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SL 

 

 

NAGRADA EESO ZA CIVILNO DRUŽBO ZA LETO 2022 

PRAVILA 

Nagrajevanje odličnosti v pobudah civilne družbe 

 

 

1. Namen in splošni cilj nagrade za civilno družbo 

 

Namen nagrade, ki jo Evropski ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju: EESO ali Odbor) podeli 

vsako leto, je odlikovati in spodbujati pobude fizičnih oseb (posameznikov) ter/ali pravnih oseb 

(organizacij civilne družbe itd.), ki so znatno prispevale h krepitvi evropske identitete in evropskega 

povezovanja. 

 

Splošni cilj podeljevanja teh nagrad je tako povečati ozaveščenost o tem, kako veliko lahko civilna 

družba prispeva k razvoju evropske identitete in državljanstva, pri tem pa podpira skupne vrednote, na 

katerih temelji evropsko povezovanje. 

 

2. Nagrada EESO za civilno družbo 2022 

 

2.1 1. kategorija: Opolnomočenje mladih 

 

Pandemija COVID-19 je mlade močno prizadela. Začasno zaprtje izobraževalnih ustanov in prekinitev 

družbenih, kulturnih in športnih dejavnosti sta oslabila njihove družbene vezi. Bili pa so tudi bolj 

ranljivi na trgu dela in pogosto brez ali z zgolj šibko socialno zaščito. Februarja 2022 je stopnja 

brezposelnosti mlajših od 25 let v EU znašala 14 %, zlasti visoka pa je bila v Grčiji (31,1 %), Španiji 

(29,8 %), Italiji (24,2 %) in na Švedskem (22,1 %)1. 

 

Brezposelnost mladih ima dolgoročne posledice za posameznike, ki postanejo „izgubljena generacija“. 

Poleg tega veliko število mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pomeni veliko 

izgubo za naša gospodarstva in potencialno tveganje za stabilnost naših demokratičnih družb, saj se 

nekateri mladi ne odločijo za demokratično in družbeno udeležbo. Dejansko je splošno pomanjkanje 

zaupanja mladih v uveljavljene strankarsko-politične sisteme in institucije zaskrbljujoče. Nedavna 

raziskava Evropskega parlamenta o mladih kaže, da 85 % vprašanih sicer razpravlja o politiki s 

prijatelji ali sorodniki, vendar jih večina meni, da nimajo veliko ali celo nobenega vpliva na 

 
1

 Eurostatova statistika glede brezposelnosti. Opozoriti je treba, da je določen odstotek brezposelnih mladih v uradnih podatkih 

velikokrat spregledan, bodisi ker ne zaprosijo za denarno nadomestilo za brezposelnost ali pa se ne prijavijo na zavodih za 

zaposlovanje, temveč se preživljajo z navidezno samozaposlitvijo, platformnim delom ali delom na črno. Zato lahko sklepamo, da 

so dejanske številke morda še slabše, kot jih beleži Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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pomembne odločitve, zakone in politike, ki se nanašajo nanje2. Pri mladih, ki niso zaposleni, se ne 

izobražujejo ali usposabljajo, je tudi večje tveganje marginalizacije, revščine in trajne izključenosti s 

trga dela. 

 

Mladi se morajo spoprijemati s hudimi gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, političnimi in 

okoljskimi problemi, ki so jih podedovali od prejšnjih generacij. Gospodarske krize in posledični 

varčevalni ukrepi so nanje nesorazmerno vplivale. Napovedana finančna podpora za gospodarsko 

okrevanje bo na primer obremenila prihodnje generacije, ki se bodo še naprej soočale s finančnimi 

posledicami COVID-19. 

 

Po drugi strani pa zeleni in digitalni prehod ponujata novo perspektivo za prihodnost ter možnosti, da 

se izzivi spremenijo v priložnosti in blažijo negativne posledice pandemije. Vse več mladih na primer 

ustanavlja nova zagonska podjetja v najsodobnejših sektorjih, odpira socialna podjetja za zapolnitev 

vrzeli v potrebnih storitvah, zlasti po pandemiji, ali uvaja v prihodnost usmerjene trajnostne poslovne 

modele, ki ustvarjajo dobiček, hkrati pa spodbujajo socialni učinek in okoljsko trajnost. Kot sta 

pravilno poudarila Evropski parlament in Svet v sklepu o evropskem letu mladih, „Evropa potrebuje 

vizijo, zanimanje in participacijo vseh mladih, da bi zgradila boljšo prihodnost, in mora mladim 

zagotoviti priložnosti, da bo ta prihodnost bolj zelena, digitalna in vključujoča.“3. Evropsko leto 

mladih bo tesno povezano z uspešnim izvajanjem instrumenta NextGenerationEU pri zagotavljanju 

delovnih mest ter priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, zlasti za mlade iz prikrajšanih okolij, 

podeželja ali oddaljenih območij ali iz ranljivih skupin. To jim bo pomagalo, da postanejo aktivni 

državljani in akterji pozitivnih sprememb v gospodarstvu in družbi. 

