KAKO JE EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA SPREMENILA
MOJE ŽIVLJENJE …
PRIČEVANJA NEKDANJIH PROSTOVOLJCEV EVS
Pričevanja so bila zbrana v okviru
mednarodnega projekta Kompetence EVS za zaposljivost, ki ga je
Movit organiziral skupaj s partnerskimi nacionalnimi agencijami iz
tujine. Nacionalna agencija jih je za
potrebe objave v Mladju prevedla
in skrajšala. Celotne zgodbe so na
voljo na www.mva.si.

JORIS WAGEMAKERS,
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V času evropske prostovoljne službe sem se med drugim naučil odločnosti, saj jo je od mene zahtevalo veliko
trenutkov med prebivanjem v Moldaviji. Kot vodja projekta
mednarodne mladinske izmenjave pod finančnim okriljem
nekdanjega programa Mladi v akciji sem bil odgovoren za
vse faze projekta: od prijave do izvedbe in financ. Ta izkušnja me je naučila proaktivnega odnosa do dela in iskanja
najboljše rešitve v težavnih položajih. Med soočanjem s številnimi nepričakovanimi situacijami, ki sem jih doživel med
opravljanjem EVS, sem postal bolj fleksibilen. Spoznal sem,
da je nemogoče vnaprej načrtovati vse možne situacije ali
izide mojih odločitev. Tako se mi je odprl nov pogled na življenje. Namesto načrtovanja in pričakovanja, da bo šlo vse
kot po maslu, sem se začel bolj zavedati okolja, v katerem
sem se znašel. Moja izkušnja z EVS me je naučila tudi večje
strpnosti. Bolje razumem druge ljudi. Kulturne razlike mi ne
predstavljajo ovire, ampak priložnost, da se učim od ljudi iz
različnih okolij, z različnimi znanji in pogledi na svet. A moja
zgodba še ni končana. Še vedno sem v procesu razumevanja
vsega, kar sem se naučil, vse znanje in kompetence pa sem
vnesel tudi v svoje življenje v Belgiji. Tudi druge poskušam
prepričati o neprecenljivem doživetju EVS in jih spodbuditi
k podobnim izkušnjam. Moja izkušnja z EVS se je začela s
kulturnim šokom, a se je razvila v proces osebne rasti.

Svet je manjši, kot si mislite, Belgija
Moja izkušnja z EVS mi je pokazala, da sta tveganje in korak iz ‘varnega območja’ na koncu
poplačana. Samo odpreti se moraš novim ljudem, novim izkušnjam in novim priložnostim. Vseeno pa sem potrebovala kar nekaj časa, preden sem lahko s kolegom v pisarni govorila v francoščini in hkrati brala elektronsko pošto v angleškem jeziku. EVS je odlična priložnost za učenje jezikov
in pridobivanje samozavesti pri njihovi vsakodnevni uporabi. In najpomembnejši del: med delom v
okviru EVS spoznaš veliko novih ljudi. EVS je zame pomenil prelomno točko pri odkrivanju Evrope
in njenih prebivalcev, saj je mesto skozi oči domačinov vedno bolj zanimivo kot pa če ga obiščeš
s knjigo v roki. In na koncu je tu še bolj “resen” del - služba. Svoj življenjepis sem lahko obogatila
z izkušnjo EVS v nevladni organizaciji s sedežem v Bruslju, kar je bila odlična priložnost za razvoj
kariere, o kateri sem sanjala - kariere v institucijah EU. Prav tako je to zame pomenilo prelomno
točko, saj sem med delom v organizaciji bližje spoznala institucije EU in doumela, da to v resnici
ni prostor, kjer bi želela biti. To je bila zelo pomembna izkušnja, ki je pomembno vplivala na moje
življenje. Mislim, da sem predvsem po zaslugi svojega dela v okviru EVS imela priložnost v Bruslju
ostati dlje in opraviti 10-mesečno pripravništvo v veliki mednarodni organizaciji. Tudi zaradi te izkušnje sem pristala na trenutnem delovnem mestu v veliki nevladni organizaciji v Varšavi in prišla
do spoznanja, v čem resnično uživam.
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Ker si nisem niti predstavljala, da bi mi lahko EVS
prinesla takšno izkušnjo, je njen pomen sedaj še toliko
večji. Nova vizija, dojemanje in sprejemanje življenja.
To je bila odskočna deska za moje nadaljnje življenje.
Dobila sem odlično idejo za svojo kariero in hkrati
sama sebe spoznala v povsem novi luči. Zdaj se bolje
zavedam raznolikosti sveta in sem bolj pripravljena
nanj. Takšno izkušnjo privoščim vsakomur, saj vam
nariše večji nasmeh na obraz.

