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Skupina Zeleni/Evropska Svobodna Zveza (Zeleni/ESZ) v Evropskem parlamentu se zavzema za bolj zeleno in 
pravičnejšo Evropo, ki jo zaznamuje trajnosten razvoj. Skupino trenutno sestavlja 51 poslancev iz 18 evropskih držav, 
ki si pri svojem delu vsak dan prizadevajo za konkreten napredek na področjih zdrave hrane in okolja, podnebnih 
sprememb, transparentne in demokratične Evrope, pravične obdavčitve, novih delovnih mest, zelenega gospodarstva 
in mednarodne trgovine, ki bo imel neposreden učinek na življenja evropskih državljanov. 
Evropska unija se ob prihodu številnih beguncev, prosilcev za azil in migrantov, ki na njenem ozemlju iščejo zatočišče 
in priložnost za boljše življenje, sooča z izzivom, ki ga je po našem mnenju moč rešiti predvsem z odpravo primarnih 
razlogov za migracije in razlogov, zaradi katerih državljani tretjih držav zapuščajo svoje domovine, ne pa s prisilnim 
vračanjem in izolacijo prišlekov.
V skupini Zeleni/ESZ pozivamo Evropsko unijo in njene države članice, da okrepijo svoja prizadevanja za zaščito 
temeljnih pravic vseh, ki stopijo na evropska tla, in zagotovijo njihovo pravično in enako obravnavo. Še posebej nas 
skrbi pomanjkanje solidarnosti med državami članicami, zato bomo še naprej iskali načine tako v političnem kot 
zasebnem smislu, da Evropsko unijo spodbudimo k spoštovanju prav tistih vrednot, na katerih je bila zasnovana.

http://www.greens-efa.eu/en/article/the-guide-to-eu-funding-on-migration-and-asylum/
http://gef.eu/publication/guide-to-eu-funding-on-migration-and-asylum/
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GREENS-EFA.EU

Vse večje število migrantov in beguncev, ki prihajajo v Evropsko 
unijo, je izziv, na katerega EU še danes nima pravega odgovo
ra in se zato sooča z vse večjo humanitarno krizo na svojem 
ozemlju. Ob odsotnosti skupnega evropskega pristopa, ki bi mi
gracije obravnaval predvsem kot človeški fenomen, so sprejem, 
namestitev in prvi stik z migranti in begunci večinoma prevzeli 
lokalne in regionalne oblasti, nevladne organizacije in aktivisti, 
ki imajo še naprej ključno vlogo pri zagotavljanju dragocene 
podpore ter dostopa do storitev in temeljnih pravic migrantov 
in beguncev.   

Evropska unija akterjem v vseh državah članicah ponuja števil
ne možnosti sofinanciranja projektov in sredstva namenja tudi 
tistim, ki pomagajo migrantom in beguncem. Ta sredstva ne 
morejo nadomestiti pomanjkanja nacionalnih sredstev, lahko pa 
bistveno okrepijo prizadevanja vseh, ki se zavzemajo za družbe
no vključenost in integracijo migrantov in beguncev v Evropski 
uniji. 

Prepričani smo, da je treba podrobneje predstaviti ponudbo fi
nančne pomoči Evropske unije lokalnim in regionalnim akter
jem, ki delajo z migranti, begunci in prosilci za azil. Zato smo 
v tem vodniku na enem mestu zbrali vse pomembne možnosti 
financiranja EU in na uporabniku prijazen način ponudili prak
tične informacije o dostopu do evropskih sredstev. Posebno 
pozornost smo namenili projektom, ki spodbujajo integracijo, 

družbeno vključenost in boljšo kakovost 
življenja migrantov, beguncev in prosilcev 
za azil. 

Predvsem se želimo zahvaliti vsem 
nevladnim organizacijam, lokalnim in re
gionalnim svetnikom in akterjem Zelenih 
ter številnim našim partnerjem na terenu 
za njihov trud pri izboljšanju položaja mi
grantov, beguncev in prosilcev za azil ter 
za njihovo prizadevanje za prijaznejšo in 
bolj vključujočo družbo, v kateri živimo. 
Zahvaljujemo se tudi delovni skupini REGI 
skupine Zelenih/ESZ za pobudo za ta vo
dnik ter vsem članom in osebju skupine 
za njihov prispevek pri pripravi vodnika 
in njihovo zavzemanje za poštene in od
govorne migracijske in azilne politike EU.

Rebecca Harms in Philippe Lamberts Susanne Rieger in Pierre Jonckheer

Predgovor 

Sopredsednika Evropske zelene fundacijeSopredsednika skupine Zelenih/ESZ
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Večina skladov EU se upravlja v sodelovanju z državami 
članicami v okviru deljenega upravljanja. Sodelovanje 
temelji na sporazumih o partnerstvu in operativnih pro
gramih, ki vsebujejo informacije o financiranih ukrepih 
in posameznih aktivnostih, upravičencih, skladnosti z 
drugimi skladi EU, obveznostih poročanja, sodelovanja 
partnerjev itd. Države članice načrtujejo posamezne 
aktivnosti, izbirajo projekte in upravičence ter izvajajo 
plačila prek svojih organov upravljanja. Preostale sklade 

EU posredno ali neposredno upravlja Evropska komisija. 
Pri neposrednem upravljanju je Komisija odgovorna za 
celoten postopek izvajanja, ki ga neposredno vodi sama, 
na sedežu, ali prek svojih izvajalskih agencij kot edini 
pogodbeni organ in organ odločanja. Pri posrednem 
upravljanju pa so naloge izvajanja zaupane partnerskim 
državam, mednarodnim organizacijam in razvojnim 
agencijam. 

Nepovratna sredstva so navadno podeljena kot neposre
dna finančna pomoč za projekte, izbrane na razpisih za 
zbiranje predlogov. Nepovratna sredstva za ukrepe so 
namenjena izbranim projektom za omejen čas trajanja, 

nepovratna sredstva za poslovanje pa podpirajo redne 
operativne aktivnosti organov EU. Komisija sklepa tudi 
pogodbe za nakup blaga in storitev na podlagi objave 
razpisov za zbiranje ponudb in za prijavo interesa.

Struktura upravljanja

Glavne vrste financiranja

Kaj so finančna sredstva
 Evropske unije?

Evropska unija omogoča finančno podporo za zelo ra
znovrstne projekte na področjih, kot so regionalni in 
urbani razvoj, zaposlovanje in družbena vključenost, 
kmetijstvo in razvoj podeželja, raziskave in inovacije itd. 

Glavne vrste financiranja lahko razdelimo na strukturne 
in investicijske sklade (ESI), programe in pobude ter zu
nanjo pomoč za ukrepe zunaj EU. 

Ciljne skupine

Pri zagotavljanju pomoči migrantom, beguncem in pro
silcem za azil morajo lokalni in regionalni organi, nevla
dne organizacije in drugi organi v državah članicah 
običajno razlikovati med različnimi statusi končnih pre
jemnikov. Novim prišlekom in nedokumentiranim migran-
tom je na voljo le omejena pomoč, ki pogosto ne zados
tuje za zagotavljanje osnovnega življenjskega standarda, 
prosilcem za azil (pod nekaterimi pogoji) in beguncem pa 
se odobri dostop do socialnega varstva, zdravstvenega 

varstva, izobraževanja, zaposlovanja in samozaposlitve 
ter drugih ukrepov vključevanja v družbo.  
Več informacij o finančnih sredstvih Evropske unije  je na voljo 
v Vodniku po financiranju EU za začetnike (  bit.ly/1d1e078 ), 
ki ga je objavila Evropska komisija, in na spletišču Sredstva 
EU v moji državi (  bit.ly/2gNM9NA ), kjer je seznam po
datkov o izbranih projektih v vseh državah EU.

http://bit.ly/1d1e078
http://bit.ly/2gNM9NA
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 Ta vodnik omogoča hiter in preprost pregled nad priložnostmi, ki jih glede financiranja za vašo organizacijo ali institu
cijo ponuja EU. Da bo uporaba čim lažja, je spodaj razčlenjena vzorčna stran o posameznem skladu.

Navodila za uporabo 
tega vodnika

Naziv sklada
To je naziv sklada, kot ga opredeljuje organizacija financiranja.

Ključne informacije o skladu
Tukaj boste našli vse ključne informacije o skladu, vključno z nje
govim poslanstvom, ciljnimi skupinami, cilji in upravičenimi ukrepi 
ter primeri in drugimi koristnimi informacijami.

Področja financiranja
Skladi, predstavljeni v vodniku, so označeni 
glede na naslednja področja:

Spletna povezava
Spletna povezava omogoča neposreden 
dostop do spletišča sklada. S svojim pame
tnim telefonom preprosto optično preberite 
kodo QR ali vnesite skrajšani URL v svoj 
spletni brskalnik.

Družbena vključenost 
in integracija

Zaposlovanje 
in trg dela

Namestitev in 
infrastruktura

Zdravstveno in 
socialno varstvo

Izobraževanje in 
usposabljanje

Materialna 
pomoč

Pravice in 
svoboščine

Javna uprava in 
njeno vodenje

Kultura in 
mediji

Pravosodje 
in varnost
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Za hiter pregled skladov, ki bi vas utegnili zanimati, preverite, katero področje se nanaša na vašo organizacijo ali insti
tucijo, nato pa v spodnji tabeli poiščite sklade, ki ponujajo podporo na tem področju.

Področja 
financiranja

Sklad za azil, migracije 
in vključevanje (AMIF)  str. 6

Sklad za notranjo varnost (ISF)  str. 8

Evropski socialni sklad (ESS)  str. 10

Program EU za zaposlovanje in 
socialne inovacije (EaSI)  str. 12

Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD)  str. 14

Pravice, enakost 
in državljanstvo  str. 24

Program za pravosodje  str. 20

Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR)  str. 18

Evropa za državljane  str. 23

 

Erasmus+  str. 26

Ustvarjalna Evropa  str. 22

Program zdravja EU  str. 28

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP)  str. 30

Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo (EMFF)  str. 30

Sklad



6

Vodnik po finančnih sredstvih EU: 
migracije in azil

GEF.EU

Kdo se lahko prijavi?
Državni organi, lokalni in regionalni javni organi, nevladne orga
nizacije, humanitarne organizacije, izobraževalni in raziskovalni 
organi, mednarodne javne organizacije, nacionalne organizacije 
Rdečega križa, družbe zasebnega in javnega prava itd.

Ciljne skupine
Novi prišleki, prosilci za azil (vključno s tistimi, ki še niso prejeli 
končne odločbe), upravičenci do začasne mednarodne zaščite, be
gunci in drugi migranti z urejenim prebivališčem.

Glavni cilji
AMIF zagotavlja financiranje na štirih ključ
nih področjih: azil, zakonita migracija in 
vključevanje, solidarnost ter nedovoljena 
migracija in vračanje. Spodbuja skupen 
pristop za zagotovitev visokih standardov 
zaščite migrantov in beguncev v vsej Uniji, 
cilj sklada pa je izboljšati dostop do pravic 
in ukrepov vključevanja osebam, ki prihaja
jo iz tretjih držav, na nacionalni, lokalni in 
regionalni ravni.

Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

Predstavitev sklada

Družbena vključenost in integracija
Socialno posredovanje, upravna in sodna 
pomoč, pomoč pri združitvi družin, ukrepi 
za samopomoč, izboljšanje splošne ozave
ščenosti javnosti in dialog z družbo gosti
teljico (kampanje, dogodki), sodelovanje v 
civilnem in kulturnem življenju, informacije 
o azilnem postopku, spodbujanje enakega 
dostopa do javnih in zasebnih storitev, ukre
pi za obveščanje migrantov o njihovih pra
vicah in obveznostih, spodbujanje evropskih 
vrednot itd.

Javna uprava in njeno vodenje
Krepitev upravnih sistemov in usposabljanje 
osebja za zagotovitev učinkovitega dostopa 
do azilnih postopkov, izboljšanje kakovosti in 
pospešitev odločanja v zvezi z azilom, razvoj 
alternativnih rešitev pridržanju, trajnostno 
sodelovanje med akterji, izvajanje programov 
obveščanja, usposabljanje tistih, ki sprejema
jo politike delovanja, in upravičencev (izme
njava najboljših praks, mreženje) itd.

Sklad za azil, migracije in vključevanje spodbuja učinkovito upravljanje migracijskih tokov ter izvajanje, krepitev in 
razvoj skupnega pristopa EU k azilu in vključevanju. Njegov cilj je najvišja stopnja solidarnosti in porazdelitve odgovor
nosti med državami članicami, s poudarkom na tistih, ki jih je migracija najbolj prizadela.

Upravičeni ukrepi
Podprti ukrepi se lahko nanašajo na različne stopnje azilnega po
stopka in na različne vidike azilne politike. Posebna pozornost 
se namenja potrebam ranljivih skupin, kot so mladoletniki brez 
spremstva, ženske, mladi, otroci in starejši.

Izobraževanje in usposabljanje
Tečaji državljanske vzgoje in jezikovni tečaji, poklicno usposablja
nje, priznavanje kvalifikacij, pripravljalni ukrepi za lajšanje dostopa 
do trga dela itd.

Namestitev in infrastruktura
Izboljšanje infrastrukture in bivalnih razmer v integracijskih hišah 
itd.

Materialna pomoč 
Materialna pomoč (npr. hrana in toaletni izdelki) in podporne sto
ritve (npr. prevajanje in tolmačenje, pravna pomoč, zdravniška po
moč, finančna nadomestila) itd.

Zdravstveno in socialno varstvo 
Zdravniška in psihološka pomoč, socialna pomoč itd.
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Nekateri dosežki
V avstrijskem centru za mlade migrantke *peppa Mäd-
chenzentrum se srečujejo vse migrantke, stare od 10 do 20 let, ki 
potrebujejo nasvet glede izobraževanja, zaposlovanja, razmer 
doma, prijateljev itd. Center ponuja svetovanje, delavnice, pomoč 
pri iskanju dela, socialne aktivnosti in dostop do knjižnice. 

Več informacij:   bit.ly/2glscx1

Spletna povezava

 bit.ly/1qeMirS

Dobro je vedeti
Izvajanje: večina sredstev se porablja na podlagi deljenega 
upravljanja v okviru večletnih nacionalnih programov. Najvišja sto
pnja sofinanciranja EU je 75 % (v posebnih primerih 90 %). 
Preostala sredstva se porabijo za ukrepe Unije, nujno 
pomoč, tehnično pomoč in za Evropsko migracijsko 
mrežo, namenjajo pa se na podlagi neposrednega ali 
posrednega upravljanja. Prijave na ravni EU teme
ljijo na javnih razpisih za zbiranje predlogov, javnih 
razpisih za zbiranje ponudb, javnih razpisih za zuna
nje strokovnjake in nujni pomoči.

Nujna pomoč se lahko odobri državi članici v izjemnih 
primerih, za kritje nujnih potreb zaradi velikega števila pri
hajajočih migrantov, kar zelo obremeni sprejemne zmogljivosti, 
azilne sisteme in postopke.

Evropska migracijska mreža državam članicam zago
tavlja informacije o migracijah in azilu kot pomoč 
pri pripravi politik. Finančna pomoč se nameni v 
obliki nepovratnih sredstev nacionalnim kontak
tnim točkam, ki so odgovorne za usklajevanje na 
nacionalni ravni.

Francoski projekt Medicinsko-
terapevtska pomoč za prosilce 

za azil in begunce, financiran s 
pomočjo enega od predhodnikov 

sklada AMIF, Evropskega sklada za 
begunce, je ponujal brezplačno medicinsko 
in psihološko svetovanje prosilcem za azil in 
beguncem, ki so trpeli za posledicami trav
matičnih dogodkov, da bi tako izboljšali nji
hovo splošno počutje in kakovost življenja.  

Več informacij:   bit.ly/2gyjGIV

Obstajajo možnosti financiranja projektov 
zunaj EU, ki se nanašajo na pripravo mi

grantov na vstop v Evropsko unijo, npr. 
ukrepi pred odhodom, ki izboljšajo 

zaposljivost v državah članicah, 
presoja kvalifikacij, tečaji drža
vljanske vzgoje, informacije za 
ozaveščanje itd.

V projektih smejo sodelovati 
le zakoniti migranti, kar se lahko 

izkaže težavno za tiste, ki delajo z 
nedokumentiranimi migranti.

Organi upravljanja v moji državi: seznam 
organov upravljanja, ki zagotavljajo 

podrobne in najnovejše informaci
je o izvajanju, je na voljo v ustre

znem nacionalnem programu.

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
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Kdo se lahko prijavi?
Finančna pomoč je namenjena predvsem državnim organom, ter 
tudi lokalnim in regionalnim javnim organom, nevladnim organiza
cijam, mednarodnim javnim organizacijam, humanitarnim organi
zacijam, družbam zasebnega in javnega prava ter izobraževalnim in 
raziskovalnim organizacijam itd.

Ciljne skupine
Novi prišleki, prosilci za azil (vključno s tistimi, ki še niso prejeli 
končne odločbe), upravičenci do začasne mednarodne zaščite, be
gunci in drugi migranti z urejenim prebivališčem.

Glavni cilji
Cilj sklada na področju meja in vizumov je 
vzpostaviti enoten nadzor zunanjih meja vi
sokega standarda, uskladiti upravljanje meja 
in zagotoviti nemoten prehod meje z zago
tavljanjem podpore učinkoviti obdelavi viz
umov in izmenjavi informacij med državami 
EU. Migrantom omogoča zakonito potovanje 
v EU, prosilcem za azil pa zagotavlja visoko
kakovostno storitev in enako obravnavo. Cilj 
sklada na področju policije je boj proti organi
ziranemu čezmejnemu kriminalu in krepitev 
zmožnosti držav EU za učinkovito upravljanje 
tveganj, povezanih z varnostjo.

Sklad za notranjo varnost (ISF)

Predstavitev sklada

Sklad za notranjo varnost spodbuja izvajanje prenovljene Strategije notranje varnosti in ukrepov v zvezi s sodelovanjem 
organov pregona in upravljanjem zunanjih meja EU. Lajša zakonito potovanje in pripomore k zagotavljanju visoke stop
nje varnosti v EU, ob hkratnem upoštevanju zaveze EU temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam.

Upravičeni ukrepi
Pravosodje in varnost
Vsi ukrepi v zvezi z upravljanjem zunanjih 
meja, sistemi preverjanja in nadzora, na
ložbe v operativno infrastrukturo, oprema 
in programska oprema, izboljšana uporaba 
sodobnih tehnologij, upravljanje identitet 
in tehnična oprema, komunikacijska infra
struktura, uporaba informacijskih sistemov 
v zvezi z zunanjimi mejami in varnostjo (npr. 
schengenski informacijski sistem, vizumski 
informacijski sistem), napotitev migracij
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skih uradnikov za zveze, ukrepi v zvezi z varnostjo dokumentov, 
krepitev odzivnih zmogljivosti, upravno in operativno usklajevanje 
(npr. skupne operacije), odkrivanje in preiskovanje organizira
nega kriminala, odkrivanje in preiskovanje spolne zlorabe 
otrok, preprečevanje terorističnih aktivnosti, usposa
bljanje glede vizumov, jezikovno usposabljanje osebja 
in usposabljanje osebja v medkulturnih spretnostih, 
izmenjava informacij in preprečevanje nasilne radi
kalizacije itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: večina sklada ISF se upravlja po načelu de
ljenega upravljanja v obliki letnih nacionalnih programov 
(razpisi za zbiranje predlogov, javna naročila in neposredna 
plačila). Projekti so sofinancirani do 75 % ali celo 90 % za nekatere 
ukrepe in do 100 % za tehnično pomoč. Preostala sredstva posre
dno ali neposredno upravlja Komisija, ki jih lahko razdeli na pod
lagi razpisov za zbiranje predlogov, razpisov za zbiranje ponudb, 
ukrepov Unije ali nujne in tehnične pomoči. 

Nujna pomoč se lahko nameni za nujne pot
rebe, ki nastanejo, kadar večje število drža

vljanov tretjih držav prečka zunanje meje, 
za ukrepe, kot sta tolmačenje v regi

stracijskih postopkih ter preskrba 
s prehranskimi in drugimi mate
rialnimi izdelki za ljudi v spre
jemnih centrih. 

Ukrepi Unije so posebni čez
mejni ali inovativni ukrepi, ki 

koristijo celotni EU.
 

Sklad ISF je mogoče uporabiti tudi za ak
tivnosti v tretjih državah ali v zvezi s tretjimi 
državami, kot so seminarji, delavnice in pi
lotni projekti za začasno zagotavljanje teh
ničnega in operativnega znanja tretjim drža
vam ter ukrepi za promocijo medsebojnega 

zaupanja in izmenjavo dobrih praks. 

Spletna povezava

 bit.ly/1xgdKdQ

Nekateri dosežki
Novembra 2015 sta Slovenija in Hrvaška prejeli 
nujno pomoč na področju upravljanja meja kot 
podporo pri upravljanju velikih migracijskih to
kov. Sredstva so bila namenjena začasnim ukre
pom, kot so povečanje sprejemnih zmogljivosti 
za nove prišleke, povečevanje namestitvenih zmo
gljivosti in pokritje stroškov namestitve uradnikov, 
napotenih iz drugih držav članic. Hkrati sta državi članici 
prejeli tudi nujno pomoč iz Sklada za azil, migracije in vključevanje 
(AMIF) za začasne namestitvene centre.

Komisija v letu 2016 načrtuje 
objavo razpisa za izvedbo znan
stvene analize o tem, kako mi
granti pridobivajo informacije o 

poteh, prevozu, tihotapcih, ki jim 
lahko olajšajo pot, in ciljni državi. 