 

Nenazadnje v sedanjih geopolitičnih razmerah na mlade vplivajo tudi pomembna globalna vprašanja, 

kot so mir in varnost, trajnostni razvoj in obravnavanje novih tehnologij v vzponu, med drugim 

umetne inteligence. Zelo pomembno je, da se ustrezno oceni učinek vseh politik na mlade in njihove 

perspektive, tudi za prihodnje generacije. Od podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja do 

strategije „od vil do vilic“ in novih tehnologij imajo mladi pomembno vlogo pri obravnavi socialnih 

vidikov in politik, ki bodo kos prihodnjim izzivom. EESO je trdno prepričan, da se mora to odražati v 

odločnem, poglobljenem angažmaju mladih v vseh fazah postopkov odločanja EU, od oblikovanja 

zakonodajnih predlogov in pobud do izvajanja, spremljanja in nadaljnjega ukrepanja4. Podnebni 

protesti so otipljiv primer, v kolikšni meri so mladi pripravljeni postati aktivni in angažirani državljani 

ter akterji sprememb v gospodarstvu in družbi.  

 

S kakovostnimi mehanizmi sodelovanja in zastopanja mladih se ustvarja priložnost za partnerstvo med 

oblikovalci politik, mladimi in mladinskimi organizacijami pri oblikovanju odločitev, ki vplivajo na 

življenja mladih. Skrajni čas je, da mladi niso vključeni le v javne predstavitve in posvetovanja, 

temveč so dejavni tudi pri soustvarjanju, sooblikovanju in skupnemu delovanju. Če bo ta priložnost 

 
2

 Raziskava Evropskega parlamenta o mladih 2021 (Flash Eurobarometer).  

3
 Sklep (EU) 2021/2316 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2021 o evropskem letu mladih (2022), 

UL L 462, 28.12.2021, str. 1. 

4
 Mnenje EESO na lastno pobudo Strukturirano sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti v postopku odločanja EU, 

NAT/788-EESC-2020, 20. februar 2020 (UL C 429, 11.12.2020, str. 44). Glej zlasti točki 1.1 in 2.11. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.462.01.0001.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A462%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:SL:HTML
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izkoriščena, bosta zagotovljeni tudi trdnost in odpornost naših demokracij, glavni pogoj za to pa je 

sodelovanje vseh družbenih skupin v postopkih odločanja.  

 

EESO je v mnenju Strukturirano sodelovanje mladih na področju podnebja in trajnosti jasno poudaril, 

da imajo mladinske organizacije pri tem pomembno vlogo, saj prek svojih širokih mrež zastopajo 

interese milijonov mladih v Evropi in po svetu. Pomembno pripomorejo k temu, da mladi niso 

zastopani le na institucionalni ravni, temveč jim je tudi omogočeno, da pomembno prispevajo k 

postopku odločanja. Mladinske organizacije lahko tudi pomagajo okrepiti glas mladih, da se zagotovi 

sprejetje določenih ukrepov ali politik ter da vlade in institucije prevzamejo odgovornost za 

izpolnjevanje svojih zavez5. 

 

EESO je na podlagi svojih uspešnih pobud, kot so „Vaša Evropa, vaš glas!“ ter okrogle mize o 

podnebju in trajnosti mladih, pripravljen prevzeti vlogo pri ponovni vzpostavitvi zaupanja mladih v 

institucije, ohranjanju povezav mladih s civilno družbo ali njihovem ponovnem povezovanju s civilno 

družbo, krepitvi udeležbe mladih in spodbujanju sodelovanja z mladinskimi mrežami. Zato se je EESO 

v evropskem letu mladih 2022 odločil, da 13. nagrado za civilno družbo (1. kategorija) podeli fizičnim 

osebam (posameznikom) in subjektom zasebnega prava (organizacijam civilne družbe itd.), ki so na 

ozemlju EU izvedli uspešne, inovativne in ustvarjalne projekte. Cilj teh projektov je ustvariti boljšo 

prihodnost za mlade v Evropi in skupaj z njimi, in sicer z obravnavanjem njihovih posebnih potreb ter 

s podpiranjem njihovega opolnomočenja in udeležbe na vseh področjih gospodarskega in družbenega 

življenja. Nagrada bo tako osvetlila tudi prispevek mladih in mladinskih organizacij k oblikovanju 

prihodnosti Evrope.  

 

2.2 2. kategorija: Evropska civilna družba za Ukrajino 

 

EESO je ostro obsodil vdor ruskih vojaških sil v Ukrajino in večkrat poudaril, da s tem kršijo veljavna 

mednarodna pravila in sporazume, ogrožajo evropsko in svetovno varnost ter neposredno kršijo glavni 

cilj EU „spodbujanje miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov“6. Odbor je v resoluciji z dne 24. 

marca 2022 pozval k takojšnji ustavitvi vojaških akcij na ukrajinskem ozemlju, da bi preprečili 

nadaljnjo škodo za državljane in za kritično infrastrukturo7. 

