Millaista on elämä vapaaehtoisena ulkomailla epidemian aikana?
Maaliskuu/huhtikuu, 2020, Faenza ( italia)
Järjestö SE.M.I - seeds for more interculture, yhteistyössä PiGreco Apprendimenton
ja
Informagiovani
della Romagna Faentina -coopartiva Libra toimii
isäntäorganisaationa
kuudelle
kansainväliselle
nuorelle
Faenzassa
elokuu/marraskuu 2019 vuoden ajan. Isäntäjärjestöjen alaisena toimii kolme eri
Euroopan solidaarisuus joukkojen projektia:" Equal in creativity " " everybody is
learning " ja " solidarity youth " .
Euroopan solidaarisuusjoukot (ESC) on Euroopan unionin rahoittama järjestö joka
auttaa nuoria löytämään vapaaehtoistyötä ulkomailta . Meidän vapaaehtoisten
projekti kuuluu pitkäaikaisvapaaehtois projekteihin. Lisää infoa löydät sivulta:
www.europa.eu/youth/solidarity_en
Helmikuun loppupuolella 2020, koronavirus ja sen aiheuttamat komplikaatiot
rantautuivat italiaan. Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen kaikki aktiviteetit ja
projektit päätettiin laittaa väliaikaisesti odottamaan tilanteen paranemista.
Neljä kuudesta kansainvälisestä vapaaehtoisesta Faenzassa (Espanjasta,Liettuasta,
Suomesta, Virosta ja Kreikasta) päätti jäädä italiaan matkustamisen hankaluuden ja
oman turvallisuutensa takia. Niinkuin kaikki italian maaperällä, vapaaehtoiset jotka
jäivät italiaan, aloittivat karanteenin muiden tavoin.
Ensimmäisellä viikolla kun aktiviteetit oli laitettu paussille, tilanne oli hyvin
epätietoinen ja ei ollut tietoa kauanko vallitseva tilanne maassa tulisi jatkumaan.
Edeltävä viikko ja viikot karanternin alun jälkeen, vapaaehtoisemme tekivät
organisaation antamia tehtäviä Internetin kautta kotona.
Kotoa työskentely idea oli vielä suht uusi koko maassa, mutta pian huomattiin siitä
tulleen uusi "normaali" .
Internetissä tehtävät tehtävät ovat mm: kommunikaatio ( sosiaalinen media,
kommunikaatio raportit, blogi päivitykset yms) , tulevien töiden valmistelu kouluille ja
tapahtumiin karanteenin jälkeen kun vapaaehtoiset pääsevät takaisin töihinsä,
italian kielen opiskelua ja niin edelleen.

Progetto Equal in Creativity: associazionesemi.org
Progetto Everybody is Learning: pigrecoineurope.wordpress.com
Progetto Solidarity Youth: unitedyouthfaenza.home.blog

Vaikka tämä on hyvin vaikea ajanjakso , seuraavana on lueteltu joitain ajatuksia
tilanteesta vapaaehtoisten näkökulmasta .
"Olemme löytäneet itsemme parhaalla tavalla: nautimme rauhasta ja yksinäisyydestä
vaikka me todellakin ikävöimme lapsia ja nuoria joiden kanssa teemme töitä. Se työ
jota teemme nyt internetin kautta mahdollistaa kesän projektit (jos hätätila loppuu
pian).
PiGrecon vapaaehtoiset jotka ovat mukana projektissa " everybody is learning"
"Meillä on rohkeutta pelon sijaan, kahvimukissa kahvia ja pakokeino taiteellisten
projektien kautta joita voimme tulevaisuudessa käyttää tämän hankalan ajanjakson
päätyttyä."