Zlasti je treba raziskati komunikacij
ske kanale in vlogo družbenih omrežij. 

Več informacij:   bit.ly/2dzkhZD

http://bit.ly/1xgdKdQ
http://bit.ly/2dzkhZD
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Kdo se lahko prijavi?
Državni organi, lokalni in regionalni javni orga
ni, nevladne organizacije, družbe zasebnega in 
javnega prava, humanitarne organizacije, insti
tucije za izobraževanje in usposabljanje, službe 
za zaposlovanje, raziskovalni organi, karierni 
svetovalci, službe za pomoč mladim, sindikati, 
delodajalci, socialna podjetja itd. 

Ciljne skupine
Begunci in prosilci za azil z dostopom do trga 
dela. Prosilcem za azil brez dostopa do trga 
dela se lahko omogoči le dostop do izobra
ževalnega sistema, če sodelujejo v ukrepih 
poklicnega usposabljanja ali ukrepih glede iz
obraževanja svojih otrok.

 

Glavni cilji
Trajnostna in kakovostna zaposlitev: ESS spodbuja dostop do zaposlitve 
in trajnostno vključevanje na trg dela. Posebna pozornost je name
njena ljudem, ki se spopadajo z družbeno izključenostjo, in ljudem iz 
marginaliziranih skupnosti. 

Družbena vključenost in preprečevanje diskriminacije: sklad ESS v okviru 
aktivne vključenosti in enakih možnosti zagotavlja podporo družbeno
ekonomskemu vključevanju marginaliziranih skupnosti in se bori proti 
vsem oblikam diskriminacije.

Izobraževanje in usposabljanje: sklad ESS spodbuja enak dostop prikraj
šanih skupin do kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega uče
nja, s čimer pomaga pri nadgradnji znanja in spretnosti ter spodbuja 
poklicno svetovanje in potrjevanje pridobljenih znanj in kompetenc.

Javna uprava in njeno vodenje: sklad ESS za zmanjšanje upravnih bre
men in izboljšanje učinkovitosti vlaga v izboljšanje institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti vseh zainteresiranih strani, ki izvajajo politike 
izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in socialne politike.

Evropski socialni sklad (ESS)

Predstavitev sklada

Evropski socialni sklad spodbuja visoko raven zaposlenosti in kakovosti zaposlitve, njegovi cilji so boj proti revščini, iz
boljšanje družbene vključenosti ter spodbujanje enakosti spolov, nediskriminacije in enakih možnosti. ESS lahko še zlasti 
koristi prikrajšanim, kot so migranti, etnične manjšine in marginalizirane skupnosti.

Upravičeni ukrepi
Zaposlovanje in trg dela 
Individualno svetovanje, tehnike pisanja življenjepisa in zaposlitve
nih razgovorov, priznavanje pridobljenih kompetenc, dostop do služb 
za zaposlovanje, preprečevanje dela na črno, podpora podjetništvu 
(vključno z zagonskimi in socialnimi podjetji), pridobivanje izkušenj 
na delovnem mestu, izboljšanje zaposlitvenih možnosti, mreženje, 
ozaveščanje delodajalcev itd.

Izobraževanje in usposabljanje 
Tečaji za izboljšanje dostopa do zaposlovanja, razvoj in nadgra
dnja osnovnih in izobraževalnih spretnosti, jezikovni tečaji in tečaji 
uporabe spleta, spoprijemanje z zgodnjo opustitvijo šolanja, izbolj
šanje motivacije, interesne dejavnosti, znakovni jezik, širši dostop 

do visoko šolskega izobraževanja, izboljšanje 
dostopa do kakovostnih šol z zagotavljanjem 
podpore s prevozom (npr. s storitvami av
tobusnega prevoza), večanje raznovrstnosti 
med učitelji in mentorji, usposabljanje za ra
zumevanje prikrajšanosti pri izobraževanju, 
spodbujanje kulturne raznovrstnosti in več
jezičnosti, krepitev zmogljivosti svetovalcev 
za izobraževanje, socialnih delavcev, psiho
logov, mediatorjev in mentorjev, inovativna 
orodja in metode poučevanja itd.

Zdravstveno in socialno varstvo
Ukrepi za izboljšanje dostopa do cenovno 
ugodnih in visokokakovostnih zdravstvenih 
in socialnih storitev itd.
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Pravice in svoboščine
Ukrepi za zaščito enakega dostopa do zasebnih in 
javnih storitev, širjenje evropskih vrednot in ob
veščanje o pravicah in obveznostih itd.

Družbena vključenost in integracija
Preprečevanje diskriminacije, izboljšanje medkul
turnega razumevanja, prenos vrednot, javne razprave 
v podporo vključenosti, vključevanje staršev v delovanje 
vrtcev in šol, ozaveščanje itd.

Javna uprava in njeno vodenje 
Socialno delo v skupnosti in spodbujanje vloge občin, razvijanje 
inovativnih načinov dela z migranti, celoviti zaposlitveni programi, 
postopki prenove migracijskih pisarn, izpopolnjevanje zmožnosti ter 
znanja in spretnosti zaposlenih za izboljšanje kakovosti azilnih po
stopkov, izvajanje politik in storitev z večjo dodano vrednostjo za 
migrante itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: sklad ESS se upravlja po načelu deljenega upravljanja. 
EU finančno podporo vedno spremlja javno ali zasebno financira
nje. Stopnja sofinanciranja sega od 50 % do 85 % skupnih stroškov 
projekta. Podpora je zagotovljena v obliki nepovratnih sredstev za 
poslovanje, javnih razpisov za zbiranje predlogov in javnih razpisov 
za zbiranje ponudb.

Pobude, ki jih podpira ESS 
Agenda za nove spretnosti in zaposlitve si prizadeva ljudi opremiti s 
pravo kombinacijo znanj in spretnosti za njihovo prihodnjo zaposli
tev. Podpira priznavanje znanj, spretnosti in kvalifikacij, pridobljenih 
zunaj EU. Nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošol
skih diplom (NARIC) lahko ponudijo pomoč migrantom pri prizna
vanju njihovih diplom in študija, da se tako izboljša njihov dostop do 
trga dela.
Pobuda za zaposlovanje mladih mladim migrantom, ki niso zaposleni 
in se ne izobražujejo ali usposabljajo, zagotavlja podporo pri prido
bitvi kakovostne ponudbe zaposlitve, nadaljnjega izobraževanja ali 
vajeništva. Za financiranje se na nacionalni ravni lahko potegujejo 
službe za zaposlovanje, karierni svetovalci, izobraževalne institucije 
in ponudniki usposabljanj, službe za pomoč mladim in delodajalci. 

ESS v vaši državi:      bit.ly/2jt79qv

Nekateri dosežki
Nemški projekt Lotsendienst za 

migrante je zagotavljal svetovanje 
približno 1400 migrantom, ki so želeli 

ustanoviti svoja podjetja. 735 od njih je po 
individualnem uvajanju uspešno ustanovilo 
zagonska podjetja. 

Več informacij:    bit.ly/2fM2eyT

Ekosocialna kmetija Korenika kot del sloven
skega projekta Mozaik ranljivim skupinam 
zagotavlja uporabno znanje in spretnosti ter 
trajno zaposlitev na področju priprave organ
ske hrane, ob tem pa podpira ponovno oživi
tev dediščine podeželja.

Več informacij:    bit.ly/2k6T2Je

Slovensko socialno podjetje SKUHNA ali Sve-
tovna kuhinja po slovensko zaposluje migrante 
in begunce kot kuharje in natakarje, da bi 
tako izboljšala njihove socialne razmere in 
obenem bogatila slovensko družbo.

Več informacij:    bit.ly/2gykvBz

 bit.ly/2kCZjfv

Spletna povezava

http://bit.ly/2jt79qv
http://bit.ly/2fM2eyT
http://bit.ly/2k6T2Je
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/2kCZjfv
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Kdo se lahko prijavi?
Javni in zasebni organi in institucije, nacionalni, regionalni in lokal
ni organi, nevladne organizacije, službe za zaposlovanje, socialni 
partnerji, visokošolske institucije in raziskovalni inštituti, strokov
njaki za presojo vplivov, nacionalni statistični uradi, organi za mi
krofinanciranje oseb in mikro podjetij itd.

Ciljne skupine
Prosilci za azil z ali brez dostopa do trga dela, begunci in migranti. 

Glavni cilji
EaSI si prizadeva okrepiti cilje EU in uskla
jevanje ukrepov na področju zaposlovanja, 
socialnih zadev in vključevanja na ravni EU 
in na nacionalni ravni. 

V zvezi z migranti sta pomembna pred
vsem dva podprograma: Progress podpira 
razvoj ustreznih politik EU za zaposlovanje, 
družbeno vključenost in socialno zaščito, 
s posebnim poudarkom na preprečevanju 
diskriminacije. Spodbuja nacionalni in med
narodni dialog za iskanje rešitev za resnič
ne potrebe, ob tem pa zagotavlja finančno 
podporo inovacijam na področju socialnih 
politik in politik trga dela. Cilj programa 
mikrofinanciranja in socialnega podjetništva 
je ranljivim skupinam, zlasti migrantom, 
ženskam, mladim in nizko kvalificiranim de
lavcem, ki želijo vzpostaviti svoja mikro ali 
socialna podjetja, izboljšati dostop do mi
krofinanciranja. 

Tretji podprogram programa EaSI, imeno
van EURES, spodbuja mobilnost delavcev 
v Evropski uniji, in sicer tako, da iskalcem 
zaposlitve v vsej Uniji zagotavlja dostop do 
istih prostih delovnih mest in podpornih sto
ritev.

Program Evropske unije za zaposlovanje 
in socialne inovacije (EaSI)

Predstavitev sklada

Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije spodbuja visokokakovostno in trajnostno zaposlovanje ob zago
tavljanju ustrezne socialne zaščite, boju proti družbeni izključenosti, dolgotrajni brezposelnosti in diskriminaciji ter 
prizadevanjih za izboljšanje delovnih razmer in spodbujanju enakosti spolov.
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Upravičeni ukrepi
Družbena vključenost in integracija
Medsebojni strokovni pregledi, mednarodne analize in študije 
primerov, presoje, pilotni projekti, delavnice in izmenja
ve dobrih praks med državami članicami na področju 
družbenega vključevanja z namenom medsebojne
ga učenja itd.

Zaposlovanje in trg dela
Spoprijemanje z delom na črno, krepitev zmoglji
vosti ponudnikov mikrokreditov za pomoč migran
tom, ki želijo vzpostaviti podjetje, raziskave na podro
čju podjetništva migrantov in vloga socialnih podjetij pri 
omogočanju vključevanja migrantov na trg dela, svetovanje 
in storitve zaposlovanja čezmejnih delavcev, aktivnosti obveščanja 
in komuniciranja o prednostih geografske in poklicne mobilnosti, 
mentorstvo po meri itd.

