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Po izmenjavi smo pri Lindsay ponovno preverili motivacijo in raziskali, kaj si 
želi početi tekom prostovoljne službe. Ker si je želela opravljati EVS v času 
študijskih počitnic, je bila zanjo najustreznejša opcija kratkoročni EVS za os-
ebe z manj priložnostmi. Nazorno je opisala svoje zdravstveno, družinsko, 
ekonomsko in geografsko ozadje, kar smo uporabili v prijavi in načrtovanju 
projekta. Željo po prostovoljni službi je večkrat izrazil tudi njen prijatelj, vendar 
smo se zaradi njegove slabe odzivnosti med pisanjem projekta odločili, da 
drugi kandidat ne bo vnaprej znan.

V gostiteljski organizaciji smo kandidate iskali s pomočjo Lindsayjine socialne mreže in 
nekaterih ljudi, ki s(m)o poznali potencialne kandidate. Kontaktirani mladi so imeli v času 
projekta druge načrte (potovanja, izobraževanja ali delo). Soočamo se z dejstvom, da je 
program EVS na Otoku slabo poznan, zato smo podaljšali trajanje aktivnosti in načrtujemo 
gostovanje drugega prostovoljca v naslednjih mesecih.
Naša simpatična Škotinja zaključuje svoj dvomesečni EVS ( junij in julij 2016). Podporo 
smo ji nudili pred prihodom, usposabljanje ob prihodu smo izvedli v MC ZOS, tedensko 
ji omogočamo učenje slovenščine, imamo redne tedenske evalvacijsko-načrtovalne ses-
tanke in mesečne sestanke z mentorico. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci ji nudimo 
okrepljeno mentorstvo.

O izkušnji in programu EVS Lindsay meni:
Pred EVS-om je bil moj pogled na prostovoljno delo v tujini predvsem tak, da je za tiste, 
ki imajo denar za to in so bolj iz srednjega sloja, ne pa za nekoga, kot sem jaz, škotsko 
dekle iz predela Paisleyja, kjer vsak tretji otrok živi pod mejo revščine, in za katero njena 
vloga oskrbovanja (svojih dveh bratov z avtizmom) predstavlja velik del njenega življenja!
Mislim, da je EVS za absolutno vsakogar, ne glede na njihovo ozadje, izkušnje, ekonoms-
ki položaj, spol, narodnost itd. Tudi vsak projekt EVS je edinstven za vsakega posebej. 
Spomnim se, da je bil na začetku eden mojih največjih strahov, da ne bi bila tako dobra 
kot drugi prostovoljci EVS, ki jih je imel moj center, saj sem videla nekaj super posnetkov 
in slišala za pretekle projekte, za katere sem se bala, da jim ne bom mogla priti niti blizu. 
Toda moj koordinator in mentor, ki sta me res zelo podpirala, sta mi razložila, da čeprav 
nekaj daješ organizaciji, za katero prostovoljiš, je pomembno tudi, kaj sam dobiš od tega. 
Čeprav se dva meseca zdita kratek čas, sem se iz svoje izkušnje tukaj toliko naučila in se 
mi celo zdi, da sem se osebnostno toliko razvila in odrasla, da prav gotovo ne bom odšla 
domov kot točno ista oseba, kot sem bila. Vem, morda se to sliši zelo osladno, ampak 

verjetno se s tem lahko strinjajo tudi 
drugi nekdanji prostovoljci EVS!
Pri delu smo jo sprva nekoliko bolj 
usmerjali in navajali k samostojno-
sti, samoiniciativnosti in sodelovan-
ju. Lindsay se je vključila v pripravo 
mednarodne mladinske izmenjave 
»May the heART be with you«:
Imela sem celo priložnost pomagati 
pri nekaterih delavnicah in načrtovala 
sem dogodek, ko sta prišla dva brata 
iz Sirije in sta z udeleženci delila svo-
jo kulturo in nekaj svojih neverjetnih 
zgodb. In Tina in Tomaž, ki sta tudi 
poznana v mladinskem centru, sta 
delila svojo izkušnjo, ko sta bila pros-
tovoljca za nujno medicinsko oskrbo 
na meji, kjer sta nudila zelo potreb-
no pomoč prihajajočim beguncem. 
Glavni pobudniki izmenjave, poleg 
vseh ostalih delavcev in prostovol-
jcev v MC ZOS, so me v mojem času 
tukaj res navdušili s svojo predanos-
tjo in enkratnimi primeri mladinskega 
dela. Zelo sem hvaležna za vsakega 
od njih, da sem jih spoznala!

