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A YOPA Közhasznú Egyesületnek és az Unis-Cité Ile-de-France-nak köszönhetően hat
hónapot tölthettem önkéntesként Párizsban. Ez a fajta tevékenység nem volt ekkor már
ismeretlen számomra, hiszen a 2007. év folyamán 10 hónapig hasonló szociális feladatokat
láttam el itthon. Ezáltal ismerkedtem meg a későbbi küldő szervezetemmel, valamint
koordinátoraimmal.
Első lépésként a jelentkezési lapot kellett elküldeni a fogadószervezet számára. Azért francia
nyelvterületre szerettem volna kerülni, mivel a nyelvvel már régebb óta foglalkoztam; a szociális
tevékenységek mellett a nyelvtudás mélyítése is fontos volt a projekt kiválasztásakor. Küldő
szervezetem alapos megismerése után hamarosan az Unis-Cité-vel is kapcsolatba kerültem.
Arnaud Walbecq szintén bemutatta szervezetüket, célkitűzéseiket, elvárásaikat a leendő
önkéntesekkel kapcsolatban. Néhány hét múlva értesítettek, hogy a jelentkezők közül rám esett
a választás.
A hat hónapos Európai Önkéntes Szolgálatom (EVS) február 16-án kezdődött.
Rajtam kívül négy külföldi fiatal vett részt a projektben. Az Unis-Cité célja, hogy francia és
külföldi önkéntesekkel megismertessenek minél több civil szervezetet, - programokat,
kezdeményezéseket. Emellett olyan első munkatapasztalatot biztosítani, amely révén az
önkéntes felkészülten és céltudatosan kezdheti felépíteni a jövőjét. Négy nyolc-kilenc fős
csapatokban dolgoztunk a fél év során. A mi csapatunk ezalatt az idő alatt öt civil szervezetnél
vett részt a munkában, és saját ötleteivel, új szemléletmódjával gazdagította azt.
Iskolai előadásokat tartottunk Párizs közelében lévő városokban az éhezés problematikájáról
a világban, emellett jótékonysági futást szerveztünk a diákok, tanáraik és ismerőseik
részvételével – mindezt az Action Contre la Faim képviseletében. A Párizs északi részén fekvő
Bobigny városában a JVAC nevű, helyi szervezetet segítve egész napos programsorozatot
szerveztünk a város gyerekei és szülei számár. Ezzel elősegítve a jobb viszony kialakulását a
lakosok, szomszédok között, ami ezelőtt jelentős problémának számított. A Chorba
hajléktalanok, rászorulók étkeztetésével foglalkozik már évek óta. Nagy örömmel fogadtak
bennünket. Az ételek előszítésében és az esti ételosztásokon mindig jó hangulat uralkodott;
emellett igazán hasznosnak érezhettük magunkat. A CAF nevű, értelmi fogyatékosokat
támogató és foglalkoztató szervezetnél is tartalmas heteket töltöttünk. Pályázaton nyert
összegből alakítottuk át a helyi pihenőhelyiséget és a büfét, a dolgozók igényeihez leginkább
alkalmazkodva. Az ötödik projektünket a Les petits freres des Pauvres-nál végeztük. Céljuk az
idős, ill. magányos emberek mellé önkénteseket találni, akik segítik őket a mindennapi
feladataikban, valamint beszélgetőtársai is az egyedül töltött órák helyett. A szervezet által
üzemeltetett kávézóban kisebb-nagyobb vendéglátói- és rendezvényszervezői feladatokat
láttunk el; az információs pultnál tájékoztattuk az érdeklődőket az intézményről, a
lehetőségeikről; ezenkívül pedig egyéb programokat is szerveztünk, részt vettünk a szervezet
promóciós feladataiban is.
A Párizsban eltöltött hat hónap nagyon gyorsan, ugyanakkor tartalmasan és élmény dúsan
telt el. Alaposan megismerhettünk különféle társadalmi problémákat és számos civil
szervezetet. A kezdeti elvárásom, hogy egy új kultúrával, s ezáltal új emberekkel találkozzam,
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világképem kiszélesedjen, élettapasztalatokat, emellett új barátokat szerezzek, és megtanuljam
a francia nyelvet, maximálisan teljesült. Úgy gondolom, hogy mindenki számára hasznos
tevékenységről van szó, gazdagítja, nyitottabbá és önállóbbá teszi a benne résztvevőket. Ezek
az élmények egy életre szólnak, így barátaimat, ismerőseimet is csak buzdítani tudom hasonló
terveikben.
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