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“Step Forward Make a Difference”
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ İTALYA, ALTAMURA
Proje Hakkında:
Projenin amacı, gençlerin projede yer aldıkları süre içerisinde ülkelerine
döndüklerinde bulundukları bölgede ve ya Avrupa’daki Sivil Toplum
Kuruluşlarında çalışabilecek beceri ve özgüveni kazanmalarını ve Avrupalılık
bilincini edinmelerini sağlamaktır. Proje boyunca 18-30 yaş aralığındaki
gönüllüler 2 ay boyunca ev sahibi kuruluşun yerel ve uluslararası bazda
düzenlediği aktivitelere katılım sağlaması hedeflenmiştir.
Görev ve Sorumluluklarımız:
- Yerel bazda aktiviteler düzenlemek ve gönüllü hizmetinin görünürlüğünü
arttırmak
- Ev sahibi kuruluşun etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde destek olmak
- Ev sahibi kuruluşun uluslararası etkinliklerinde genç katılımcılara yönelik
aktivite düzenlemek
- Çeşitli milliyetlerden gönüllülerle kültürel farklılıklara saygı duyarak
Avrupa vatandaşlığı bilincini oluşturmak
Neler Yaptık?
Gönüllülüğümüz süresince ev sahibi kuruluşumuz tarafından
gerçekleştirilen ByBike ve Food Revolution Projelerinin hazırlanmalarında ve
sorunsuz olarak yürütülmelerinde yardımcı olarak, proje sırasında yapılan
aktivelerin bir kısmını organize etme görevini üstlendik. Proje için gerekli olacak
materyalleri hazırlayarak projenin gerçekleştirileceği yerin ve kullanılacak
materyallerin projeye hazır hale getirilmesine yardımcı olduk.
Katıldığımız ilk proje olan ByBike Projesinin amacı; yerel halk tarafından
bağışlanan bisikletleri tamir edip ihtiyacı olan insanlara ulaştırılması, böylelikle
şehirdeki bisiklet kullanımın yaygınlaştırılmasını sağlamaktı. Proje bünyesinde
bir araya gelen İtalya ve Hollanda’dan olmak üzere toplamda 25 katılımcı ile
birlikte kullanılmayan bisikletleri tamir edip ve atık malzemelerden çeşitli ev
eşyaları üreterek bu malzemelerin geri dönüştürülmesini sağladık.

25 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde ise İtalyan Ulusal Ajansı tarafından
Vitorchiano, Roma’da gerçekleştirilen gönüllü eğitimine katıldık. Bir hafta süren
eğitim boyunca gönüllülüğümüz süresince yerine getirmemiz gereken görev ve
sorumluluklar ve Erasmus+ Programının genel işleyişi hakkında bilgilendirildik.
Aynı zamanda İtalyanca dil dersleri ve kültürel aktivitelerle İtalyan kültürünü
daha yakından tanıma fırsatı bulduk.
Ağustos ayının 2. Haftasında gerçekleşecek olan yöresel festivalde
yardımcı olmak üzere Basilicata bölgesinden bulunan Castelsaraceno
kasabasına gittik. Orada geçirdiğimiz zaman zarfında yerel halkla birlikte
çalışma, vakit geçirme fırsatı bulduk. Bu sayede oradaki yaşamın ve insan
ilişkilerinin büyük şehirlerden ne kadar farklı olduğunu ve ayrıca yöre halkının
misafirperverlik ve aile yapısı bakımından bizim kültürümüzle olan benzerliğini
bizzat deneyimlemiş olduk.
Son olarak 5 farklı ülkeden 25 katılımcıyı bir araya getiren ve git gide yok
olmakta olan salça yapımı geleneğinin yeniden canlandırılmasını amaçlayan
Food Revolution Projesinde materyallerin hazırlanması ve organizasyonun
sağlanmasında yardımcı olarak, projenin ilk gününde ise tanışma ve
kaynaştırma aktivitelerini yönettik. Ardından da paha biçilemez anılar ve
kurduğumuz sıcak dostluklarla ülkemize geri döndük.
Projenin Bize Kazandırdıkları:
-Sivil Toplum Örgütlerinin işleyişini gözlemleyerek anlama fırsatı bulduk.
-Erasmus+ programıyla ilgili bilgi ve deneyimlerimizi arttırdık.
-Gençlere yönelik aktivite ve etkinliklerin nasıl planlanması ve düzenlenmesi
gerektiğini birebir deneyimleyerek öğrendik.
-Farklı fikirlerin saygı ve anlayışla yaklaşıldığı zaman bize çok daha geniş bakış
açısı sağladığını gerek çalışma gerekse sosyal hayatımızda deneyimlemiş olduk.
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