Izobraževanje in usposabljanje
Izboljšanje digitalne pismenosti in medsebojnega učenja med ak
terji programa EURES, usposabljanje svetovalcev progra
ma EURES itd.

Javna uprava in njeno vodenje
Razvoj in aktivnosti čezmejnih partnerstev itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: programa Progress in EURES 
neposredno upravlja Evropska komisija 

z razpisi za zbiranje ponudb in pre
dlogov. Če želite pridobiti jamstvo 

za mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo, se prijavite na raz
pis za prijavo interesa na sple
tišču Evropskega investicijskega 
sklada. Komisija podjetnikov ali 

socialnih podjetij ne financira ne
posredno, temveč izbranim ponu

dnikom mikrokreditov in vlagateljem v 
socialna podjetja v EU omogoča povečanje 
dajanja posojil.

Usklajevanje z drugimi ukrepi: EaSI dopolnju
je druge programe EU, kot so ERASMUS+, 
Program za pravice, enakost in državljanstvo 
ter strukturne sklade, zlasti ESS, in Pobudo 

za zaposlovanje mladih.

 bit.ly/2kIczTD

Nekateri dosežki
EaSi redno ponuja financiranje nevladnih orga-
nizacij, ki izvajajo raziskave na področju družbene 
vključenosti ali mikrofinanciranja in financiranja socialnih 
podjetij. Financiranje se lahko odobri za projekte, ki se osre
dotočajo na podjetništvo migrantov, in projekte, ki se ukvarjajo z 
vlogo socialnih podjetij pri vključevanju beguncev in migrantov v 
družbo in na trg dela. 

V okviru nizozemskega projek
ta Družbeno vključevanje od vrat 
do vrat v večetnični težavni sose-
ski, ki se osredotoča na etnične 

manjšine in migrante v gosto 
poseljenih soseskah velikih mest 

(Schilderswijk, Haag), so razvili 
metodo družbenega ukrepanja na pod

lagi posameznega primera (pristop od vrat 
do vrat) s ciljem izboljšati zaposlenost med 
dolgotrajno brezposelnimi starši, s tem pa 
izboljšati življenjske možnosti otrok, ki od
raščajo v večetničnih gospodinjstvih. 

Več informacij:    bit.ly/2fRPyd5

Spletna povezava

http://bit.ly/2kIczTD
http://bit.ly/2fRPyd5
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Kdo se lahko prijavi?
Javni organi, nevladne organizacije, banke hrane itd.

Glavni cilji
Glavni cilj sklada FEAD je zmanjšanje števila revnih ljudi ali ljudi, 
ki tvegajo revščino, za vsaj 20 milijonov do leta 2020. S pomočjo 
najbolj prizadetim skupinam si sklad prizadeva okrepiti socialno 
kohezijo in podpreti zbiranje in razdeljevanje podarjene hrane, da 

se tako zmanjša količina zavržene 
hrane. 

Ciljne skupine
Najbolj ogrožene osebe, kot jih opredelju
jejo posamezne države članice, na primer 
osebe, ki živijo v revščini, brezdomci, otroci, 
starejši, invalidi in migranti, med katerimi so 
lahko tudi novi prišleki ob prihodu v Unijo, 
prosilci za azil in begunci. Ciljne skupine so 
natančno določene na nacionalni ravni in so 
odvisne od tega, kako država članica določa 
vrsto pomoči, npr. hrana in osnovna materi
alna pomoč, družbena vključenost itd. Pro
silci za azil in begunci niso izrecno navedeni 
kot ciljni skupini – za upravičenost morajo 
biti omenjeni v delovnem programu.

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
(FEAD) 

Predstavitev sklada

Cilj evropske pomoči najbolj ogroženim je olajšati najhujše oblike revščine v EU, kot so brezdomstvo, revščina otrok in 
pomanjkanje hrane. Zaradi svoje popravne narave je FEAD prvi korak pri pomoči ljudem, ki si prizadevajo premagati 
revščino in družbeno izključenost.

Upravičeni ukrepi
Materialna pomoč 
Pomoč je mogoče pridobiti takoj po prihodu 
v EU v obliki kratkoročnih ukrepov: tj. pa
ketov hrane ali obrokov, oblačil in obutve, 
spalnih vreč, šolskih potrebščin in drugih 
osnovnih pripomočkov, kot so higienske 
potrebščine.

Družbena vključenost in integracija 
Na voljo je le v obliki dolgoročnih ukrepov, 
ko je vložena prošnja za azil, in lahko vklju
čuje aktivnosti družbene vključenosti zunaj 
aktivnih ukrepov na trgu dela, kot so usmer
janje prejemnikov na druge obstoječe služ
be, jezikovni tečaji, prevajanje in tolmačenje, 
aktivnosti državljanske vzgoje (npr. informa
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cije o pogojih, pravicah in obveznostih), promocija zdravja, sociali
zacija in mreženje, usposabljanje za več samostojnosti, informacije 
o socialnih storitvah in začasnih zatočiščih, finančna pi
smenost, dostop do zdravstvenih in izobraževalnih 
storitev, psihološka podpora in opolnomočenje.

Dobro je vedeti
Izvajanje: FEAD se upravlja po načelu delje
nega upravljanja. Dopolnjuje Evropski social
ni sklad in deluje v sodelovanju z njim. Države 
članice lahko neposredno kupijo hrano ali dob
rine in jih razdelijo prek partnerskih organizacij, 
ti so običajno javni organi in nevladne organizacije, 
ali takim organizacijam zagotovijo financiranje.

Materialna pomoč: vsaka država lahko prilagaja pomoč, ki jo po
nuja. Materialno pomoč lahko dopolnjujejo spremljevalni ukrepi, 
kot sta vodenje in podpora za pomoč najbolj ogroženim najti pot 
iz revščine. 

Sodelovanje socialnih trgovin: hrano in blago, ki ju financi
ra sklad FEAD, je treba najbolj ogroženim razdeliti 
brezplačno. Socialne trgovine lahko v shemi so
delujejo le, če so sofinancirani izdelki na voljo 
brezplačno.

Spletna povezava

 bit.ly/1z10isg

Nekateri dosežki
Francosko združenje bank hrane združuje 79 
bank hrane po vseh francoskih ozemljih. Z 
zagotavljanjem paketov s hrano in obroki vsa
ko leto pomagajo več kot 1,8 milijona ljudem, ki 
živijo pod pragom revščine. 

Na Hrvaškem migrantom razdeljujejo hrano, toaletne izdelke in šol
ske potrebščine, ob tem pa izvajajo tudi spremljevalne ukrepe, kot 
so svetovanje o zdravstvenem varstvu, osebni higieni in staršev
stvu.

Nemški projekt Hilfe-Lotsinnen für zu-
gewanderte EU-Bürgerinnen in der 

Armutsprostitution (pomoč migrant
kam, ki jih je revščina prisilila v 
prostitucijo) zagotavlja pomoč mi
grantkam, ki so se zaradi revščine 
podale v prostitucijo, njihovim otro

kom pa dostop do izobraževanja in 
usposabljanja. 

Več informacij:    bit.ly/2gp75ay

Evropsko združenje bank hrane združuje 
približno 260 bank hrane v 23 evropskih dr
žavah. Skoraj polovica hrane, zbrane v Evro
pi, prihaja iz evropskega programa pomoči 

v hrani za najbolj ogrožene. Preostala 
hrana prihaja iz prehranske industrije, 
drobnoprodajnih trgovin in od posa
meznikov.

Mreža FEAD je skupnost odprtega član
stva in združuje tiste, ki si prizadevajo 

za zmanjšanje najhujših primerov revšči
ne tako, da ponujajo priložnosti za izmenja
vo dobrih praks in zamisli o tem, kako za
gotoviti pomoč najbolj ogroženim osebam 
v EU.

Organi upravljanja v moji državi: 
  bit.ly/2kho1Vo

http://bit.ly/1z10isg
http://bit.ly/2gp75ay
http://bit.ly/2h2pslc


 

Švedska občina Härnösand je izbrala holističen 
pristop k sprejemanju migrantov in beguncev. V njihovem 

akcijskem načrtu zgodnjega vključevanja so tesno sodelovanje 
civilne družbe, jasna dodelitev odgovornosti in zgodnje posredovanje 

ključna načela spodbujanja družbene vključenosti in integracije. Cilj 
ukrepov, kot so zgodnji začetek šolanja, dolgoročno urbanistično načrtovanje, 

zgodnje priznavanje znanja in spretnosti, praktično učenje na delovnem mestu, 
vzpostavljanje prostorov za srečanja skupnosti in organiziranje aktivnosti, značilnih 

za območje, je migrantom in beguncem ponuditi gostoljubje in priložnosti, da ostanejo 
v občini in si tam ustvarijo novo življenje. 

V španski Andaluziji in Melilli deluje projekt aktivnega državljanstva, ki se zavzema 
za izkoreninjenje negativnih stereotipov o imigrantih in škodljivih govoric, ki 
ovirajo sobivanje v različnosti. Pobuda Ustavimo govorice ob pomoči usposobljenih 
posameznikov proti govoricam, ki v lokalnem okolju širijo objektivne in utemeljene 
informacije kot protiutež napačnim trditvam, spodbuja vključevanje prišlekov v 
družbo gostiteljico, medkulturno ozaveščanje in nediskriminacijo. 

Cilj italijanskega čebelarskega projekta Pogumna čebela je omogočiti 
družbeno in zaposlitveno vključevanje mladih prosilcev za azil z 

zagotavljanjem posebnega znanja o osnovnih tehnikah čebelarstva 
in izdelave panjev. Lokalna obrt čebelarstva promovira regijo 

in ščiti biotsko raznovrstnost, ob tem pa prosilcem za 
azil pomaga pri premagovanju težav, ki jih 

prinaša njihov položaj. 

Migranti 
lahko prispevajo 

k bolj vključujočim 
družbenim skupnostim

Za tiste, ki v Evropi iščejo zavetje in priložnost za novo življenje, je zgodnje, 
pošteno in učinkovito vključevanje zelo pomembno. V skupini Zeleni/ESZ 

menimo, da mora biti vključevanje migrantov in beguncev v družbo predvsem 
dolgoročna naložba, ki omogoča aktivno sodelovanje in opolnomočenje vseh 

udeleženih. Namen te naložbe pa ne sme biti zgolj zagotavljanje temeljnih pravic in 
potreb migrantov in beguncev, ampak predvsem ustvarjanje smiselnih priložnosti za 
njihovo aktivno sodelovanje na gospodarskem, družbenem, kulturnem in političnem 
področju, ter krepitev njihovega občutka pripadnosti in soodgovornosti za razvoj 
lokalnih skupnosti. Vključujočo družbo, ki sprejema različne kulture in prepričanja, 
bo ta raznovrstnost zagotovo obogatila. 