 

Hkrati je po mnenju EESO zaščita ljudi v Ukrajini ena od sedanjih prednostnih nalog, saj je zaradi 

vojne iz države pobegnilo več milijonov ljudi. EU je pokazala solidarnost z nudenjem začasne zaščite 

vsem beguncem, ki so pobegnili iz svoje domovine. EESO vztraja, da morajo vsi, ki bežijo pred vojno 

v Ukrajini, ne glede na državljanstvo, dobiti zaščito in dostop do ustrezne infrastrukture ter da je treba 

primerno obravnavati potrebe ranljivih skupin, zlasti žensk, otrok, starejših in invalidov. V tem okviru 

je ključna vloga organizirane civilne družbe. V mnogih državah se je civilna družba mobilizirala čez 

noč in sodeluje z oblastmi za pomoč Ukrajincem, ki so pobegnili pred vojno. Te organizacije so 

 
5

 Glej točki 2.9 in 2.10. 

6
 Člen 3(1) PEU. 

7
  Resolucija EESO z dne 24. marca 2022, Vojna v Ukrajini ter njene gospodarske, socialne in okoljske posledice. 

https://www.eesc.europa.eu/sl/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
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dejavne na terenu, saj Ukrajincem vsakodnevno zagotavljajo humanitarno pomoč in nudijo podporo 

beguncem ob prihodu in pri vključevanju v evropsko družbo8. 

 

EESO je izrazil globoko žalost zaradi vseh žrtev agresije (otroci, ženske in moški), uničevanja mest in 

infrastrukture ter nepojmljivega človeškega trpljenja in okoljske škode. Odločil se je, da bo 13. 

nagrado za civilno družbo (2. kategorija) podelil organizacijam civilne družbe, podjetjem ali 

posameznikom, ki so na ozemlju EU ali v Ukrajini izvedli uspešne inovativne projekte, katerih cilj je 

pomagati civilistom, ki trpijo zaradi vojne v Ukrajini.  

 

3. Pogoji sodelovanja 

 

3.1 Kdo se lahko poteguje za nagrado 

 

Za nagrado EESO za civilno družbo se pod spodaj navedenimi pogoji lahko potegujejo vse fizične 

osebe (posamezniki) in subjekti zasebnega prava (civilna družba in organizacije). V natečaju ne 

morejo sodelovati javni organi, vladne organizacije in druge javne ustanove. 

 

1) Fizične osebe 

Za namen podelitve te nagrade so fizične osebe posamezniki ali skupine posameznikov, ki delujejo 

skupaj in brez pogodbenih vezi. Državljani EU lahko sodelujejo ne glede na to, v kateri državi imajo 

stalno prebivališče. Za nagrado se lahko potegujejo tudi državljani tretjih držav, če zakonito prebivajo 

na ozemlju EU. Skupine posameznikov morajo zaradi administrativnih in finančnih vidikov nagrade 

eno od fizičnih oseb imenovati za kontaktno (odgovorno) osebo.  

 

V natečaju ne morejo sodelovati člani EESO, delegati komisije CCMI, uslužbenci institucij in drugih 

organov EU, člani žirije in njihovi sorodniki. 

 

2) Subjekti zasebnega prava  

Za nagrado se lahko potegujejo organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji 

in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Za namen te nagrade so organizacije 

civilne družbe, kot so opredeljene v mnenju EESO o vlogi in prispevku organizacij civilne družbe pri 

izgradnji Evrope, organizacijske strukture, katerih člani imajo cilje in odgovornosti, ki so v splošnem 

interesu, in ki delujejo tudi kot posredniki med javnimi organi in državljani.9 Glede na svoje interese 

aktivno sodelujejo pri oblikovanju javnih zadev, pri čemer se opirajo na svoje posebno znanje, 

sposobnosti in področje delovanja. Delujejo samostojno, članstvo pa pomeni zavezo državljanov, da 

bodo sodelovali pri delu in dejavnostih organizacije. V to opredelitev so zajeti: t. i. akterji na trgu dela, 

tj. socialni partnerji, organizacije, ki zastopajo socialne in ekonomske akterje, nevladne organizacije, 

ki povezujejo ljudi na podlagi skupnih interesov, kot so okoljevarstvene organizacije, organizacije za 

človekove pravice, potrošniške, dobrodelne in kulturne organizacije ter organizacije za izobraževanje 

in usposabljanje ipd., organizacije lokalne skupnosti, tj. organizacije, ki delujejo na lokalni ravni v 

družbi in uresničujejo cilje članov, npr. mladinske organizacije, združenja družin in vse organizacije, 

 
8

 Glej prispevke EESO na povezavi: https://www.eesc.europa.eu/sl/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions.  

9
 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi in prispevku organizacij civilne družbe pri izgradnji Evrope – CESE 

851/1999, 22. september 1999 (UL C 329, 17.11.1999, str. 30). 

https://www.eesc.europa.eu/sl/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851


 

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 5/13 

prek katerih državljani sodelujejo v lokalnem in občinskem življenju, ter verske skupnosti. Sodelujejo 

lahko tudi organizacije civilne družbe, ki so ustanovljene z zakonskim ali upravnim aktom in/ali v 

katerih je članstvo deloma ali popolnoma obvezno (npr. poklicna združenja)10. 

