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K projektu smo povabili pred-
vsem partnerske organizacije 
iz tujine, ki jih dobro poznamo 
in smo v preteklosti skupaj 

že izvedli kakšen projekt. Priprave so tako potekale 
nemoteno ravno zaradi dobrega partnerstva. Partnerji 
so nam poslali mlade, ki so zelo različni in prihajajo iz 
različnih okolij, imajo različno socialno ozadje, imajo 
različno raven in smer izobrazbe. Tako je med nami 
pestra druščina mladih iz Turčije, Makedonije, Bolgar-
ije, Italije, Španije in Finske. Edina ovira, s katero smo 
se morali soočiti, je bila pridobitev vizuma za prosto-
voljca iz Turčije, ki se je rodil v Pakistanu, kar seveda 
piše tudi v njegovem potnem listu. S posredovanjem 
slovenskega zunanjega ministrstva pa se je tudi to 
uspešno rešilo. A sledil je nov izziv, in sicer je prosto-
voljec nameraval potovati na EVS ravno zgodaj zjutraj 
po dnevu, ko so bili napadi na letališče v Istanbulu. 
Vseeno smo brez hude panike rešili tudi te ovire in 
mladostnik je varno prispel. 

Aktivnosti so športno obarvane in nudijo preizkušan-
je v najrazličnejših panogah. Primarni namen projek-
ta je aktivna participacija mladih, še posebej v smislu 
prevzemanja vloge mentorjev športnih aktivnosti in 
organizatorjev dogodkov, ki so namenjeni promo-
ciji 20-letnice obstoja evropske prostovoljne službe 
(EVS-ova zabava ob bazenu, EVS-ove igre brez meja, 
debatni večer, stand-up komedija itd.). Okvir poteka je 
bil sicer zastavljen, a so ga prostovoljci predrugačili s 
svojimi idejami glede na njihove pretekle izkušnje in 

potrebe. Tako imamo sedaj vsako jutro jogo v parku, 
ki jo izvaja prostovoljka iz Turčije. Predlagali so tudi 
vikend preživetja v naravi, ki ga bosta izvedla prosto-
voljca iz Bolgarije in Finske. V MC Krško vsako tovrst-
no idejo pozdravljamo in smo usmerjeni v celoti v to, 
da se mladim omogoči uresničitev teh idej. Celoten 
projekt je drugačen od individualnih projektov EVS 
ravno v tem, da ni tipičnega valovanja različnih obdo-
bij (od super navdušenja v začetku EVS-a, pa potem 
padec motivacije itd.). Pri skupinskem EVS-u gre pred-
vsem za dodatne aktivnosti, ki jih mladi prostovoljci iz-
vajajo. Ne gre za pomoč pri rednih programih, ampak 
v celoti za uresničevanje neke projektne ideje. Ker je 
udeležena skupina mladih iz več držav, je medkultur-
na dimenzija zelo močna. Kot zelo pozitivno ocenjuje-
mo tudi to, da v teh projektih ni prisotnega opazovan-
ja, kot radi večkrat potožijo individualni prostovoljci 
EVS, saj mladi natančno vedo, kaj so njihove naloge 
in kako bo potekal dan. Vse poteka veliko hitreje kot 
v ostalih projektih. Naš projekt vključuje tudi mlade z 
manj priložnostmi, ki se soočajo z različnimi ovirami. 
Med nami so mladi, ki imajo težave v duševnem zdrav-
ju (depresija), mlade, ki so dolgotrajno brezposelni in 
živijo na robu revščine, mlade iz velikih družin (6 otrok 
ali več), migrante in druge, ki brez podpore programa 
Erasmus+ ne bi imeli priložnosti udeležbe na aktivnos-
tih v tujini, mlade, ki zelo slabo govorijo tuji jezik ter 
so posledično manj zaposljivi in tudi mobilni. O večini 
teh izzivov smo s partnerji komunicirali že v času pri-
jave na projekt, zato smo zaprosili tudi za okrepljeno 
mentorstvo, ki ga izvajata psihoterapevta iz lokalnega 
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okolja. Okrepljeno mentorstvo po-
teka na dveh ravneh, in sicer enkrat 
tedensko v skupinski obliki, kjer rešu-
jejo težave, kot so zamujanje nekat-
erih ali nepospravljanje za seboj, 
nato pa še dnevno individualno, saj 
se pogosto dogaja, da se želijo mladi 
osebno pogovoriti o svojih težavah z 
nekom, ki ni vključen v projekt. Spod-
bujamo pa tudi medsebojno pomoč, 
saj menimo, da je to eden izmed kl-
jučnih načel programa Erasmus+, da 
se mladi opolnomočijo tudi tako, da si 
med seboj pomagajo, se začnejo bolj 
zavedati sveta okoli sebe in ovir, s 
katerimi se soočajo. Kar seveda vodi 
v višji nivo medsebojnega razume-
vanja, strpnosti in solidarnosti med 
njimi. Tako imajo mladi npr. dogovor, 
da vsak dan eden izmed njih špans-
kega udeleženca uči angleščine, ki jo 
slabo govori. 

