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2 defa reddedilip kabul aldıgım projeden merhablar :) 

 

Avrupa Gönüllülük Hizmeti ile yaklaşık 2 aydır Polonya’nın Varşova şehrindeyim. Varış eğitimimden 

yeni döndüm ve harika insanlarla tanışıp harika tecrübeler edindim.  

Öncelikle vize prosedüründen bahsetmek isterim çünkü VFS Global Polonya’nın internet sitesinde 

güncellenmeyen evrak listesi nedeniyle çok fazla git-gel yapmak zorunda kaldım. Listede yazan 

evrakların haricinde GENCTUR faaliyet belgesi, ERASMUS+ orijinal yazısı ve eski pasaportunuz 

olsun olmasın mutlaka emniyetten pasaport protokol belgesi almanız gerekiyor fakat bu 

belgelerin hiçbiri benim başvuru surecimde listede yer almıyordu. Ben 2 gün içinde bu yeni 

evrakları tamamlayana kadar arada vize başvuru formu bile değişti yeni başvuru formu doldurdum 

yani sürekli bir güncelleme söz konusu. Polonya evrak konsunda çok titiz olmasına rağmen 

evraklarımı teslim ettikten 1 hafta sonra problemsiz bir şekilde vizemi aldım.  

 

4 Nisan 2018 tarihinde Varşova Frederic Chopin 

havaalanına iniş yaptım orada beni koordinatörüm 

Grzegorz Sempach karşıladı ve kalacağım eve götürdü. 

Kaldığım yer Varşova şehir merkezinin dışında engelli 

çocuklar için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezinin 

lojmanı. Burda beraber kaldığım Alman, Italyan ve 

KostaRika’lı gönüllüler de bu engelli çocuklarla ve 

onların rehabilitasyonunda kullanılan atlarla çalışıyor. 

Benim çalıştığım yer ise Varşova şehir merkezinde bir 

ofis. Yaklaşık 1 saat yolum olmasına rağmen kolaylıkla 

tek otobüsle kaldığım yerden şehir merkezine 

varabiliyorum. Burada 24 saat ulaşım şehrin en büyük 

avantajı. Ulaşım kartım ev sahibi kuruluş tarafından 

sağlandı. 

Kosta Rika’lı gönüllü ile Varsova Hint 

Festivalinde 😊 
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Yüksek lisanstan mezun olup doktora yapmayı düşürken bir anda akademiye ara verip gönüllülük 

yapmaya karar verdim, 1.5 ay gibi kısa bir başvuru sürecinde bir projeden kabul alıp kendimi 

paldır küldür Polonya’da buldum. Açıkcası buraya ilk geldiğimde bu kararımdan pişmanlık 

duyacağımı düşünüyordum fakat şu an yaptığım en doğru karar olduğunu düşünüyorum.  

 

Projem kapsamında ise Polonya’da kısa süreli yaz 

çalışma kampları organize edip bu kamplara 

yurtdışından gelen başvuruları kabul ediyoruz. 

Kamplar genellikle engelli çocuklar, sanat,     

Alzheimer’lı insanlara yardım, alternatif müzik 

festivali, çevre ve eğitimle ilgili. Yaz boyunca bu 

kamplarda ben de görev alıp katılımcıların 

görüşleri için anketler yapacağım. Ayrıca su an 

çesitli üniversiterde ve etkinliklerde çalısma 

kamplarının tanıtınımını yapıp fuarlara ve 

sunumlara gidiyoruz. 

 

Geçen hafta gerçekleşen varış eğitimim hem çok 

eğlenceli hem de çok öğreticiydi. Bize verilen 

görevlerden biri belirli bir konu hakkında sokakta 

restgele insanlara sorular sorup daha sonra bu konuda insanların görusleriyle ilgili sunum 

yapmamızdı. Bu görev Polonya halkını daha iyi tanımamıza, degerlerini ve kültürlerini daha iyi 

anlamamıza yardımcı oldu.  

 

 

Koordinatör ve gönüllülerle Varşova 

Üniversitesi fuarında  

Torun’da varıs eğitimdeki gönüllüler ile birlikte 



Polonya Frederic Chopin, Marie Curie, Kopernik gibi bir çok önemli bilim ve sanat insanının ülkesi. 

Derin tarihi ve kültürel degerlere sahip. Buraya gelecekler icin öncellikle ziyaret edilmesi gerek 

yerler kesinlikle Polonya’nın 2. Dünya savası ile ilgili müzeleri Varsova Ayaklanma Müzesi, 

Aushwitz Toplama Kampı ve Schindler’in fabrikası. Ayrıca Evrim Müzesi, Kopernik’in evi, Wroclaw 

ve Karkow gibi tarihi sehirleri önemli yerler arasında.  

 

Varsova Bilim ve Kültür Sarayı, Oskar Schindleri’in Ofisi, Kopernik’in evi ve Evrim Müzesinden 

kareler. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