 

Družbe ali podjetja: Za namen te nagrade „družbe ali podjetja“ pomenijo pridobitne subjekte civilnega 

ali gospodarskega prava, vključno z zadrugami, in druge pravne osebe zasebnega prava. Družbe ali 

podjetja se lahko potegujejo za nagrado, če so ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice in 

imajo statutarni sedež, osrednjo upravo ali glavni kraj poslovanja na ozemlju EU. Pogoji glede 

upravičenosti podjetij so omejeni na njihove nepridobitne dejavnosti, kot so občekoristne pobude, 

dobrodelni projekti, prostovoljstvo posameznikov ali podjetij itd.  

 

3.2 Pobude, ki se lahko potegujejo za nagrado 

 

3.2.1 Formalna merila za upravičenost, ki se uporabljajo za obe kategoriji 

 

V natečaju lahko sodelujejo pobude, ki izpolnjujejo naslednja štiri merila: 

 

• biti morajo nepridobitne, kot so občekoristne pobude, dobrodelni projekti, prostovoljstvo 

posameznikov ali podjetij itd.; 

• dne 30. julija 2022 (rok za oddajo prijav) morajo biti že zaključene ali v teku; 

• izpolnjevati morajo tematska merila za upravičenost, določena v nadaljevanju za vsako 

kategorijo; 

• izvajati jih je treba na ozemlju EU. Upravičeni so tudi ukrepi iz 2. kategorije, ki se izvajajo v 

Ukrajini. 

 

Iz sodelovanja v natečaju so izključene naslednje pobude: 

 

• tržno usmerjene (tj. pridobitne) pobude; 

• pobude, ki se načrtujejo, vendar se do 31. julija 2022 (rok za oddajo prijav) še niso začele 

izvajati;  

• 2. kategorija: Pobude, ki so jih kandidatke izvedle že pred izbruhom vojne v Ukrajini in niso 

neposredno povezane z njenimi posledicami. Za nagrado pa se lahko potegujejo obstoječe 

pobude, ki so se prilagodile za hitro odzivanje na dodatne potrebe svojih ciljnih skupin in za 

ustrezen odziv na nove ali večje izzive, ki so posledica vojne;  

• vse vrste dejavnosti dokumentiranja in/ali obveščanja in/ali ozaveščanja, novinarske, literarne 

ali znanstvene publikacije v kakršni koli obliki, avdiovizualni izdelki in vsa umetniška dela. 

 

3.2.2 Tematska merila za upravičenost za 1. kategorijo – Opolnomočenje mladih 

 

Posebni cilj 1. kategorije v okviru nagrade za civilno družbo za leto 2022 je nagraditi uspešne, 

inovativne in ustvarjalne pobude, ki se izvajajo na ozemlju EU in katerih cilj je ustvariti boljšo 

prihodnost za mlade v Evropi in skupaj z njimi, in sicer z obravnavanjem njihovih posebnih 

 
10

 To velja na primer za akterje na avstrijskem trgu dela. 



 

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 6/13 

potreb ter s prispevanjem k njihovemu opolnomočenju in udeležbi na vseh področjih 

gospodarskega in družbenega življenja. 

 

Upoštevane bodo dejavnosti/pobude, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih področij: zaposlovanje 

in dostop do trga dela, vključno s podjetništvom; izobraževanje in usposabljanje; zdravje in dobro 

počutje, zlasti po pandemiji COVID-19; sodelovanje v političnih procesih, med drugim na področjih 

podnebnih sprememb in novih tehnologij; opolnomočenje ranljivih skupin; krepitev zmogljivosti 

mladih multiplikatorjev.  

 

Konkretneje se za nagrado lahko potegujejo pobude z najrazličnejših področij, na primer (neizčrpen 

seznam): 

 

• boj proti negativnim posledicam pandemije COVID-19 za mlade, vključno z duševnim zdravjem; 

• spodbujanje vključujoče in dostopne razprave o izzivih, s katerimi se soočajo mladi, tudi tisti z 

manj priložnostmi in pripadniki ranljivih skupin, kot so njihov socialni položaj, dostop do 

izobraževanja in usposabljanja, delovni pogoji in posledice pandemije COVID-19 za mlade; 

• spodbujanje podjetništva med mladimi, na primer podjetniških spretnosti in priložnosti za 

samozaposlitev za mlade ter reševanje posebnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi podjetniki; 

• spodbujanje udeležbe mladih žensk na trgu dela, tj. z vzpostavljanjem enakih možnosti in 

spodbujanjem ženskega podjetništva;  

• izboljšanje znanj in spretnosti mladih ter spodbujanje njihovih digitalnih kompetenc; odpravljanje 

obstoječih vrzeli v znanjih in spretnostih ter vzorcev spolne segregacije; kakovostno in 

vključujoče izobraževanje za mlade, zlasti invalide ali pripadnike manjšin ali prikrajšanih skupin; 

ozaveščanje mladih o pomenu okoljske trajnosti; pomoč mladim pri pridobivanju ustreznega 

znanja in kompetenc, da bi postali aktivni in angažirani državljani in akterji sprememb, ki 

temeljijo na evropskem občutku pripadnosti; 