Informagiovanin vapaaehtoiset jotka ovat mukana projektissa " solidarity youth "
"Karanteenin aikana olemme välillä vähän tylsistyneitä ja välillä on vaikea pysyä
sisällä koko ajan, mutta ainakin voimme opetella netissä italian kieltä , luoda uusia
kansainvälisiä projekteja ja julkaista blogi kirjoituksia"
SE.M.In vapaaehtoiset jotka ovat mukana projektissa " Equal in creativity "
SE.M.In järjestö toimii yhdessä myös monien muiden organisaatioiden kanssa
ympäri Eurooppaa ja lähettää Italialaisia vapaaehtoisia myös muihin Euroopan
maihin. Eräs järjestö joka tekee tiivistä yhteistyötä SE.M.In tänä aikana kanssa on "
You in Europe" Kreikassa. Erityisesti vapaaehtoiset Faenzassa tekevät tiiviisti heidän
kanssaan yhteistyöstä ja lähettivät yhteisiä töitä joita voi tehdä kotoa käsin.
"Näinä hankalina aikoina ja karanteenin aikana, yhteistyö SE.MIn ja etätyö jonka
olemme aloittaneet on auttanut huomaamaan kauneuden ihmisten välisessä
kontaktissa vaikeinakin aikoina. Asun ja olen vapaaehtoisena Kreikassa mutta
sosiaalisen median ja teknologian ansiosta olen voinut tehdä yhteistyötä italialaisen
järjestön kanssa ja luoda alkuperäisiä ja mielenkiintoisia projekteja.
Frederica Lorenzin, " You in Europe"
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Tässä lopuksi
haluamme muistaa, että Euroopan kansalaisina olemme
monimuotoisia ja että kansainväliset vapaaehtoistyömahdollisuudet rikkauttavat
meitä ihmisinä, mutta myös yhteisöinä.
Toivomme että Korona virus epidemia helpottuu. Sitä odotellessa, jatkamme netissä
tehtävää etätyötä ympäri eurooppaa , luoden tiiviitä yhteisöjä ja tarjoten kehittymis
mahdollisuuksia nuorillemme.
Lisätietoa Organisaatioistamme
"SE.M.I. - Seeds for More Interculture APS" on yhdistys, jonka kotipaikka on Faenza
(RA), Italia. SE.M.I.n Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus elää rikkaassa
kulttuurienvälisessä ja luovassa ympäristössä, jossa voi vaihtaa mielipiteitä ja
kehittää uusia ideoita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys järjestää
paikallista ja kansainvälistä, kulttuurista ja kulttuurienvälistä toimintaa keskittyen
luovuuteen, kulttuurien väliseen vuoropuheluun, itsensä kehittämiseen ja viestintään.
www.associazionesemi.org
"PiGreco Apprendimento APS" on tutkimuksen tukikeskus, nuorille (etenkin
oppimisvaikeuksissa oleville nuorille) koulutuksen ja motivaation tukena opintojen
aikana. PiGreco-keskus on paikka, jossa erityisten oppimisvaikeuksien kanssa tai,
ilman nuoria voi tavata ja tehdä yhteistyötä oppimisprosessissaan ja parantaa
opiskelutaitojaan - www.pigrecoapprendimento.it
Romagna Faentinan "nuorisotiedotuskeskus", jota hallinnoi "Cooperativa Libra", on
täysin ilmainen toimisto, johon nuoret voivat mennä saamaan neuvoja
ansioluettelostaan,
yliopistourasta
tai
lukiosta,
joista
valita,
vapaaehtoistyömahdollisuuksista
(Italiassa
ja
ulkomailla)
sekä
koulutusmahdollisuuksista - www.informagiovanifaenza.it
"You in Europe" on Kreikassa toimiva nuorisojärjestö, joka kehittää ohjelmia ja
aloitteita, joilla motivoidaan nuoria ja aikuisia osallistumaan oppimistoimintaan,
tuetaan erityistarpeita omaavia ihmisiä pääsemään koulutukseen ja integroitumaan
paremmin yhteiskuntaan sekä autetaan vapaaehtoisia kartoittamaan tietämystään ,
auttaa yhteisöä ja hankkia uusia taitoja - www.youineurope.gr
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