Poleg izmenjave je izvajala mladinsko 
ulično delo in predstavitve Škotske v 
MC ZOS in v šoli.

Kompetenčno je Lindsay napredo-
vala na številnih področjih, na prim-
er v rabi pravilne angleščine. Ima 
specifi čen, težje razumljiv škotski 
naglas. V začetku smo pogosto pre-
verjali razumevanje, sedaj je to skoraj 
nepotrebno, ker smo se oboji prila-
godili. Ima disleksijo, zato smo pri 
pisnem izražanju opazili več napak. 
Z njo smo se pogovorili o pomenu 
pravopisa in skupaj poiskali načine, 
za izboljšanje njenega pisnega iz-
ražanja. To je gotovo dobra naložba 
za njen bodoči poklic učiteljice.

V lokalno okolje se naši prostovoljci 
EVS vključujejo tudi tako, da sodelu-
jejo z učitelji in vzgojitelji v šolah in 
vrtcu, ki postanejo njihovi tutorji. V 
šoli in vrtcu pridobivajo znanja prip-
rave aktivnosti, sodelovanja z učitel-
ji in učenci oz. vzgojitelji in otroki, 
javnega nastopanja, raziskujejo 
načine komunikacije, hkrati pa spoz-
najo ljudi iz lokalnega okolja.
Sodelovanje s šolo v nadaljevanju 
predstavlja Melanija Majdič Zupančič, 
profesorica angleščine:
Šola Toneta Okrogarja Zagorje ob 
Savi se nahaja v socialno-ekon-
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Zgodbo smo tokrat napletli drugače. Mednarodna 
mladinska izmenjava »Healthy’n’wealthy« ( julij 
2015) je bila namreč odlična priložnost, da 
udeležence navdušimo za opravljanje evropske 
prostovoljne službe (EVS) v Mladinskem centru 
Zagorje ob Savi (MC ZOS).
Zanimanje smo zaznali pri dveh Škotih. Lindsay 
je bila očarana nad Slovenijo in Zagorjem ter je 
stkala prijateljstva z lokalnimi mladimi, ki so takrat 
sodelovali na izmenjavi. 21-letna Škotinja nas je 
navdušila s svojo pojavo, duhovitostjo, petjem, 
igranjem na ukulele, z jasnostjo izražanja in svojo 
kreativnostjo.

omskem okolju, ki staršem in otro-
kom marsikdaj ne dopušča, da bi po-
tovali v tuje države. Zato se mi je ob 
sodelovanju z MC ZOS porodila ide-
ja, da svojim učencem pripeljem svet 
v učilnico. Tako lahko vsi, ne glede 
na svojo narodnost, vero, status ali 
ekonomsko stanje, potujejo po ra-
zličnih deželah in skupaj spoznava-
mo tuje kraje, se skupaj učimo drug 
od drugega in rastemo.

Glavni cilji poučevanja angleščine je, 
da učenci postanejo samozavestni, 
suvereni, spretni in učinkoviti upo-
rabniki angleščine ter vseživljenjski 
učenci. Ko sodelujejo prostovoljci 
EVS, ne razvijajo le jezikovnih in so-
ciolingvističnih sposobnosti, temveč 
tudi celostno zmožnost za medkul-
turno in medjezikovno sporazume-
vanje. Navdušeni so, ko v razred 
pride nekdo, ki ga ne poznajo, ima 
drugačne navade, je obiskoval dru-
gačno šolo in ima drugačne hobije. 
Učenci so visoko motivirani in se 
trudijo čimbolj razumeti sporočilo 
govorca, četudi to ni vedno podano 
v briljantni angleščini in ne vedno s 
strani naravnih govorcev, saj pri svo-
jem delu in potovanjih ne bomo ved-
no naleteli le nanje.