• boj proti brezposelnosti mladih, širjenju neplačanih pripravništev in ponujanju negotovih ali slabo 

plačanih delovnih mest za mlade; spodbujanje novih priložnosti in dostojnih delovnih mest, na 

primer za mlade, ki živijo na podeželskih ali oddaljenih območjih, mlade invalide, študente in 

mlade starše; spodbujanje pravičnih ukrepov za zaposlovanje mladih in ohranjanje njihovih 

delovnih mest ter njihovo vključevanje na trg dela, s čimer bi prispevali k boju proti begu 

možganov in spodbujali ekonomsko neodvisnost mladih;  

• obravnavanje posebnih izzivov in potreb prikrajšanih mladih, med njimi pripadnikov 

marginaliziranih ali ranljivih skupin, mladih s podeželskih, oddaljenih, obrobnih in manj razvitih 

območij ter iz najbolj oddaljenih regij, mladih invalidov ali pripadnikov manjšin ter mladih z 

večplastnimi težavami, s katerimi je težje stopiti v stik in ki potrebujejo individualno usmerjanje;  

• odprava ovir (socialnih, gospodarskih, upravnih, političnih in kulturnih) za udeležbo mladih ter 

spodbujanje njihovega državljanskega in političnega udejstvovanja v vseh fazah postopkov 

odločanja na evropski, nacionalni in/ali lokalni ravni, ki presegajo zgolj posvetovanje in ad hoc 

srečanja; spodbujanje dejavne udeležbe mladih pri predlaganju in izvajanju rešitev za velike 

izzive, kot so podnebne spremembe, pravični prehod, trajnostni razvoj in nove tehnologije; 

ustvarjanje prostora za reden in konstruktiven dialog z mladimi o političnih predlogih in 

strategijah ter zagotavljanje, da bodo vključene tudi težje dosegljive skupine; ozaveščanje o 

obstoječih mehanizmih za udeležbo in zastopanost mladih; spodbujanje posebnih vzorcev 
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udeležbe, ki so primerni za mlade, pri čemer je treba upoštevati digitalizacijo in se izogibati 

vsakršni diskriminaciji ali izključevanju;  

• ozaveščanje o generacijskem učinku politik in/ali razvoj instrumentov za njegovo boljšo analizo; 

• krepitev mladinskega dela in spodbujanje krepitve zmogljivosti mladih multiplikatorjev, kot so 

mladinski voditelji in mladinski delavci, ter zainteresiranih strani, ki zastopajo interese mladih.  

 

3.2.3 Tematska merila za upravičenost za 2. kategorijo – evropska civilna družba za Ukrajino 

 

Posebni cilj 2. kategorije v okviru nagrade za civilno družbo za leto 2022 je nagraditi uspešne, 

inovativne in ustvarjalne pobude (vključno s pobudami za mlade), ki se izvajajo na ozemlju EU 

in/ali v Ukrajini ter so namenjene pomoči civilistom, ki trpijo zaradi vojne.  

 

Konkretneje se za nagrado lahko potegujejo pobude z najrazličnejših področij, na primer (neizčrpen 

seznam):  

 

• izvajanje humanitarnih ukrepov, s katerimi bi civilistom v Ukrajini zagotovili dostop do bistvenih 

dobrin, kot so voda, hrana in zdravila;  

• zagotavljanje sredstev za evakuacijo, zatočišče in nujno pomoč ljudem, ki bežijo pred vojno v 

Ukrajini in vstopajo na ozemlje EU, in sicer tako ukrajinskim kot neukrajinskim državljanom;  

• zagotavljanje socialne podpore, psihološke in zdravstvene pomoči ter stanovanj;  

• praktična podpora in svetovanje glede upravnih postopkov in storitev, ki so na voljo v državi 

sprejemnici, ter pomoč Ukrajincem pri premoščanju praktičnih ovir, povezanih z dostopom do 

stanovanj, zdravstvenih storitev, izobraževanja, zaposlovanja, javnih storitev ipd.;  

• olajšanje socialnega vključevanja ukrajinskih državljanov v skupnostih države sprejemnice in 

spodbujanje njihove udeležbe na trgu dela;  

• zagotavljanje usposabljanja, med drugim jezikovnega izobraževanja in usposabljanja za pomoč 

otrokom, da čim prej začnejo obiskovati šolo skupaj z lokalnimi otroki; sodelovanje z javnimi 

organi, da bi pospešili proces vključevanja (npr. kar zadeva klasifikacijo spričeval, znanj in 

spretnosti ter kvalifikacij);  

• obravnavanje položaja posebnih ciljnih skupin (otroci, ženske, invalidi itd.); 

• boj proti dezinformacijam, ki so posebej povezane z vojno v Ukrajini.  

