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Dziêki wspó³pracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach w M³odzie¿owym O¶rodku Socjoterapii odby³o
siê 10 kwietnia 2013 roku spotkanie z uczestnikami programu "M³odzie¿ w dzia³aniu" pochodz±cymi z Gruzji i W³och.

Program "M³odzie¿ w dzia³aniu" to projekt wolontariatu europejskiego , w ramach którego do Polski przyje¿d¿aj±
wolontariusze z innych krajów, a m³odzi ludzie z naszego kraju wyje¿d¿aj± do innych pañstw, by tam realizowaæ projekty
edukacyjne. Jednym z priorytetów programu jest zapoznanie m³odzie¿y z mniejszymi szansami z celami i mo¿liwo¶ciami,
jakie stwarza dzia³alno¶æ w europejskiej spo³eczno¶ci wolontariackiej, by byæ mo¿e i ona znalaz³a dla siebie pole do
dzia³ania w przysz³o¶ci.
W szczegó³y wolontariatu europejskiego wprowadzali wychowanków i kadrê MOS oraz zaproszonych go¶ci (rodziców i
opiekunów m³odzie¿y) Alice Spisni z W³och oraz Levan Khutsishvili z Gruzji. Ona w swoim kraju jest pracownikiem
socjalnym, on studiuje politologiê (z³o¿y³ tez aplikacjê na studia na Uniwersytecie Warszawskim). W Polsce
przebywaj± ju¿ od o¶miu miesiêcy. W tym czasie odbyli wiele spotkañ z m³odzie¿±, podczas których prezentowali
kulturê i tradycje swoich krajów, Alice prowadzi³a te¿ warsztaty z jêzyka w³oskiego. Jak ka¿dy uczestnik tego
programu maj± zagwarantowane bezp³atne zakwaterowanie, wy¿ywienie, przejazdy, kurs jêzyka polskiego oraz
opiekê mentora. Otrzymuj± te¿ kieszonkowe na w³asne potrzeby. Pracuj± przez 8 godzin dziennie od poniedzia³ku do
pi±tku. Uczestnicz± tak¿e w seminariach popularnonaukowych, m.in. w Warszawie i Toruniu. Poznaj± tym samym nasz
kraj, ludzi, jêzyk i kulturê.
Alice i Levan bardzo szybko nawi±zali dobry, serdeczny kontakt z wychowankami, którzy zadawali go¶ciom pytania
dotycz±ce ich dzia³añ w obszarze objêtym programem wolontariatu europejskiego, a tak¿e dotycz±cych ich planów
¿yciowych i zawodowych. Pada³y te¿ pytania bardziej prywatne, na przyk³ad o wra¿enia z pobytu w naszym kraju i o
to, jak... smakuje im polska kuchnia. Obydwoje, choæ pochodz± z krajów s³yn±cych z dobrej i oryginalnej sztuki gotowania
stwierdzili, i¿ polskie potrawy im bardzo smakuj± i szkoda, ¿e nie s± szeroko rozpowszechnione w ¶wiecie.
Spotkanie by³o bardzo pouczaj±ce, ciekawe i przebiega³o w sympatycznej atmosferze.

http://www.mos.ostrowiec.pl
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