Prisotnost prostovoljcev EVS je spre-
menila marsikaj, največ pa mi pome-
ni to, da so učenci izgubili strah pred 
pogovorom v angleščini, kar pome-
ni, da jo bodo lahko v življenju še iz-
popolnili in napredovali. Ne smem pa 
pozabiti na sprejemanje drugačnos-
ti, razvijanje odprtosti do različnih 
narodnosti, jezikov in verskih pripad-
nosti, kar je še posebej pomembno, 
saj imamo na šoli precej močno sk-
upino priseljencev iz drugih držav.
Sodelovanje s pristno Škotinjo je bilo 
super. Očarala sta nas njen pristni 
škotski naglas in njena živahna os-
ebnost. S svojo energijo je resnično 
popestrila predpočitniške ure an-
gleščine, kjer so učenci spoznali ve-
liko o Škotski, velikih Škotih, o tem, 
kako se je potrebno vesti na pravi 
britanski čajanki, in o tem, kako se 
plešejo škotski plesi. 
Druženje prostovoljcev EVS s 
predšolskimi otroki predstavlja pose-
ben izziv, saj komunicirajo na manj 
verbalne načine, zatekajo se k upo-
rabi slovenščine. Navdušeni so nad 
otroško iskrenostjo, aktivnostjo in 

željo po spoznavanju vsega novega.
Vzgojiteljica Sanja Trupi se takole 
spominja sodelovanja z Lindsay:
Super je bilo. Otroci so potrebovali 
čas, da so se opogumili za igro z njo 
zaradi nerazumevanja angleškega 
jezika, včasih namreč ni bilo časa 
za prevajanje. Večino časa, ki ga je 
Lindsay preživela z nami, smo bili 
na prostem, zato je bilo verbalne 
komunikacije manj in več možnosti 
drugih oblik sodelovanja. Sčasoma 
sta se povečevala dobro vzdušje 
in sproščenost, vsi so iskali druge 
načine sporazumevanja (kretnje, gibi 
telesa, kazanje na predmet). Na našo 
in njeno pobudo nam je igrala na 
ukulele in zapela nekaj pesmi.

Za MC ZOS je sodelovanje prosto-
voljcev EVS z institucijami in društ-
vi pomembno, saj v lokalno okolje 
vnašajo multikulturnost na pozitiven 
način, s konkretno izkušnjo. Loka-
lno mladino in ostale informiramo o 
mednarodnih priložnostih za mlade 
v okviru programa Erasmus+. Prosto-
voljci EVS v MC ZOS vnašajo med-
kulturnost, drugačnost, nas izzivajo 
in spreminjajo.

Projekt »Fun Fun Fun« je dobil ime 
na podlagi energične pesmi, ki jo 
je Lindsay prepevala v času izmen-
jave. Kratkoročni EVS je bil dobra 
izbira, saj smo načrtovali povečan 
obseg aktivnosti v poletnih mesecih, 
kar pa je sovpadalo tudi z Lindsay-
jino časovno razpoložljivostjo. Kl-
jub temu, da je upravljanje projekta 
glede na trajanje aktivnosti precej 
neracionalno, so izkušnje, ki jih ob 
tem pridobijo mladi, neprecenljive in 
vredne, prav tako pa vtis, ki ga pus-
tijo v lokalnem okolju in organizaciji. 
Kratkotrajni projekt EVS je odlična 
priložnost za mlade, da se spoznajo 
s programom EVS in se lažje odločijo 
za dolgotrajne projekte.
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NINA NAHTIGAL, 
Mladinski center Zagorje
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