 

4. Postopek prijave in rok 

 

Za nagrado se lahko prijavite tako, da izpolnite priloženi obrazec 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). V ustrezno utemeljenih primerih, povezanih z dokazanimi 

tehničnimi težavami, lahko EESO kandidatom dovoli, da se prijavijo po elektronski ali navadni pošti. 

 

Prijava mora vsebovati vse informacije, ki jih žirija potrebuje, da lahko: 

 

• ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje formalna merila za sodelovanje v natečaju; 

• ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje merila za neizključitev; 

• ugotovi, ali prijavitelj soglaša z določbami glede odgovornosti, nadzora, revizije in prava, ki se 

uporablja; 

• vsebinsko oceni prijavljeno pobudo z vidika meril za podelitev nagrade. 

https://www.eesc.europa.eu/sl/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2021
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Pred podelitvijo nagrade EESO od prijaviteljev zahteva, da predložijo izpolnjena in podpisana obrazec 

za pravno osebo in obrazec za finančno identifikacijo, ki jima morajo priložiti ustrezna dokazila. 

Obrazca sta na voljo na: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sl 

ter 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sl. 

 

Prijave so lahko napisane v katerem koli uradnem jeziku EU, vendar bi zaradi hitrejšega poteka 

ocenjevanja EESO želel, da je prijavni obrazec izpolnjen v angleščini ali francoščini. 

 

Oddaja prijave za nagrado pomeni, da kandidat sprejema vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z 

nagrado ter se po potrebi odpoveduje svojim splošnim ali posebnim pogojem. 

 

Zadnji rok za oddajo prijave je 31. julij 2022 do 10.00. 

 

EESO prijav, ki jih bo prejel po tem roku, ne bo upošteval. Kandidatom priporočamo, naj prijave 

ne oddajo zadnji dan, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka na internetni 

povezavi otežita prijavo. EESO ne more prevzeti odgovornosti za zamudo zaradi teh težav. 

 

Vsak kandidat lahko pošlje le eno prijavo. Kandidati morajo v prijavi izbrati eno od obeh kategorij. 

Sodelovanje v natečaju je brezplačno. Če ima kandidat stroške s pripravo in pošiljanjem prijave, mu ti 

ne bodo povrnjeni. 

 

Kandidati bodo na zaslonu videli sporočilo z zahvalo za sodelovanje v natečaju in možnostjo, da 

sporočilo natisnejo ali shranijo v formatu PDF.  

 

5. Ocenjevanje in podelitev nagrade 

 

5.1 Postopek ocenjevanja 

 

Ocenjevanje bo opravila skupina strokovnjakov, sestavljena iz desetih članov (v nadaljevanju: žirija), 

za katere veljajo pravila glede navzkrižja interesov iz finančne uredbe.11 Ocenjevanje bo potekalo 

izključno na podlagi informacij, navedenih v poslanem obrazcu za prijavo. 

 

EESO si pridržuje pravico, da ne razkrije identitete članov žirije. 

 

Dokler je postopek v teku, udeleženci v zvezi z nagrado ne smejo stopiti v stik s člani žirije. Vsakršen 

tovrstni poskus pomeni izključitev. 

 

Odločitve žirije so dokončne, zavezujoče in jih ni mogoče izpodbijati. 

 
11

 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 

1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 

Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).  

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_sl
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.193.01.0001.01.SLV&toc=OJ%3AL%3A2018%3A193%3ATOC
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Postopek poteka v petih korakih: 

 

(1) preverjanje, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo; 

(2) preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila; 

(3) preverjanje, da prijavitelji niso v situaciji za izključitev; 

(4) ocena kakovosti pobud, ki se predlagajo za nagrado, na podlagi meril za podelitev nagrade; 

(5) podelitev nagrade. 

 

EESO bo izpolnjevanje navedenih pogojev in meril za izključitev ter kakovost ocenil po naključnem 

vrstnem redu. Kandidati morajo pogoje za nagrado izpolnjevati pri vseh korakih. Dokler postopek ni 

zaključen, prijavitelji ne prejmejo povratnih informacij. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni 

takoj, ko bo to mogoče, najpozneje pa v 15 koledarskih dneh po tem, ko odredbodajalec odloči o 

podelitvi nagrade (korak 5), kar zaenkrat pomeni do srede decembra 2022. 

 

5.1.1 Preverjanje, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo 

 

Za nagrado se lahko potegujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 3.1. 

 

EESO bo na podlagi informacij, posredovanih v obrazcu za prijavo, ocenil, ali kandidati izpolnjujejo 

pogoje. Pred podelitvijo nagrade bo kandidate zaprosil, da predložijo pravilno izpolnjen in podpisan 

obrazec za pravne osebe, skupaj z ustreznimi dokazili (glej točko 4). 

 

EESO si pridržuje pravico, da od katerega koli kandidata ob katerem koli času med postopkom 

ocenjevanja zahteva navedeni obrazec in ustrezna dokazila. V takšnem primeru mora prijavitelj brez 

odlašanja predložiti obrazec in dokazila. EESO lahko prijavo zavrne, če prijavitelj obrazca in dokazil 

ne predloži pravočasno. 