Poleg številnih izzivov, s katerimi se pri ustvarjanju takih priložnosti srečujejo 
akterji na terenu, je tudi pomanjkanje ustrezne finančne podpore lahko 

velika ovira. Kljub temu so številni dobri primeri lokalnih in regionalnih 
pobud že dokazali, da odgovorno in dolgoročno vključevanje 

migrantov in beguncev ni le stvar načina in sredstev, 
ampak predvsem vključujočega dialoga in močne 

državljanske udeležbe. 
 

Skupina 
Zeleni/ESZ



Lokalni ukrepi 
so ključ do uspeha

Ta vodnik temelji na prepričanju, da najboljše prakse in izjemne primere odgovornega in 
uspešnega vključevanja migrantov, beguncev in prosilcev za azil lahko najdemo v lokalnih skupnostih 

in pobudah po vsej Evropi. Pri Evropski zeleni fundaciji smo se povezali z nacionalnimi zelenimi 
fundacijami po vsej Evropi, da bi v lokalnih okoljih raziskali vpliv evropskih in nacionalnih posebnosti na 

življenje migrantov, beguncev in prosilcev za azil. V okviru projekta Begunci in migracijske politike – lokalna raven 
smo zbrali primere dobre prakse na lokalni ravni, opredelili izzive pri vključevanju in zagotavljanju storitev ter 

predstavili predloge Zelenih za pravičen in skrben pristop k tako imenovani begunski krizi.

Publikacije Evropske zelene fundacije spodbujajo razpravo
Z zagotavljanjem in razširjanjem brezplačnih publikacij želimo spodbuditi evropsko razpravo. Maja 2016 smo objavili 
knjižico Paving the way for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies (Temelji razprave Zelenih o begunskih, 
azilnih in migracijskih politikah), ki povzema trenutno stanje razprave v družini Zelenih in natančneje predstavlja stališča 
Zelenih v evropskih institucijah, kot sta Evropska stranka Zelenih in skupina Zelenih v Evropskem parlamentu. Leta 
2015 smo v okviru vprašalnika preučili odgovore in ovrednotili stališča 25 zelenih političnih strank iz 23 držav. Z izsledki 
te študije smo pridobili pregled tako nad stičnimi točkami kot razhajanji na nacionalnih ravneh in opredelili področja, 
na katerih vprašanja ostajajo odprta in je potrebna nadaljnja razprava. Temu aktualnemu vprašanju smo posvetili 
tudi nedavno tematsko izdajo naše publikacije Green European Journal (Evropski zbornik Zelenih), ki smo jo 
poimenovali Checkpoint Europe – The Return of Borders (Kontrolna točka Evropa – vrnitev meja). Ta analizira različne 
načine, kako se v Evropi znova pojavljajo meje na terenu in v miselnosti evropskih državljanov ter preučuje 

možnosti naprednega in dolgoročnega odzivanja na te pereče dogodke.

Vodnik po evropskih finančnih sredstvih za akterje Zelenih
Upamo, da bo naše delo pripomoglo k živahni izmenjavi znanja in izkušenj med akterji Zelenih 

po vsej Evropi. Združiti moramo moči, da bomo lahko premagali izzive  pri ustvarjanju še 
močnejše Evrope državljanov v skladu z našo vizijo. Prepričani smo, da ta vodnik 

na enem mestu zagotavlja celovit vir informacij o možnostih evropskega 
financiranja številnim predanim akterjem Zelenih na lokalni in regionalni 

ravni, ki delajo z migranti, begunci in prosilci za azil, ali ki to 
načrtujejo v prihodnje.

Evropska 
Zelena 
Fundacija

http://www.gef.eu
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://gef.eu/fileadmin/user_upload/GEF-Green_debate_on_Refugees-WEB.pdf
http://gef.eu/publication/checkpoint-europe-the-return-of-borders/


18

Vodnik po finančnih sredstvih EU: 
migracije in azil

GEF.EU

Kdo se lahko prijavi?
Javni organi, organizacije zasebnega sektorja (zlasti mala in sre
dnja podjetja), univerze, združenja, nevladne organizacije in pro
stovoljske organizacije ter tuje družbe, ki delujejo v regiji, na katero 
se nanaša zadevni delovni program.

Ciljne skupine
Obseg podpore migrantom in beguncem pokriva razvoj infra
strukture na različnih področjih, kot so urbana prenova, socialno 
in zdravstveno varstvo, namestitev, podjetništvo in izobraževanje. 
Podpore ne namenja le izbranim ciljnim skupinam, ampak si pri
zadeva za zmanjšanje prostorske izoliranosti in se odziva na 
potrebe ranljivih skupin.

Glavni cilji
ESRR je eden izmed ključnih finančnih oro
dij kohezijske politike EU, katerega cilj je 
zmanjšati neenakosti v razvoju med evrop
skimi regijami. Osredotoča se na vlaganja 
v inovacije in raziskave, digitalno agendo, 
podporo malim in srednjim podjetjem in 
nizkoogljično gospodarstvo. 

Z vlaganjem v infrastrukturo in urbano pre
novo ESRR lahko dopolnjuje ESS pri pod

piranju vključevanja migrantov in 
beguncev. V ospredju prizadevanj 

so spodbujanje zaposlovanja 
in družbene vključenosti, boj 
proti revščini in diskrimina
ciji ter vlaganje v izobraže
vanje, usposabljanje in vse
življenjsko učenje.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Predstavitev sklada

Cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj je krepitev ekonomske, teritorialne in socialne kohezije z zmanjševanjem 
glavnih regionalnih neravnovesij v EU. 

Upravičeni ukrepi
Namestitev in infrastruktura
Gradnja sprejemnih centrov in zatočišč, razvoj in
frastrukture na žariščnih točkah, razvoj infrastruk
ture za socialne in zdravstvene storitve, mobilne 
bolnišnice, sanitarna preskrba in preskrba z vodo, 
infrastrukturna vlaganja v izobraževalne ustanove 
in izboljšano dostopnost izobraževanja (npr. naložbe v 
prevoz in cestno infrastrukturo), notranje prenove, izboljša
nje stanovanjske in sorodne infrastrukture v skladu z načeli ener
getske učinkovitosti, vlaganje v nizkoenergijske namestitve, grad
nja vrtcev, šol, domov krajanov, zatočišč, socialnih namestitev in 
mladinskih klubov itd. 

Zdravstveno in socialno varstvo
Primarne zdravstvene storitve, socialno varstvo v skupnosti, medi
acija, dejavnosti s področja socialnega dela itd.

Izobraževanje in usposabljanje
Jezikovni tečaji, telesna vadba itd.

Zaposlovanje in trg dela
Dejavnosti za ustvarjanje prihod

kov (npr. ustanavljanje socialnih podje
tij, programi mikrokreditov) itd.

Javna uprava in njeno vodenje
Krepitev institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javne uprave in organov, ki se 
ukvarjajo z vključevanjem migrantov in be
guncev.

 bit.ly/2jkhKZi

Spletna povezava

http://bit.ly/2jkhKZi
http://bit.ly/1PSYV8d
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Dobro je vedeti
Izvajanje: ESRR po načelu deljenega upravljanja upravljajo države 
članice prek nacionalnih delovnih programov, ki jih izvajajo držav
ne in regionalne oblasti. Zagotavlja podporo v obliki nepovratnih 
sredstev, nagrad, vračljive podpore in finančnih instrumentov. 

Dopolnjevanje: uporaba sklada je najučinkovitejša v sodelovanju s 
skladom AMIF ter z ukrepi družbenega vključevanja in ukrepi na 
trgu dela (npr. usposabljanje, jezikovni tečaji, svetovanje, inštruira
nje, poklicno usposabljanje in ukrepi za zaposlovanje).

Prilagodljivost uporabe: ESRR lahko zagotavlja nujno finančno po
moč za vsak primer posebej, ti ukrepi pa dopolnjujejo podporo 
skladov AMIF, ISF itd. Nujni ukrepi se nanašajo na sprejem mi
grantov in beguncev in lahko zajemajo gradnjo ali razširitev zmo
gljivosti sprejemnih centrov, zatočišč, šotorov in zabojnikov.

Organi upravljanja v moji državi:    bit.ly/2khgfdF

Nekateri dosežki
Avstrijski projekt Migrantska podjetja Mingo, 
ki ga je ustvarila dunajska poslovna agenci
ja (Vienna Business Agency), migrantskim 
podjetjem ponuja zagonsko podporo in sve
tovanje ter podporo pri stikih z agencijami, 
organi in finančnimi institucijami na Dunaju. 

Več informacij:    bit.ly/2gLoDB0

Čezmejni projekt sodelovanja MigrAlp, ki sta 
ga zasnovali dve regiji, Tirolska v Avstriji in 
Južna Tirolska v Italiji, podpira razvoj oro
dij in informacijskih storitev za vključevanje 
migrantskih skupnosti ter spoprijemanje z 
rasizmom in diskriminacijo. Glavne značil
nosti projekta so boljša družbena vključeno
st in vključenost na trg dela ter ozaveščanje 
o kulturni raznovrstnosti v šolah z igro vlog 
Vesoljski migranti. 

Več informacij:    bit.ly/2h2xGKvMestna razsežnost
Mesta imajo ključno vlogo pri odzivanju in prilagajanju na demo
grafske spremembe in nove migracijske trende. Pogosto se sre
čujejo z zahtevnim postopkom vključevanja migrantov, ki lahko 
obremeni njihove socialne politike, strategije zaposlovanja in javne 
storitve, saj so ena prvih kontaktnih točk migrantov.

Program čezmejnega sodelovanja URBACT podpira ustanavljanje 
mrež mest v več državah članicah, ki sodelujejo pri neki temi. Nji
hov projekt OPENCities je združil mesta, ki so želela razviti bolj 
proaktivne politike in tako privabiti ali zadržati širšo mobilno med
narodno populacijo.

Celostne trajnostne strategije urbanega razvoja so namenjene 
ključnim urbanim izzivom in doseganju trajnega izboljšanja eko
nomskih, okoljskih, klimatskih, socialnih in demografskih razmer 
v urbanih območjih. Vodijo in izvajajo se v sodelovanju s civilno 
družbo, lokalnimi prebivalci in drugimi ravnmi upravljanja.

Pobuda Inovativni urbani ukrepi urbanim območjem po vsej Evro
pi zagotavlja vire za preizkušanje novih rešitev urbanih izzivov in 
kako se te obnesejo v praksi. 

Čezmejna razsežnost
Evropsko teritorialno sodelovanje (INTER
REG) spodbuja boljše regionalno sodelo
vanje s transnacionalnimi pristopi za spop
rijemanje s skupnimi težavami. Njegova 
čezmejna veja delovanja spodbuja države 
članice k sodelovanju s svojimi sosedami 
in jim zagotavlja orodja za skupno prema
govanje družbenoekonomskih, okoljskih in 
teritorialnih izzivov. 

