrani za ključne nazive oz. nagrade, bomo javno
objavili naslednje podatke: ime in priimek ter občina bivanja – strinjanje poda prostovoljec oz.
prostovoljka s podpisano izjavo, ki je del prijavnice.
Vsi osebni podatki bodo iz naših evidenc izbrisani najkasneje do 31. marca leta 2021.
6. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKT
Za kakršnekoli težave pri izpolnjevanju prijave, za e-prijavnice, vprašanja in več informacij se lahko
obrnete na nas: preko e-pošte na prostovoljec@mss.si ali oz. na tel. številko 01 425 60 55 (Tanja
Baumkirher). Zaradi narave našega dela in velikega zanimanja za projekt je zaželeno predvsem
komuniciranje po e-pošti.
Informacije lahko vedno najdete tudi na spletnih straneh MSS http://mss.si/ in na omrežju Facebook
na https://www.facebook.com/prostovoljec.leta/.
Anja Fortuna, l.r.
predsednica MSS

Priloge: Spletna prijavnica: • https://www.1ka.si/a/250021• MSS-004-20 Prijavnica za posameznike
• MSS-005-20 Prijavnica za projekte
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