Moj projekt EVS me je za šest mesecev popeljal v Rotterdam. Ko sem sodelovala pri projektu, sem
imela 22 let. Bila sem prostovoljka fundacije Lava Legato in vsak dan v tednu sem delala nekaj
drugega. Učila sem se preko dela in mislim, da je to najboljši način za učenje. Bila sem popolnoma
odprta za drugačnost, zato sem se naučila več, kot sem pričakovala. Projekt je od mene zahteval
delo v različnih organizacijah, kar pomeni, da sem dobila priložnost, da se naučim različnih
stvari. Večinoma sem delala z otroki, pa tudi na prireditvah, kjer sem morala javno nastopati in
predstavljati EVS, kar sem vedno uspešno izpeljala. Naučila sem se celo delati z živalmi – s ptiči,
ježi... Najbolje od vsega pa je, da sem se naučila, kako se znajti v popolnoma neznanih situacijah
in še vedno uspešno opraviti nalogo. Zdaj vem, da sem lahko kos čemurkoli. Izkušnja z EVS me je
naučila tudi, da drugačen jezik ni ovira. Če je človek odprt za nove ljudi, kulture, tradicije, se lahko
veliko nauči in tako bolj ceni lastno kulturo. V svoji državi gostiteljici sem z odprtimi rokami sprejela
kulturno raznolikost, obenem pa seveda poskušala dostojno zastopati tudi svojo deželo (vsi so se
zanimali za zgodovino Bosne in Hercegovine zaradi vojne). Te izkušnje so me izpostavile velikim
odgovornostim in mi ponudile priložnost, da sprejmem nove izzive, kar je močno vplivalo na moj
značaj in zrelost. Res lahko rečem, da me je ta izkušnja ogromno naučila, še bolj pomembno pa
je, da me je na lep in pozitiven način spremenila. Ne zaradi države ali mesta, ampak zaradi ljudi.
Spoznala sem lepe ljudi (od znotraj), ki so mi pokazali bistvo.
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Nič se ne zgodi po naključju,
Grčija

Moje izkušnje z EVS
na Nizozemskem
AMINA PURIVATRA,
BOSNA IN
HERCEGOVINA

Delal sem pri projektu, ki je vključeval delo na spletnih straneh, blogih in oblikovanju
gradiv za organizacijo. Kadar pa s temi stvarmi nisem imel veliko dela, sem počel še
marsikaj drugega: se učil srbski jezik, z invalidnimi otroki sodeloval pri terapevtskem
jahanju, bil del različnih ustvarjalnih delavnic in tudi manjših gledaliških iger. Ker sem
sodeloval pri tako številnih dejavnostih, mi je to pomagalo, da razvijem proaktiven odnos
do dela in da vidim priložnosti v družbi. EVS mi je spremenila življenje: razširila je moja
obzorja, spremenila moj način razmišljanja, izboljšala moje jezikovne in medosebne
spretnosti, mi pomagala, da sem postal bolj strpen. Zelo pomembno se mi zdi, da sem
skozi medosebne odnose v organizaciji razvil svoje osebne veščine. A najbolj pomembno
je bilo spoznanje, kaj si želim početi v življenju. V meni se je rodila želja, da bi delal na
področju izobraževanja, zato zdaj študiram pedagogiko.

EVS je v kratkem času iz mene naredila zrelejšo osebo. Prišel sem v
državo z drugačno kulturno tradicijo in drugačnim jezikom. Čim prej
sem se moral prilagoditi na novo okolje, da bi moje bivanje potekalo
gladko. Imel sem dovolj časa za pripravo svojih majhnih projektov, za
vključitev v dejavnosti, za katere nisem mislil, da bi se jih lahko lotil
v svojem domačem kraju. Hitro sem moral postati neodvisen, doživel
sem velik kulturni šok. Spremeniti sem se moral v multidisciplinarnega delavca, se naučiti novega jezika, izboljšati svojo angleščino,
poučevati angleščino, učiti biologijo v angleškem jeziku, se poučiti o
naravni dediščini naše organizacije, predvsem pa razmisliti o svojem vključevanju v projekt. Okolje, v katerem sem bil, so sestavljali
večinoma ljudje iz različnih držav. Ker je bilo v naš projekt vključenih 16
posameznikov iz vse Evrope, sem se veliko naučil o različnih kulturnih
navadah in zgodovinskih ozadjih. Spoznal sem, da je moja sposobnost
za učenje večja, kot sem mislil do tedaj. Všeč mi je bilo, da sem delal v
mednarodnem okolju. Iskal sem možnosti, kje bi lahko delal po koncu
prostovoljnega dela. Izvedel sem, da obstajajo tudi drugi, pripravniški
projekti. Zelo sem bil vesel, da mi je izkušnja z EVS pomagala pri tem,
da sem postal ustrezen kandidat. Prijavil sem se za delo pri AIESEC,
tam pa so me izbrali za delo v Kolumbiji, kar mi je omogočilo, da odpotujem v Latinsko Ameriko in se naučim španščine.
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