 

5.1.2 Preverjanje, ali pobude izpolnjujejo merila 

 

Preverjanje, ali pobude, ki se predlagajo za nagrado, izpolnjujejo navedena merila, se izvede na 

podlagi obrazca za spletno prijavo. Predlagane pobude izpolnjujejo merila, če izpolnjujejo zahteve iz 

točke 3.2. Druge dejavnosti, ki jih izvaja kandidat, se pri preverjanju ne upoštevajo. 

 

5.1.3 Preverjanje meril za neizključitev 

 

Skladnost kandidatov z merili za neizključitev iz členov 136 in 141 finančne uredbe, ki so navedena v 

razpisni dokumentaciji, se preveri na podlagi spletnega prijavnega obrazca. 

 

EESO si pridružuje pravico, da preveri, ali so kandidati v eni od situacij za izključitev, in sicer tako, da 

od njih zahteva ustrezna dokazila. V tem primeru kandidat predloži zahtevana dokazila v roku, ki ga 

določi EESO. EESO lahko prijavo zavrne, če prijavitelj zahtevanih dokazil ne predloži pravočasno. 

 

Kandidatu ni treba predložiti dokumenta, če EESO obvesti, da je ta dokument brezplačno dostopen v 

javni zbirki podatkov. 
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5.1.4 Ocena kakovosti  

 

Žirija oceni kakovost prijav na podlagi meril za podelitev nagrade, navedenih v nadaljevanju. Oceni 

samo pobude, predlagane za nagrado, ne pa tudi drugih dejavnosti prijavitelja. Minimalno število točk 

za vsako posamezno merilo ni določeno, vendar pa se kandidati, ki ne dosežejo vsaj 50 % 

maksimalnega skupnega števila točk, izključijo iz postopka. 

 

Merila za podelitev nagrade – 1. kategorija Točke 

Merilo 1: dolgoročni učinek 

S tem merilom se oceni, ali ima lahko predlagana pobuda dolgoročni učinek in 

ali je lahko navdih za druge v Evropi, tj. ali se jo lahko uporablja ali prilagodi 

za isto ali drugo kategorijo upravičencev drugod v isti ali v drugi državi članici 

EU. Pri tem bo učinek ocenjen glede na človeške in finančne vire, uporabljene 

za izvajanje predlagane pobude.  

35 točk 

Merilo 2: udeležba in sodelovanje 

S tem merilom se po eni strani oceni, v kolikšni meri so udeleženci in 

upravičenci aktivno vključeni v predlagano pobudo, po drugi pa, v kolikšni 

meri pobuda omogoča izmenjavo dobrih praks in ozaveščanje o temi, za katero 

se podeljuje nagrada za civilno družbo.  

35 točk 

Merilo 3: inovativnost in ustvarjalnost 

S tem merilom se oceni, ali je predlagana pobuda ustvarjalna, edinstvena in v 

kolikšni meri je inovativna v svojem specifičnem kontekstu. V ta namen se 

inovativnost razume kot nove zamisli, pa tudi kot novi ali izboljšani načini za 

izvajanje obstoječe rešitve ali pristopa ali za njuno prilagoditev drugačnemu 

kontekstu ali ciljni skupini.  

30 točk 

Skupno število točk 
100 točk  

(najmanj 50 točk) 
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Merila za podelitev nagrade – 2. kategorija Točke 

Merilo 1: učinek in učinkovitost 

S tem merilom se ocenita kratkoročni in dolgoročni učinek predlagane pobude 

in ali je lahko navdih za druge v Evropi, tj. ali se jo lahko uporablja ali 

prilagodi za isto ali drugo kategorijo upravičencev drugod v isti ali v drugi 

državi članici EU. Pri tem bo učinek ocenjen glede na človeške in finančne 

vire, uporabljene za izvajanje predlagane pobude. Upoštevana bo tudi 

zmožnost pobude za izmenjavo dobre prakse. 

70 točk 

Merilo 2: inovativnost in ustvarjalnost 

S tem merilom se oceni, ali je predlagana pobuda ustvarjalna, edinstvena in v 

kolikšni meri je inovativna v svojem specifičnem kontekstu. V ta namen se 

inovativnost razume kot nove zamisli, pa tudi kot novi ali izboljšani načini za 

izvajanje obstoječe rešitve ali pristopa ali za njuno prilagoditev drugačnemu 

kontekstu ali ciljni skupini.  

30 točk 

Skupno število točk 
100 točk  

(najmanj 50 točk) 

 

5.1.5 Podelitev nagrade 

 

Nagrado bo podelil Odbor na podlagi ocene žirije, ki svobodno odloča, ali glede na oceno kakovosti 

prijav priporoči podelitev nagrad. 

 

EESO lahko za vsako kategorijo podeli največ tri nagrade trem najvišje uvrščenim kandidatom iz 

vsake kategorije. 

