
 

                                                         

 

 

 

Moja EVS zgodba: 

Pot do večje samostojnosti, širjenja obzorja, kritičnosti in osebne 

rasti 
 

 

Nepopisne minute, ure, dnevi, meseci popolnega preobrata v mojem življenju – opravljanje 

prostovoljstva preko programa Evropske prostovoljne službe (EVS) na Češkem. Natančneje v mestu 

Ústí nad Orlicí, dobrih sto kilometrov severno od Brna. Mesto, ki sem ga po skoraj dobri polovici 

projekta že prevzela za svojega in v katerem bom pustila poseben, nepozaben pečat. Vsaj tako mi 

moj koordinator EVS-a govori iz dneva v dan. 

 

 

 
 

 

Vse se začne s spremenjenim ritmom v veri pridobivanja neskončnih neformalnih izkušenj, osebnega 

razvoja, iskanja svoje življenjske poti ter razvoja kompetenc za nadaljnje situacije, ki te čakajo v 

prihodnosti. Po nekaj mesecih se izkaže vse za resnično in da gre pri tem še za mnogo več od 

ravnokar napisanega. Pretrgati popkovino, se ločiti od prijateljev, družine v Sloveniji, slovenske 

tradicionalne hrane, ki ti jo pripravlja babica, in začeti svojo nepozabno izkušnjo z navadami in običaji 

kulture, v katero na novo vstopiš, je neprecenljivo.  

 

Moje prostovoljno delo je tukaj zelo raznoliko. Povezano je z delom z 

otroki in njihovimi mamami, mladostniki s socialnimi težavami ter z 

ustvarjalnim delom, ki je zame kot pika na i, dopolnjujoče in hkrati 

sproščujoče. Zagotovo lahko rečem, da so Čehi izjemno delovni ljudje in 

da je vsaka minuta neopravljenega dela vržena vstran. Ker ti ne 

preostane drugega, tudi sam padeš v ta ritem. Od ponedeljka do petka 

sem v dopoldanskem času zaposlena v Rodinné centrum (RC) Srdíčko 

(center za mame in otroke), v popoldanskem času pa delam v centru 

Kamin, ki je namenjen druženju in inkluziji mladih v lokalno okolje. Pri 

tem delu imam priložnost, da se izrazim na svoj način, s svojimi 

ustvarjalnimi idejami in preteklimi izkušnjami. Tako vedno znova 

pokažem mladostnikom različne družabne igre, jih učim angleškega 

jezika, zanje organiziram ustvarjalne delavnice ... Ker je sedaj moje 

znanje češkega jezika že na elementarni ravni, se lahko z njimi tudi več pogovarjam in sodelujem v 



 

 
 

 

                                                         
 

debatah, ki jih organizirajo vodje centra. Celotno delo pa je bilo še dodatno ovrednoteno z dvema 

poletnima taboroma v juliju, pri katerih sem sodelovala kot vodja aktivnosti in pomočnik delavnic. Na to 

izkušnjo me vežejo krasni spomini v družbi nagajivih otrok in vedoželjnih mladih, ki so polni pristnosti 

in pozitivne energije. 

 

Koordinator moje gostiteljske organizacije RC Sredičko Daniel, ki je med drugim tudi profesionalni 

coach, me spodbuja pri mojem osebnem napredku in razvija moje ustvarjalne sposobnosti. Odkar jih 

je v prvem mesecu odkril, imam opravka s svinčnikom, čopiči, barvami, paleto itd. Tako sem prvi 

mesec začela na veliko ustvarjati in to počnem še sedaj. Ne samo, da sem za novo odprti bar Zambar 

naredila celotno grafično podobo bara - od promocijskih tabel, stojal, logotipa do letakov - sem prav 

tako poslikala tri komode v materinskem centru, panjske končnice, promocijske značke, kozarce za 

med itd.  

 

 

 
 

 

Če bi mogla izbrati eno besedo, ki povezuje moj EVS do sedaj, to zagotovo ne bi bila beseda dolgčas. 

Vsi dogodki, aktivnosti v skupnosti, v kateri živim, potovanja in raziskovanja drugih mest, držav v 

prostem času, spoznavanje ljudi in njihovih karakterjev, sklepanje prijateljstev, učenje jezikov in na 

drugi strani samota, bolezen, domotožje, ki jih moraš prebroditi sam, so pot do večje samostojnosti, 

širjenja obzorja, kritičnosti in razvoja osebnosti. 

 

Čeprav gre za obdobje enega leta, te prostovoljno delo bogati s konkretnimi izkušnjami, ki jih doma v 

takšnih razsežnostih ne moreš dobiti. Vsako jutri ko se zbudim, se držim napisa na steni v moji sobi - 

carpe diem - in kot »nova Sabina« se uležem zvečer v posteljo (četudi utrujena), bogatejša za še eno 

novo izkušnjo. 

 

Sabina Intiher, prostovoljka EVS na Češkem 

 

 

 