Spodbujamo tudi stalno refl eksijo, ki 
poteka na rednih tedenskih sestankih 
z mentorji in okrepljenimi mentorji. Za 
češnjo na torti pa bo poskrbelo tekmo-
vanje, ki ga izvajamo tedensko v obliki 
glasovanja vsakega posameznika, ki 
izbere in argumentira, kdo je bil najbolj 
prijazna oseba in kdo najbolj aktivna 
oseba tisti teden. Mladi ob tem refl ek-
tirajo svoje delo ter tudi kako jih vidijo 
ostali. Argumenti so zares iskreni in 
mlade spodbujajo k iskanju dobrega 
v vsakem. Nagrada pa bo štiridnevni 
izlet v pobrateno mesto Bajina Bašta v 
Srbiji, kjer se bodo zmagovalci srečali 
z udeleženci lanskoletnega skupins-
kega projekta EVS. 

Učinek na lokalno skupnost je povsem 
merljivo visok, saj so mladi ves čas na 
terenu, na letnem kopališču, v mest-
nem parku itd. Ker v okolju že vrsto 
let potekajo mednarodne aktivnosti, 
ki jih izvaja ne samo naš MC, ampak 
tudi lokalna društva, so prebivalci 
mesta vajeni mladih iz tujine in se radi 
družijo z njimi ter obiskujejo njihove 
aktivnosti. Bodo pa mladi v času bi-
vanja v Krškem med drugim obiskali 
še Prevzgojni dom Radeče, KŠTM 
Sevnica, mladinska društva v Posav-
ju (udeležili so se že vaških iger, ki 
so potekale pod okriljem Mladinske 
točke Podbočje).

V Mladinskem centru Krško smo 
lansko leto sploh prvikrat orga-
nizirali projekt skupinskega EVS. 
Rezultati so bili v enakem razmer-
ju vidni tako za mlade udeležence 
kot tudi za lokalno skupnost, zato 
smo se že takrat odločili, da želi-
mo v letu 2016 ponoviti tovrsten 
projekt. Poletje je nasploh obd-
obje, ko imajo mladi največ časa, 
zato smo se odločili za mesec julij 
in aktivnosti, ki bodo v veliki veči-
ni potekale na prostem. 
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V projektu sem sodelovala, da bi izboljšala svoje medkulturno znanje in izkušnje. 
Želela sem se naučiti slovenskega jezika. Tu v Sloveniji se počutim zelo varno, 
dobrodošlo in sproščeno. Vsi so tako prijazni in nasmejani. Ko sem prišla v Krško, 
so mi povedali, da je slovenska policija zelo ustrežljiva. Nisem bila prepričana o 
tem, dokler se mi ni v Ljubljani pripetila neprijetna nezgoda in je bilo treba poklicati 
policijo. Zelo sem bila prijetno presenečena nad tem, kako se je policija obnašala. 
Toliko so pomagali, da tega niti ne morem opisati z besedami. Preden sem prišla na 
projekt, nisem vedela ničesar o Sloveniji, zdaj pa znam celo osnove slovenščine. 
Neštetokrat hvala MC Krško in njihovi ekipi.

Nesibe, Turčija

Za sodelovanje sem se odločil, ko so mi povedali, da je projekt povezan s špor-
tom. V zadnjem letu sem bil tako zaseden, da se sploh nisem imel časa ukvarjati 
s športom, tako da sem si mislil, da bi to lahko bil dober začetek, da si popravim 
zdravje in se spravim nazaj v formo. Priti v Slovenijo je bilo sicer nekoliko težavno, 
a takoj, ko sem pristal v Ljubljani, sem bil zelo vesel in policist na mejni kontroli me 
je zelo presenetil. Bil je tako prijazen in zgovoren, da kar nisem mogel verjeti, da je 
s tega sveta. :) Tudi moj oče je policist, vendar moram reči, da je slovenska policija 
najboljša policija na svetu, saj sva imela s prijateljico Nesibe z njimi izkušnjo tudi v 
Ljubljani. V Sloveniji se počutim zelo varno in sprejeto.

Shahbaz: Turčija & Pakistan

Počutim se zelo sproščeno in mirno. Tukaj je zame tako sproščujoče. Vsi so dobri 
do mene. Obožujem ta kraj.

Anil, Turčija

Preden sem prišla sem, sem se malo bala, ker nikogar nisem poznala in moja an-
gleščina ni preveč dobra. Ko pa sem prišla, so se vse moje predstave spremenile. Vsi 
tukaj so perfektni in toliko stvari sem se naučila o skupnem življenju. Hvala za vse.

Gizem, Turčija
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