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Merhaba, 

Eylül’de Skype görüşmesi yaptığım Kasım’da vize evraklarımı toparladığım Aralık so-

nunda vizemi aldığım ve Ocak başında vardığım Slovakya’dan bildiriyorum :) Ne vize süreci 

ne bol evrak toplamak ne de diğer etkenler sizi yıldırmasın mesajını çoktan aldığınızı düşü-

nüyorum. 

Slovakya’da Zilina şehrinin küçük bir bölgesi olan Orava Bölgesi’nde 3 ev arkadaşım 

(2 Fransız 1 İtalyan) ile beraber yaşıyorum. Projem toplamda 7 aylık bir proje (evraklar, 

vize, bekleme vs süreçleri olduğundan dolayı 3 ayını kaybettiğim bir proje). Gönüllü oldu-

ğum organizasyon Hristiyanlık tabanlı bir organizasyon. Vakfımızın müdürü aynı zamanda 

da kilisenin papazı. Her Pazartesi ofiste kahvaltı programımız oluyor ve bu program dua 

ederek başlıyor, dua bittikten sonra kahvaltı ediyoruz ve kahvaltının sonuna doğru da ge-

çen hafta ne yaptık ve bu hafta ne yapacağız konularını konuşuyoruz. Hristiyan bir organi-

zasyon ile birlikte çalışmanın hiçbir eksi yanı yok çünkü inançlı olun veya olmayın insanlar 

sizin düşüncelerinize ve yaşam tarzınıza son derece saygı gösteriyorlar.  
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Ne kadar çalıştığım konusunda ise çalışma saatinin hafta içi 9-4 (bazen 3) olduğunu 

belirtebilirim. Pazartesi ve Salı Hristiyan okuluna gidip çocuklarla etkinlikler yaptığım saat 

aralığı 12-3 olduğundan dolayı okuldan sonra ofise tekrar uğramıyorum. Diğer günler ise 

bu saat aralıklarında ofiste oluyorum. 

 

Projemin detayları ise okulda çocuklarla etkinlikler yapmak, ofiste Europe Direct ile 

çalışmak, ki bu kısma dijital pazarlama, tasarım ve istatistik araştırma kısımları da dahil. 

Bunun dışında projem kendi çalışmamı yaratabileceğim alanı bana sağladığından dolayı bu 

günlerde zamanım Japonca Workshop’umu gerçekleştirmek için çıkardığım yol haritasına 

uymaya çalışmakla geçiyor. Diğer yandan ev arkadaşlarımla birlikte AGH ve vakıf tanıtımı 

konulu başka bir proje daha yürütüyoruz. Aynı zamanda kendi projem dışında ofiste diğer 

arkadaşlarımızın düzenlediği çeşitli etkinliklerde de görev alıyorum. Bahsettiğim gibi Hristi-

yan bir vakıf olduğumuzdan dolayı geçen haftalarda diğer uluslararası gönüllü arkadaşlarım  

ile birlikte(İtalyan ve Fransız) konuk olduğumuz bir inanç workshopu düzenlenmişti(ofis 

çalışanları tarafından).  



 

 

 

 

 

Gençlerle birlikte inanç farklılıkları, mültecilik, göçmenlik gibi konular hakkında tartışmalar 

yaptık. Slovakya’ya vardıktan 4 hafta sonra vakıf ile birlikte 3 gün 2 gecelik bir eğitime git-

tik. Bu eğitimde herkes birbirini daha yakından tanıma şansı elde etti, çalışma programla-

rımızı yarattık ve vakıf içerisindeki işleyişi de öğrenmiş oldum. 

 

On Arrival Training’den bahsetmek gerekirse de, 6-10 Şubat tarihlerinde çok güzel bir 

eğitim geçirdiğimizi belirtmem gerek. Hem diğer gönüllülerle tanışma, hem projemizdeki 

sorumluluklarımız ve haklarımızı öğrenme, hem Slovakya’yı tanıma ve daha birçok konuda 

çeşitli bilgiler ve öngörüler edindim. Ayrıca bu eğitim sırasında Slovakya’nın High Tatras’ını 

görmeye gittik. Buranın en yüksek dağı, 2655m. Bunun yanı sıra geçen Cumartesi On 

Arrival Training’den tanıştığımız arkadaşlarımızı ziyaret etmeye gittik. 3 katlı bir evde 7 gö-

nüllü beraber yaşıyorlar. AGH sürecinde çok değişik senaryolar duyacağınızı temin edebili-

rim :) 

 

Kısacası AGH’nin kattığı çok fazla şey var ve her şeyi bu rapora sığdırmam mümkün 

değil, ama her şeyin yolunda olduğunu belirtebilirim. Herhangi bir sorunuz veya paylaşmak 

istediğiniz bir nokta olur ise lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin. 

 

Hayalinizdeki projeyi bulmanız dileği ile, 

Çok sevgiler :) 

Pelin 


