Witajcie !
Mam na imię Kasia i jestem wolontariuszką
w organizacji pozarządowej Juventude Vila Fonche w
miejscowości Arcos de Valdevez w Portugalii. Razem
ze mną jest dwóch wolontariuszy: Francuz i Belgijka.
W zeszłym miesiącu dołączyli także wolontariusze
z Argentyny i Peru.
Moja praca to głównie zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
ale także i z dorosłymi. W swoim tygodniowym planie mam lekcje tańca z 10-cioma
dziewczynkami w każdy poniedziałek. Raz w tygodniu, prowadzę także lekcje
angielskiego dla dwóch dziewczyn, które pracują w organizacji. Na co dzień
prowadzę przeróżne zajęcia dla dzieci i młodzieży zależności od tematu jaki
poruszamy w danym tygodniu. Dodatkowo co miesiąc organizuję dzień kultury
danego regionu świata. Ostatnio była to Afryka . Oprócz warsztatów moim
zadaniem na co dzień jest pomoc w czasie lunchu oraz podwieczorku.
W planach mamy także organizację warsztatów w szkole. W moim przypadku będą
to warsztaty teatralne. Będziemy także robić spotkania dotyczące programu
Erasmus+,
a
dokładniej
EVS
oraz
wymian
młodzieżowych, aby zachęcić młodzież do brania w nich
udziału. Zorganizowaliśmy także wydarzenie dla
społeczności lokalnej.
Jak widzicie sporo się tu u nas dzieje i pewnie
zastanawiacie, czy dobrze znam portugalski? Jeszcze
nie, ale idzie mi coraz lepiej ;) Mamy lekcje
portugalskiego dwa razy w tygodniu, ale najwięcej uczę
się sama, a najlepszymi nauczycielami są dzieci. Są
bardzo otwarte i cierpliwe w kontakcie z nami. Bardzo dbają o to, abyśmy się
nauczyli języka np. poprzez pokazywanie przedmiotów lub powtarzanie zdań po kilka
razy na różne sposoby. Bardzo chcą z nami rozmawiać.
Jestem niesamowicie szczęśliwa z tego, ze trafiłam właśnie w to miejsce. Mogę się
tutaj naprawdę rozwijać, a dodatkowo mam dookoła siebie osoby, które mi w tym
pomagają.
Bardzo polecam Wam wyjazd na wolontariat, jest
to niesamowita szansa na odkrycie samego
siebie, swoich talentów, tego co na prawdę
sprawia Wam radość i co chcielibyście robić
w przyszłości.
Portugalia to super miejsce, świetni ludzie i
serdeczna atmosfera.
Nie ma na co czekać! 