V boju proti trgovini z ljudmi, katere žrtve 
so pogosto prav migranti in begunci, pod
pira institucionalno in upravno sodelovanje 
med državami članicami in nečlanicami EU 
v Sredozemlju in s sosednjimi državami.

http://bit.ly/2khgfdF
http://bit.ly/2gLoDB0
http://bit.ly/2h2xGKv
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Kdo se lahko prijavi?
Vsi javni in zasebni organi, ki so ustanovljeni v državah članicah, 
državah Evropskega združenja za prosto trgovino in državah kan
didatkah oziroma potencialnih kandidatkah v skladu z njihovimi 
okvirnimi sporazumi.

Ciljne skupine
Upravičenci do mednarodne zaščite (begunci) ter 
pod nekaterimi pogoji tudi novi prišleki in pro
silci za azil.

Predstavitev sklada

Upravičeni ukrepi
Pravosodje in varnost
Izmenjava dobrih praks na področjih oza
veščanja, konference in medijske kampanje, 
analitične aktivnosti (študije, zbiranje podat
kov, raziskave, poročila), informativno gradivo 
in vodniki, razvoj skupnih metodologij, podpora or
ganizacijam civilne družbe (nevladnim organizacijam), ki 
sodelujejo pri varstvu enakosti in pravic ljudi itd.

Izobraževanje in usposabljanje
Krepitev zmogljivosti in usposabljanje strokovnjakov (izmenjava 
osebja, strokovna srečanja, delavnice), razvoj modulov usposa
bljanja ter spletnih in drugih orodij za usposabljanje, razvoj infor
macijskih in komunikacijskih orodij, vzajemno učenje, medsebojni 
strokovni pregledi, usposabljanje predavateljev, jezikovno usposa
bljanje s področja pravne terminologije,  izobraževalno gradivo itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: sklad upravlja in izvaja neposredno Evropska komisija 
(Generalni direktorat za pravosodje) z ukrepi, nepovratnimi sred
stvi za poslovanje in neposrednimi plačili, ki jih objavlja v obliki 
razpisov za zbiranje ponudb in predlogov.  Stopnje sofinanciranja 
se navadno gibljejo od 80 % do 90 % v izjemnih primerih.

Program za pravosodje 

Dopolnjevanje: Program za pravo
sodje lahko dopolnjuje Program za 

pravice, enakost in državljanstvo, Sklad 
za notranjo varnost, Erasmus+ in Instru
ment za predpristopno pomoč.

Pridobitni subjekti lahko v programu sode
lujejo le v povezavi z nepridobitnimi ali jav
nimi organizacijami.

Nekateri dosežki
Komisija načrtuje objavo razpisa zbiranje 
predlogov v podporo krepitvi zmogljivosti 
strokovnjakov glede pravic otrok. Poleg tega 
bo krepitev sistemov za zaščito otrok mi
grantov financirana na podlagi neposrednih 
nepovratnih sredstev mednarodnim organi
zacijam.

Cilj Programa za pravosodje je pripomoči k nadaljnjemu razvoju evropskega območja pravice na podlagi vzajemnega 
priznavanja in zaupanja.

Glavni cilji
Cilja programa sta zagotoviti, da se v civilnih 
in kazenskih zadevah zakonodaja EU učin
kovito izvaja v vseh državah članicah, ter dr
žavljanom in podjetjem omogočiti ustrezen 
dostop do pravosodja. Podpira pravosodno 
sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah 

ter spodbuja učinkovit dostop do pravo
sodja in zaščite pravic žrtev kaznivih 

dejanj. Spodbuja se čezmejno so
delovanje držav članic za izbolj
šanje poznavanja in razumevanja 
pravosodnih sistemov in krepitev 
medsebojnega zaupanja.

 bit.ly/1n7HQaL

Spletna povezava

http://bit.ly/1n7HQaL
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Zaradi raznih težav, ki so povezane s spolom, so begunke, 
prosilke za azil in nedokumentirane migrantke izredno ranljiva 
skupina med migranti. Na vsej svoji poti so lahko izpostavljene 
nasilju na podlagi spola, v državi gostiteljici pa se lahko spopadajo z 
izključenostjo. Njihov dostop do storitev, usposabljanja in zaposlitve 
je lahko omejen, kar vodi v finančno, socialno in kulturno odvisnost. 
Zaradi delitve trga dela na podlagi spola in zapletenih postopkov 
priznavanja njihovih kvalifikacij pogosto zasedajo slabše plačana 
delovna mesta, kar upočasnjuje njihovo vključevanje v družbo. 
Čeprav mnoge svoje države zapustijo v želji doseči pravičnost in 
enakost, jim diskriminatorna narava azilnega postopka pogosto 
odvzame moč. Družbe gostiteljice morajo upoštevati njihove 
posebne potrebe in si prizadevati za njihovo opolnomočenje 
in samostojnost s spodbujanjem sprejemnih politik in politik 
vključevanja, ki upoštevajo spol, da bi tako migrantkam 
pomagale razviti občutek pripadnosti in bi te lahko aktivno 
prispevale k razvoju družbe gostiteljice.

Begunke, prosilke za azil 
in nedokumentirane migrantke 
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Kdo se lahko prijavi?
Nepridobitne organizacije, občine, združenja, mestni sveti, dobro
delne organizacije, fundacije, kulturne in ustvarjalne organizacije itd.

Ciljne skupine
Begunci in pod nekaterimi pogoji tudi novi prišleki in prosilci za 
azil.

Predstavitev sklada

Upravičeni ukrepi
Projekti lahko migrantom pomagajo pri socia
lizaciji in izražanju, ne da bi se pri tem zanašali 
na neki jezik, obenem pa se z njim lahko oza
vešča o vzrokih in posledicah migracij.

Kultura in mediji
Evropski filmi in televizijski programi, festivali, lite
rarni prevodi, produkcija igranih, risanih in dokumen
tarnih filmov, knjižnice, promocija kulturne dediščine, medna
rodni dogodki, razstave in festivali, usposabljanje za delavce na 
kulturnem in ustvarjalnem področju itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: program neposredno upravlja Evropska komisija prek 
Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo, na podlagi letnih delovnih načrtov, ki določajo možnosti 
financiranja in višino namenjenih sredstev.

Centri Ustvarjalne Evrope, ki delujejo v vsaki sodelujoči državi, za
gotavljajo informacije o programu in dostopu do financiranja. 

Kontaktni podatki v posamezni državi so na voljo tu:
    bit.ly/21k98gO

Evropski projekti sodelovanja podpirajo čezmejno sodelovanje 
med kulturnimi in ustvarjalnimi organizacijami v EU in zunaj nje. 
Projekti lahko gojijo medsebojno razumevanje med gostiteljskimi 
skupnostmi in migranti. Financiranje je na voljo za manjše projek

Ustvarjalna Evropa

te (vodja projekta in vsaj še dva dru
ga partnerja) ali velike projekte (vodja 

projekta in vsaj še pet drugih partnerjev). 
Vsi projekti lahko trajajo največ 48 mesecev.

Jamstvena shema podpira dostop do financi
ranja mikro, malim in srednjim podjetjem v 
kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Program Ustvarjalna Evropa ščiti in spodbuja evropsko kulturno in jezikovno različnost, ki je plod stoletij medkulturnih 
interakcij, vplivov in migracij.

Glavni cilji
Program podpira evropske kulturne, avdio
vizualne in medsektorske projekte, s kate
rimi se spodbujata socialno vključevanje in 
medsebojno kulturno razumevanje. Izboljša 
lahko prepoznavnost evropskih vrednot in 
kultur in spodbuja mednarodno kopro

dukcijo. S financiranimi aktivnostmi 
se poudarja prispevek migrantov 

h kulturni raznovrstnosti Evrope. 
Kultura jim omogoča, da se sreču
jejo, komunicirajo in postanejo del 
skupnosti. 

Nekateri dosežki
Evropski projekt sodelovanja: leta 2016 je bil 
objavljen razpis v podporo projektom, ki 
omogočajo vključevanje beguncev v Evropi 
ter izboljšujejo medsebojno kulturno razume
vanje, medverski dialog in strpnost. Njegov 
cilj je beguncem pomagati pri socializaciji 
in izražanju, ne da bi za to morali znati jezik 
države gostiteljice, spodbujati demokratične 
vrednote in državljanom EU omogočiti, da se 
učijo iz vrednot in kultur prišlekov. 

 bit.ly/1hCkqIB

Spletna povezava

http://bit.ly/21k98gO
http://bit.ly/1hCkqIB
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Kdo se lahko prijavi?
Lokalni in regionalni organi, nepridobitne organizacije, organizacije 
civilne družbe, izobraževalne, kulturne in mladinske organizacije, 
raziskovalne institucije, možganski trusti, platforme vseevropskih 
organizacij itd.

Ciljne skupine
Upravičenci do mednarodne zaščite (begunci) ter pod nekaterimi 
pogoji tudi novi prišleki in prosilci za azil.

 

Kontaktne točke Evrope za državljane 
v moji državi:     bit.ly/2fZY9r6

V okviru posebnih prednostnih nalog za 
obdobje 2016–2020 se bo program osredo
točal tudi na boj proti stigmatizaciji imigrantov 
in pripravo nasprotnih sporočil za spodbujanje 
medkulturnega dialoga in medsebojnega razu-
mevanja.

Nekateri dosežki
Udeleženci belgijskega projekta Moja zgodba 
– mediji in migranti, ki se je začel izvajati leta 
2016, bodo proučili, kako osrednji mediji obli
kujejo javno mnenje o migrantih in beguncih 
s proučevanjem medijskih sporočil, ustvarja
njem ključnih nasprotnih sporočil in spodbu
janjem udeležbe prebivalcev.

Več informacij:    bit.ly/2gVKe7q

Glavni cilji
Evropa za državljane namenja posebno po
zornost boju proti stigmatizaciji migrantov in 
spodbujanju medkulturnega dialoga in med
sebojnega razumevanja. Še posebej podpira 
demokratično in civilno sodelovanje v obli
ki projektov pobratenja mest, ki spodbujajo 
razprave o konkretnih evropskih političnih 
temah in razvoju priložnosti za družbeno 
sodelovanje in prostovoljstvo, mrež mest, ki 

podpirajo sodelovanje občin pri skupnih 
temah, ter projektov civilne družbe, ki 

zagotavljajo priložnosti za neposred
no sodelovanje pri oblikovanju poli
tik.

Evropa za državljane

Predstavitev sklada

Upravičeni ukrepi
Družbena vključenost in integracija
Partnerstva med mesti z namenom razprave 
o evropskih političnih vprašanjih (pobratenje 
mest), mreže mest za raziskovanje skupnih 
vprašanj in deljenje virov, projekti civilne 
družbe, ki omogočajo neposredno udeležbo 
pri oblikovanju politik EU (razprave, kampanje, 
aktivnosti za pridobivanje mnenj državljanov EU, 
spodbujanje družbenega sodelovanja in solidarnosti, 
prostovoljstvo), medsebojni strokovni pregledi, strokovna 
srečanja, aktivnosti ozaveščanja itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: Evropo za državljane neposredno upravlja Evropska ko
misija, izvaja pa se prek njene Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo na podlagi letnega programa dela. 
Financiranje je na voljo v obliki nepovratnih sredstev za ukrepe z 
omejenim časom trajanja, nepovratnih sredstev za poslovanje, na
menjenih možganskim trustom in organizacijam civilne družbe, ter 
na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila. Stopnje sofinanciranja 
so navedene v ustreznih delovnih programih.

