MSS-016-12

PROSTOVOL JEC LETA 2011
natečaj
Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj
prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2011.
Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naj naslov v treh starostnih kategorijah, in sicer: do
19. leta, od 20. do 30. leta ter več kot 30 let. Kot starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2011.
Z namenom promocije organiziranega prostovoljskega dela bomo izbirali tudi Naj prostovoljski projekt, z
namenom promocije mladinskega dela pa Naj mladinskega voditelja oz. voditlejico in Naj mladinski projekt. Tako
pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem projektu gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati mladinsko delo. Oba
prejemnika naziva bo komisija izbirala po izbiri v osnovnih prostovoljskih kategorijah; prejemniki pa bodo lahko isti
kot v osnovnih kategorijah ali pa izbrani med ostalimi.
Prijavnica za vse kategorije posameznikov je enotna. Prijavnica za obe kategoriji projektov je prav tako enotna.
1. POGOJI ZA SODELOVANJE: NAJ PROSTOVOLJKA / NAJ PROSTOVOLJEC – NAJ MLADINSKI VODITELJ oz.
VODITELJICA 2011
• Predlagatelj je lahko posameznica/posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, lokalna skupnost ali druga
zasebna ali javna institucija. Predlagatelj mora imeti utemeljeno povezavo s predlaganim prostovoljcem in poznati
vsaj del njegovega prostovoljstva.
• Prijavljeni posameznik / posameznica za svoje delo ne sme biti plačan/a oz. zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za
katere se ga/jo prijavlja v natečaj.
• Prijavljeni posameznik / posameznica mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje
potrdi s podpisom prijavnice ali priloženega življenjepisa.
• Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec - prijavnico, ki jo lahko prejmete po navadni ali elektronski pošti
(prostovoljec@mss.si) ali najdete na www.mss.si.
• Obvezna priloga prijavnici je kratek življenjepis prijavljenega (maksimalno 500 znakov). 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 prijavljenega.
Pojasnilo: Mladinski voditelj (v okviru tega razpisa) je prostovoljec oz. prostovoljka, star/a pod 30 let, ki vodi
mladinsko organizacijo oz. njeno enoto ali posameznike oz. skupino ali več skupin posameznikov v okviru
mladinske organizacije, neformalnih skupin ali drugih institucij. Lahko je član vodstva organizacije, lokalni voditelj,
vodja projektnih skupin ipd.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE: NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT - NAJ MLADINSKI PROJEKT 2011
• Predlagatelj mora biti ključni organizator oz. izvajalec oz. nosilec projekta in s tem tisti, ki ima o projektu tudi
največ informacij. Če gre za projekt v okviru določene organizacije ali institucije, je zaželeno, da je prijavitelj ta
organizacija / institucija, in ne posameznik. Imejte v mislih, da je prijavitelj projekta tisti, ki ob koncu dobi
priznanje za izvedbo projekta oz. za osrednjo vlogo v projektu. Če je pri projektu sodelovalo več popolnoma
enakovrednih institucij, to označite v prijavnici. Predlagatelj je lahko posameznica / posameznik, neformalna
skupina, društvo, zavod ali druga zasebna ali javna institucija.
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• Prijavi se lahko projekt, pri katerem je prostovoljsko delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti
izvedbe projekta (ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljskim delom).
• Projekt se je moral zaključiti v letu 2011, četudi se je začel v letu 2010 ali še prej.
• Prijavitelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico za naj prostovoljski projekt, ki jo lahko prejmete po
navadni ali elektronski pošti (prostovoljec@mss.si) ali na spletni strani www.mss.si.
• Prijavnici lahko priložite dokazila o izvedenem projektu; zaželene priloge so fotografije, medijske objave, spletne
objave, izjave in mnenja udeleženih v projektu idr. dokazila o aktivnostih.
Pojasnilo: Mladinski projekt (v okviru tega razpisa) je prostovoljski projekt, pri katerem je večina sodelujočih
prostovoljcev mladih (pod 30 let).
3. IZBIRA NAJBOLJŠIH: O izbiri naj prostovoljk, prostovoljcev, mladinskih voditeljev in projektov bo na podlagi
prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnic / predstavnikov institucij, povezanih s
promocijo prostovoljstva. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosežki posameznikov – rezultati
njihovega dela; njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost in samoiniciativnost, aktivna
participacija (v kolikšni meri so bili prostovoljci soustvarjalci vsebin) pri delu, vpliv prostovoljskega dela oz.
projekta na širjenje prostovoljstva, na organizacijo idr. 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 bo presodila, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. Sestava komisije,
ki bo podelila naziva Naj mladinski voditelj in Naj mladinski projekt, se bo razlikovala od tiste, ki bo odločala o izbiri
v ostalih kategorijah.
4. ROK IN NAČIN PRIJAVE: Prijavnice naj bodo zaradi berljivosti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne
ročno), če je mogoče, ni pa to pogoj za upoštevanje prijave. Prijavnice skupaj z morebitnimi prilogami pošljite
priporočeno po pošti na Mladinski svet Slovenije, Erjavčeva 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 6. aprila 2012;
velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti "PROSTOVOLJEC LETA 2012".
Prijave lahko pošljete tudi po e-pošti na prostovoljec@mss.si; prijava je veljavna, ko dobite s tega e-naslova
potrditveno sporočilo. Zaželeno je, da prijavnice (ne pa nujno tudi priloge) v vsakem primeru pošljete po e-pošti.
5. ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN PRIZNANJA: Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse prijavljene
posameznike in njihove mentorje oz. nosilce projektov, bo najverjetneje potekala v juniju. Na prireditvi bomo
podelili naj nazive, priznanja in nagrade; slednje bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanje bodo
prejeli vsi prijavljeni posamezniki in projekti.
6. NE POZABITE!: Promocija prostovoljstva in mladinskega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko
pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljstvo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Vsi prijavljeni bodo vabljeni na
zaključno prireditev natečaja, kjer bodo tudi prejeli pohvalo kot vsaj skromen znak priznanja in spoštovanja
vrednosti njihovega dela.
Več informacij lahko dobite na www.mss.si, po e-pošti (prostovoljec@mss.si) oz. na tel. številki 01 425 60 55 –
Tanja Baumkirher. Zaradi narave našega dela in velikega zanimanja za projekt je zaželeno predvsem komuniciranje
po e-pošti.

Kamal Izidor Shaker, l.r.
predsednik MSS

Prilogi: • MSS-017-12 Prijavnica za posameznike • MSS-018-12 Prijavnica za projekte
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