 

6. Vrednost nagrade 

 

Odbor namerava podeliti največ tri nagrade za vsako kategorijo. Vrednost prve nagrade je 

14 000 EUR. Vrednost druge nagrade je 8 000. Tretja nagrada znaša 8 000 EUR. Če si prvo mesto deli 

več kot en zmagovalec ex aequo, znesek vsake od prvih nagrad znaša 11 000 EUR za dve prvi nagradi 

oziroma 10 000 EUR za tri prve nagrade. Odboru ni treba podeliti vseh nagrad. Ravno tako lahko 

sprejme odločitev, da nagrade za civilno družbo ne podeli. 

 

Slavnostna podelitev nagrade bo verjetno med plenarnim zasedanjem EESO 14. in 15. decembra 

2022. Na slovesnost bosta povabljena največ dva predstavnika vsakega nagrajenca; za ureditev 

potovanja in nastanitve bo poskrbel EESO v skladu s pravili, o katerih bodo nagrajenci obveščeni ob 

ustreznem času. Fizična prisotnost se lahko kadar koli nadomesti s spletno, če to zahtevajo veljavni 

zdravstveni in varnostni predpisi na dan podelitve nagrad.  

 

Nagrade se izplačajo z bančnim nakazilom v 30 dneh po slavnostni podelitvi, pod pogojem, da so 

nagrajenci predložili vse zahtevane dokumente. Nagrajenci so odgovorni za plačilo davkov in 

pristojbin, ki veljajo za uporabo denarja od nagrade. 
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7. Osebni podatki 

 

Osebni podatki, navedeni v dokumentaciji za prijavo (kot sta ime in naslov), se obravnavajo v skladu z 

Uredbo (EU) 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 

organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.12 Če ni drugače navedeno, 

odgovore na vprašanja in vse zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za oceno prijave na podlagi 

pravil za sodelovanje, obdela direkcija za komuniciranje in medinstitucionalne odnose izključno v ta 

namen. Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov so v prilogi (Priloga 2). 

 

Če so kandidati v kateri od situacij, ki so navedene v členu 136 finančne uredbe, se lahko njihovi 

osebni podatki vnesejo v sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES). Več informacij je na 

voljo v izjavi o varstvu podatkov: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-

lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_sl. 

 

8. Zahteve glede razkritja 

 

Brez poseganja v točko 7 kandidati EESO podelijo pravico, da v katerem koli jeziku, formatu ali z 

uporabo katere koli tehnike javnost seznani z imeni kandidatov, dejavnostmi, ki se predlagajo za 

nagrado, in zneskom nagrade, podeljene zmagovalcem. 

 

Nagrajenci v vsaki komunikaciji ali objavi, ki se nanaša na dejavnost, za katero so prejeli nagrado, 

navedejo, da so za to dejavnost prejeli nagrado EESO za civilno družbo. Ta obveznost velja eno leto 

od datuma podelitve nagrade. 

 

9. Odgovornost 

 

Za vse zahteve, povezane z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru nagrade, so odgovorni izključno 

kandidati. 

 

10. Preverjanja in revizije 

 

Nagrajenci se strinjajo s preverjanjem in revizijami iz člena 129 finančne uredbe, ki jih izvedejo 

EESO, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, ter z obveznostmi glede 

objave v zvezi z natečajem in prejeto nagrado, kot so navedene v točki 8. 

 

11. Pravo, ki se uporablja, pritožbe in pristojno sodišče 

 

Nagrado za civilno družbo ureja pravo EU, ki ga po potrebi dopolnjuje nacionalno pravo Belgije. 

 

Ugotovitve glede postopka za podelitev nagrade se lahko predložijo organu, ki podeljuje nagrado, na 

podlagi kontaktnih podatkov v točki 13. 

 

 
12

 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 93). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Če prijavitelji menijo, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu 

človekovih pravic, in sicer v roku dveh let od ugotovitve dejstev, na katerih temelji pritožba (glej 

http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Za vprašanja v zvezi s to nagrado je pristojno Splošno sodišče Evropske unije: 

 

Splošno sodišče Evropske unije  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

Tel.: +352 43031 

Faks: (+352) 4303 2100 

Spletni naslov: http://curia.europa.eu 

 

Informacije o vložitvi pritožbe so na voljo na navedenem naslovu. 

 

12. Kazni 

 

Udeležencem natečaja, ki so podali napačne izjave ali so zakrivili nepravilnosti ali goljufije v skladu z 

določbami člena 136 finančne uredbe, se lahko izrečejo denarne kazni v višini od 2 do 10 % vrednosti 

nagrade. Poleg tega se lahko sprejme sklep o njihovi izključitvi iz vseh pogodb, donacij in natečajev, 

ki se financirajo iz proračuna EU. 

 

13. Dodatne informacije 

 

Za več informacij pišite na naslov civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Odgovori in vprašanja, ki so zanimivi tudi za druge potencialne kandidate, bodo objavljeni na spletni 

strani EESO, namenjeni nagradi za civilno družbo (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESO 

priporoča kandidatom, naj redno pregledujejo to spletno stran, da bi se seznanili z najnovejšimi 

informacijami. 

 

 

_____________ 
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