Program je potencialno na voljo tudi pristopnim državam, državam 
kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam, če so s Komi
sijo podpisale memorandum o soglasju.

Cilji Evrope za državljane so ozaveščanje in izboljšanje razumevanja o Evropski uniji, njeni zgodovini, raznovrstnosti in 
vrednotah ter spodbujanje vključevanja oseb v civilne in demokratične aktivnosti. 

 bit.ly/1SYcUup

Spletna povezava

http://bit.ly/2fZY9r6
http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
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Kdo se lahko prijavi?
Organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, organi javnega 
sektorja, regionalni in lokalni organi, evropske mreže, raziskovalna 
središča, šole, centri za usposabljanje itd.

Ciljne skupine
Upravičenci do mednarodne zaščite (begunci) in 
pod nekaterimi pogoji tudi novi prišleki in pro
silci za azil. 

Podobni ukrepi: Druga dva programa 
EU, ki spodbujata ozaveščanje in zaš

čito človekovih pravic, sta Evropski instru
ment za demokracijo in človekove pravice, 
ki spodbuja demokracijo, pravno državo in 
spoštovanje človekovih pravic zunaj EU, ter 
Evropa za državljane, ki spodbuja razume
vanje evropske zgodovine in raznovrstnosti.

Nekateri dosežki
Transnacionalni projekt GEMMA proti nasi-
lju: Opolnomočenje migrantov na podlagi spo-
la s sodelovanjem več agencij spodbuja izvaja
nje že uveljavljenih instrumentov človekovih 
pravic na podlagi medsektorskega pristopa, 
da bi se tako spoprijeli s temeljnimi vzroki 
nasilja in pomagali migrantkam, ki so pre
živele nasilje.

Več informacij:    bit.ly/2g7NImg

Glavni cilji
Program zagotavlja, da se pravice in svo
boščine ljudi spoštujejo v praksi, da so pre

poznavnejše in se po vsej Evropski uniji 
dosledneje izvajajo. Njegov cilj spod

bujanja nediskriminacije in pravic 
otrok, ozaveščanja in boja proti 
rasizmu, ksenofobiji in nasilju 
nad ženskami in otroki je močno 
osredotočen na migrante. 

Pravice, enakost in državljanstvo

Predstavitev sklada

Upravičeni ukrepi
Pravice in svoboščine
Izmenjava dobrih praks, konference in kampanje 
ozaveščanja, analitične aktivnosti (študije, izhodišča 
za primerjavo, ankete), informacijsko gradivo, ukrepi za zaščito 
enakosti in človekovih pravic, skrb za mladoletne migrante brez 
spremstva in promocija njihovih pravic, informacije za nove prišle
ke na enem mestu, ukrepi z evropsko dodano vrednostjo itd.

Izobraževanje in usposabljanje
Krepitev zmogljivosti in usposabljanje strokovnjakov (izmenjava 
osebja, strokovna srečanja, delavnice), razvoj modulov usposablja
nja ter spletnih in drugih orodij za usposabljanje, vzajemno učenje, 
medsebojni strokovni pregledi, dogodki usposabljanja predavate
ljev, jezikovni tečaji s področja pravne terminologije, izobraževalno 
gradivo itd.

Dobro je vedeti
Izvajanje: program o pravicah, enakosti in državljanstvu neposred
no upravlja in izvaja Evropska komisija (Generalni direktorat za 
pravosodje) z ukrepi in nepovratnimi sredstvi za poslovanje, ki jih 
ponuja v okviru razpisov za zbiranje ponudb in za prijavo interesa. 
Stopnja sofinanciranja projektov je običajno 80 %.

Pridobitni subjekti lahko v programu sodelujejo le v povezavi z 
nepridobitnimi ali javnimi organizacijami.

Program o pravicah, enakosti in državljanstvu spodbuja in varuje enakost in pravice oseb, kot so zapisane v Pogodbi o 
Evropski uniji, Listini o temeljnih pravicah in mednarodnih konvencijah o človekovih pravicah.

 bit.ly/1pBWgDi

Spletna povezava

http://bit.ly/2g7NImg
http://bit.ly/1pBWgDi


Ena izmed najranljivejših skupin so otroci in mladoletni 
migranti. Na poti v državo gostiteljico so njihova življenja 
lahko ogrožena, njihove pravice pa kratene. Pogosto 
so ločeni od svojih družin, primanjkuje jim finančnih 
sredstev in nimajo podporne mreže, zato so še posebej 
izpostavljeni nasilju, izkoriščanju in trgovanju z ljudmi. 
Otrokom in mladoletnikom bi morali ne glede na njihovo 
državljanstvo ali migracijski status pomoč nameniti 
prednostno, zlasti v obliki prilagojenih sistemov zaščite 
otrok, ukrepov za preprečevanje ločevanja družin in za 
spodbujanje ponovne združitve družin ter ukrepov, 
ki omogočajo hiter dostop do azilnih postopkov, 
zdravstvenega varstva, izobraževanja in pravnega 
zastopanja.

Otroci migranti
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Kdo se lahko prijavi?
Program Erasmus+ je na voljo sodelujočim organizacijam, kot so 
univerze, ponudniki izobraževanja in usposabljanja, možganski 
trusti, raziskovalne organizacije, mladinske skupine in zasebne 
družbe, ter sodelujočim posameznikom (študentom, učiteljem in 
mentorjem, mladinskim delavcem in prostovoljcem), ki se lahko 
vključujejo v okviru organizacij, ki sodelujejo v programu.

Ciljne skupine
Posebna pozornost je namenjena udeležencem iz 
prikrajšanih okolij, zlasti migrantom in beguncem, 
ki lahko sodelujejo na vseh področjih programa. 
Vendar pa se pogoji za sodelovanje med drža
vami članicami razlikujejo. 

Dobro je vedeti
Izvajanje: program izvajajo bodisi 
nacionalne agencije v državah čla

nicah bodisi neposredno Evropska 
komisija prek svoje izvajalske agencije 

za izobraževanje, kulturo in avdiovizualno 
področje. Upravičenci se lahko prijavijo na 
podlagi splošnega javnega razpisa za zbira
nje predlogov, posebnih javnih razpisov za 
zbiranje predlogov in javnih razpisov za zbi
ranje ponudb. Stopnje sofinanciranja so od
visne od posameznih ukrepov. Posamezniki 
se lahko prijavijo le v okviru organizacij, in 
ne neposredno. 

Podrobnejše informacije so na voljo na sple-
tišču programa Erasmus+:    bit.ly/2eA93Vj

Glavni cilji
Program zagotavlja financiranje na podro
čju izobraževanja, usposabljanja, mladih 
in športa. Podpira mobilnost ljudi za boljšo 
zaposljivost in transnacionalno sodelovanje 
za izmenjavo inovativnih praks. Spodbuja 
dejavnosti, ki omogočajo družbeno vklju
čevanje migrantov in preprečujejo radikali
zacijo, podpirajo priznavanje kvalifikacij in 

spodbujajo večjezikovnost, strpnost in 
skupne vrednote.

Erasmus+

Predstavitev sklada

 bit.ly/2jt8VYH

Upravičeni ukrepi
Izobraževanje in usposabljanje
Usposabljanje otrok beguncev in migrantov, med
kulturne učilnice, spodbujanje strpnosti in razno
vrstnosti v razredu, krepitev zmogljivosti institucij za izo
braževanje in usposabljanje, izboljševanje medijske pismenosti, 
usposabljanje v kompetencah za spoprijemanje z zapletenimi de
janskimi razmerami v razredu in z zgodnjo opustitvijo šolanja, de
javnosti, ki podpirajo mladinske delavce, priznavanje sposobnosti 
in kompetenc, podpiranje učečih se posameznikov s posebnimi 
potrebami, spletni tečaji ocenjevanja znanja jezikov, usposabljanje 
prostovoljcev za svetovanje o študiju in zaposlovanju, mediacijske 
storitve, preizkusi v primerih nedokumentiranega izobraževanja, 
povračilo stroškov, povezanih s študijem na visokošolskih instituci
jah, dejavnosti neformalnega učenja, prostovoljstvo itd.

Družbena vključenost in integracija
Dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje, razprave in konference za 
ozaveščanje, pravno svetovanje/medicinske storitve, ki jih nudijo 
študenti, informacijska usposabljanja, usposabljanje za prilagajanje 
lokalni kulturi itd.

Cilj programa Erasmus+ je izboljšati izobraževanje, usposabljanje in neformalno učenje mladih kot način za ustvarjanje 
delovnih mest in večanje evropske konkurenčnosti. 

Spletna povezava

http://bit.ly/2eA93Vj
http://bit.ly/2jt8VYH
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Spletna jezikovna podpora beguncem: beguncem je 
od leta 2016 tri leta na voljo 200 000 licenc za 
spletno jezikovno podporo Erasmus+ za oce
njevanje znanja jezikov in jezikovne tečaje. 
Več informacij je na voljo pri nacionalnih 
agencijah Erasmus+.

Priznavanje akademskih kvalifikacij: infor
macije o tem, kako opredeliti upravičenost 
begunca do sodelovanja v programu, če 
prejmete vlogo z dokumentacijo o pridobljenih 
kvalifikacijah ali brez nje, so na voljo tukaj:   

 bit.ly/2k2z43X

Nekateri dosežki
Projekt čezmejnega sodelovanja Clarity 

(Jasnost) je bil vzpostavljen z name
nom pomagati migrantom z omeje
nim znanjem tujega jezika pri dosto
pu do osnovnega usposabljanja na 
delovnem mestu v njihovem jeziku. 

Zaradi sodelovanja z delodajalci je 
bilo usposabljanje takoj uporabno na 

delovnem mestu.

Več informacij:    bit.ly/2gl7Sw0

Načelo partnerstva podpira aktivno 
vključevanje regionalnih in lokalnih organov, 
civilne družbe in nevladnih organizacij pri 
pripravljanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju 
programov financiranja, kar je ključ do 
trajnostnega razvoja. Pristop od spodaj navzgor 
zainteresiranim stranem omogoča oblikovati 
lastne razvojne strategije in projekte s podporo 
Evropske unije.

Načelo partnerstva

http://bit.ly/2k2z43X
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Kdo se lahko prijavi?
Nevladne organizacije, ki novoprispelim migrantom zagotavljajo 
prvo pomoč, javni organi, raziskovalni in zdravstveni zavodi, uni
verze, mednarodne organizacije itd.

Ciljne skupine
Upravičenci do mednarodne zaščite (begunci) 
ter pod nekaterimi pogoji tudi novi prišleki in 
prosilci za azil.

