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Selamlar, 

İtalya’nın Rieti şehrindeki Avrupa Gönüllü Hizmeti’min 1 ayını neredeyse doldurmuş bulunuyorum. 

Sizlere Türkiye’den vizeyi almamdan itibaren bugüne kadarki süreci anlatmak istiyorum. 

AGH kapsamında Arci Rieti derneğinde Its UP TO YOUth isimli projede çalışıyorum. Bu projede, 16-18 

yaş arasındaki mültecilere yardım ediyoruz. Dernek, bu iki sene boyunca çocukların her türlü bakımını 

yapmakla sorumlu, amaç da 18 yaşına girdiklerinde, projeden otonom, kendi başlarına yaşayabilecek 

bireyler yetiştirmek. Ben ve 3 gönüllü arkadaşımın (İspanyol, Yunan ve Danimarkalı) görevi de 

onlardan birkaç yaş büyük bireyler olarak onlarla vakit geçirip, onlara örnek olmak. 

Vizemi aldıktan sonra kuruluşun istediği gibi gidiş biletimi 22 Ekim tarihine aldım. Öncesinde bizlere 

şehir hakkında bilgilendirme dosyası gönderildi. Burada, Roma havaalanından inip şehre nasıl 

gideceğimiz de anlatılıyordu. Bu bilgilerle şehre gittim, tren istasyonunda beni alıp eve yerleştirdiler. 

Evde 2 erkek 2 kız olmak üzere 4 gönüllü ikişerli olarak 2 odada kalıyor. Bir de oturma odası var. Ev 

yerin merkezi olması ve imkanlar açısından tatmin edici, herhangi bir sorunum yok. Şehir zaten küçük 

bir şehir, 47000 nüfuslu. Ulaşım rahat, her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Rieti, İtalya’nın coğrafi 

olarak tam ortasında yer alan, etrafı dağlarla çevrili ufak bir şehir.  

Projede bizden sorumlu 2 koordinatör bulunmakta. Biri birkaç sene önce benim gibi AGH yapmış, şehri 

ve derneği beğenip burada kalmak istemiş olan eski bir gönüllü. Diğer koordinatörümüz de aynı 

zamanda İtalyanca öğretmenimiz. Mültecilerle çalışan bir dernek olduğumuzdan derneğin 

görevlerinden biri de mülteci çocuklara İtalyanca öğretmek. Bu nedenle dernekte 2 tane İtalyanca 

öğretmeni bulunmakta. Bunlardan biri de bizim koordinatörümüz. Haftada 2-3 günü dernekte 

koordinatörümüzle İtalyanca dersi görüyoruz. Buna ek olarak İtalyan devletinin yabancılara açtığı 

İtalyanca kursları var. Dernek bu okula bizi de kaydettirdi ve haftada 3 gün de burada derse gidiyoruz. 

Ben daha önce İtalya’da bulunmam sebebiyle belli seviyede İtalyanca biliyorum. Hem dernekte, hem 

de okuldaki kurslardaki seviye benim seviyemden düşük durumda. O yüzden bu kursların bana çok 

katkısı olduğunu söyleyemem. Ben de bu eksiği elimden geldiğince ofisteki hem İtalyanca hocalarıyla, 

diğer çalışanlarla ve yerel halkla konuşarak kapatıyorum. Dernek için ilerde herkesin kendi geçmiş 

deneyimleri kapsamında bireysel projeler, katkılar yapması bekleniyor. Ben de ilk ayımda kendi 

eğitimim çerçevesinde neler yapabileceğimi raporlar halinde sunuyorum. Önümüzdeki aylarda bunları 

gerçekleştireceğimi düşünüyorum. 



Gönüllü olarak ilk ayımı dolduruyorum. Önümde de 11 ay daha var. Bu süre boyunca çok şeyler 

öğreneceğime inanıyorum. Son olarak, yazımı görselleştirmek için de 2 tane fotoğraf paylaşıyorum. 

Teşekkürler. 

 

 

Şehrin içinden geçen nehir ve tarihi köprüsündeki fotoğrafım. 



 

Ben ve diğer gönüllü arkadaşlarım. 