Predstavitev sklada

Upravičeni ukrepi
Zdravstveno in socialno varstvo
Zdravstvene presoje, cepljenje, splošni higi
enski ukrepi, zdravstvena vzgoja in promocija 
zdravja, sistem spremljanja obravnave migrantov, 
izboljšanje dostopa ranljivih migrantov do zdravstve
nega varstva, skupnostni ukrepi in ukrepi domače nege, re
kreacijske storitve, preusmeritev specialistov v splošne zdravnike, 
preprečevanje prenosljivih in kroničnih bolezni, obravnava dušev
nega zdravja (npr. posttravmatskega stresa), telemedicina in mobil
no zdravje, analiza zdravstvenih kartotek iz žariščnih točk, usposa
bljanje strokovnjakov v prvih vrstah itd. 

Dobro je vedeti
Izvajanje: projekt neposredno upravlja Evropska komisija prek svo
je Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano na 
podlagi letnih programov dela. Na voljo sta dva glavna mehanizma 
financiranja: nepovratna sredstva in razpisi. Vse leto se objavljajo 
javni razpisi za zbiranje predlogov, ponudb, skupnih ukrepov in iz
jav interesa. Stopnje sofinanciranja EU so od 60 % do 80 %.

Nacionalna središča (NFP) sestavljajo nacionalni strokovnjaki, ki 
obveščajo o priložnostih zdravstvenih programov ter svetujejo in 
pomagajo prosilcem. 

Seznam nacionalnih informacijskih točk je na voljo tu:    bit.ly/2fRJO31

Program Zdravja EU

Projekt Javnozdravstveni vidiki migra-
cije v Evropi (PHAME) državam članicam 

pomaga krepiti njihove zdravstvene sisteme, 
da se lahko posvetijo javnozdravstvenim vi
dikom migracije in zaščiti zdravja migrantov.

Program zdravja EU podpira skupno Strategijo Evropa 2020, katere cilj je EU spremeniti v pametno, trajnostno in vkl
jučujoče gospodarstvo, ki z naložbami v dobro zdravje svojega prebivalstva spodbuja rast za vse.

Glavni cilji
Program je namenjen izvajanju strategije 
zdravja v EU za izboljšanje zdravja ljudi in 
zmanjševanje neenakosti na področju zdrav
ja. Njegovi glavni cilji so promocija zdravja, 

preprečevanje bolezni in izboljševanje 
dostopa do bolj kakovostnega in var

nejšega zdravstvenega varstva. Pro
gram zdravja EU podpira ukrepe 
prve pomoči za migrante in vlaga
nje v njihovo zdravje za zmanjše
vanje neenakosti in spoprijemanje 
z družbeno izključenostjo.

Nekateri dosežki
Projekt 8 nevladnih organizacij v 11 državah 
zdravstvenim organom pomaga zagotavljati 
zdravstvene storitve novoprispelim migran
tom, zlasti otrokom, mladoletnikom brez 
spremstva in nosečnicam, prek mobilnih 
enot za spremljanje zdravja in odzivanje 
(ocene duševnega in telesnega zdravja, psi
hološka podpora).  

Več informacij:   bit.ly/1nf2hY2

 bit.ly/2jt9W2A

Spletna povezava

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/1nf2hY2
http://bit.ly/2jt9W2A


Pravica do dostopa do zdravstvenega 
varstva je zapisana v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, priznana pa bi morala biti 
vsem, „v skladu s pogoji, ki jih določajo nacionalne 
zakonodaje“. Dostop nedokumentiranih migrantov 
do zdravstvenega varstva se med posameznimi 
državami zelo razlikuje, od zgolj najnujnejše pomoči 
do polnega dostopa. Celo v državah članicah, v 
katerih so ti v celoti upravičeni do zdravstvenega 
varstva, njihov dostop lahko omejujejo zakoni, ki 
kriminalizirajo nezakonito prebivanje, dolžnost 
prijave, ki velja za zdravnike in zdravstvene 
delavce, jezikovne ovire, pomanjkanje socialne 
mreže in nepoznavanje zdravstvenega sistema.

Dostop do 
zdravstvenega varstva
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Ostali skladi

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je glavni instrument 
financiranja za izvajanje politike EU za razvoj podeželja, ki pode
želju pomaga pri spoprijemanju z gospodarskimi, okoljskimi in 
socialnimi izzivi 21. stoletja. V zvezi z migranti lahko EKSRP obči
nam na podeželju ponudi pomoč pri vseh aktivnostih, s katerimi se 
spodbujajo družbena vključenost, zmanjševanje revščine in gospo
darski razvoj. Predvsem lahko pripomore s srednjeročno 
pomočjo (2–3 leta) na naslednjih ključnih področjih: 
nastanitev, zdravstveno varstvo, izobraževanje in 
zaposlovanje. 

Ukrepi financiranja zajemajo namestitev in 
osnovne infrastrukturne ukrepe, osnovne 
storitve, kot so voda, odpadki in elektrika, 
vzgojnoizobraževalne storitve, kot so vrtci, 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo spodbuja socialno vklju
čenost, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj na področju 
ribištva in ribogojstva. Podpira strategije, ki so jih razvile lokalne 
akcijske skupine s področja ribištva, ki običajno delujejo ob obali in 
so zato prve, ki se srečajo z migranti in prosilci za azil 
ob njihovem prihodu. 

Sklad lahko zagotovi financiranje za poklicno 
usposabljanje in izobraževanje prosilcev za 
azil in beguncev, da se izboljša njihovo vklju
čevanje na trg dela, ponudi pa lahko tudi za
gonsko pomoč za mlade ribiče in nove trajno
stne gojitelje vodnih organizmov. V nekaterih 

šole in avtobusi, storitve zdravstvenega 
varstva, poklicno in jezikovno izobraževa
nje in usposabljanje, prostori za druženje in 
aktivnosti v skupnosti, pridobivanje znanja 
in spretnosti v kmetijstvu, prehrani in goz
darstvu, izobraževanje o okolju in prehrani 
ter zagonska pomoč za izdelovanje nekme

tijskih izdelkov, kot so ročna dela in tra
dicionalni izdelki. Financiranje je na 

voljo na nacionalni ali regionalni 
ravni prek lokalnih akcijskih sku
pin ali neposredno od javnih or
ganov v sodelovanju z lokalnimi 
akterji.

Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja (EKSRP)

primerih je na voljo financiranje za sprejem 
prosilcev za azil v okviru sektorja ribištva in 
zunaj njega. Večina sredstev se upravlja po 
načelu deljenega upravljanja in se porablja 

v skladu z nacionalnimi ali regionalnimi 
operativnimi programi, pri čemer o iz

boru projektov za financiranje odlo
čajo nacionalni organi. Le manjši 
del neposredno upravlja Evrop
ska komisija. Najvišja stopnja 
sofinanciranja je navadno 75 %.

 bit.ly/2kIg0tx

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(EMFF)

 bit.ly/2jk8mFo

Spletna povezava

Spletna povezava

http://bit.ly/2kIg0tx
http://bit.ly/2jk8mFo
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Zunanja pomoč

EIDHR je bil ustanovljen za spodbujanje demokracije in človekovih pravic v tretjih državah. Podpira sodelovanje s 
civilno družbo pri vprašanjih demokracije in človekovih pravic, vključno s pravicami migrantov in prosilcev za azil. 
Financiranje se lahko nameni aktivnostim, ki spodbujajo svobodo združevanja in izražanja, ter aktivnostim, ki krepijo 
pravno državo, se borijo proti diskriminaciji, preprečujejo mučenja in podpirajo zagovornike človekovih pravic. V EU 
financirani ukrepi lahko zajemajo delo z žrtvami mučenja. 

Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI)

Cilj instrumenta DCI je odprava revščine v državah v razvoju v Aziji, na Bližnjem vzhodu, v Latinski Ameriki in južni 
Afriki. Ukvarja se tudi z izzivi migracijskih tokov, zlasti s primeri mladoletnikov brez spremstva, prosilcev za azil in 
žensk, ob tem pa spodbuja ključno vlogo organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti. Financirani ukrepi lahko zajema
jo vključevanje in zaščito pravic migrantov in njihovih družin v družbah gostiteljicah, zlasti aktivnosti za izboljšanje ena
kega dostopa do izobraževanja, krepitev družbene vključenosti in enakosti spolov ter boj proti diskriminaciji in nasilju.

IPA zagotavlja finančno pomoč državam širitve in jih pripravlja na pravice in obveznosti, ki jih prinaša članstvo v 
EU. Financiranje ponuja Albaniji, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori, Srbiji, Turčiji, Bosni in 
Kosovu. Predpristopna pomoč aktivnostim, povezanim z migracijami, lahko zajema aktivnosti boja proti trgovanju z 
ljudmi, nudenje pomoči žrtvam nasilja, gradnjo sprejemnih centrov, zagotavljanje nujnih storitev, kot so pitna voda, 
sanitarije in higiena, zdravstvenih storitev in zatočišč ter krepitev zmogljivosti in koordinacije na regionalni ravni.

Instrument za predpristopno pomoč (IPA)

Instrument partnerstva (PI)

Cilj PI je podpora zunanji razsežnosti notranjih politik EU na področjih, kot so konkurenčnost, raziskave in inovacije 
ter migracije. Spodbuja sodelovanje z državami, ki imajo pomembno vlogo v svetovnih zadevah, tj. s Kitajsko, Rusijo 
in državami Latinske Amerike itd. Zagotavlja tudi pomembno podporo dialogu o politikah in medsebojnih strateških 
interesih na področju mednarodnega civilnega prava, pravosodnega sodelovanja ter enakosti in migracij.
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Evropska komisija (Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve)
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/

Evropski azilni podporni urad (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Evropska migracijska mreža (EMM)
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/whatwedo/networks/european_migration_network/index_
en.htm

Evropski forum za migracije (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sl.home

Evropska spletna stran o vključevanju
https://ec.europa.eu/migrantintegration/home

Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Platforma za mednarodno sodelovanje v zvezi z nedokumentiranimi migranti (PICUM)
http://picum.org/en

Skupina za migracijsko politiko (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Evropski svet za begunce in izgnance (ECRE)
http://www.ecre.org/

Evropski program za vključevanje in migracijo (EPIM)
http://www.epim.info/

Evropska mreža migrantk 
http://www.migrantwomennetwork.org/

Delovna skupina za migracije in vključevanje (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migrationandintegration&tpl=home

Socialna platforma
http://www.socialplatform.org/

Več informacij
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Glavni viri

Evropska komisija 

Evropski parlament

Vodnik po finančnih sredstvih 
Evropske unije (Zeleni/ESZ)

Evropska mreža migracij

Evropski program za 
vključevanje in migracije

Center za evropsko 
politiko

Center za evropske politične 
študije

Konferenca perifernih 
pomorskih regij Evrope

Urad visokega komisariata 
ZN za begunce EUROCITIES

Platforma za mednarodno 
sodelovanje v zvezi z nedo-
kumentiranimi migranti

ESPON
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