
Štejejo dejanja, storjena iz srca. 
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Program POTA

Program mladinskega misijonskega prostovoljstva POTA je odgovor na 
iskanje in želje mnogih prostovoljcev iz Slovenije, kako graditi boljši svet, ki bo 
temeljil na medčloveškem dialogu in krepiti zavest o globalni soodgovornosti.
Mladim v poletnih mesecih program omogoča prostovoljno delo na 
projektih po celem svetu. Nameni programa so nudenje priložnosti za delo na 
konkretnem projektu, zbiranje denarne pomoči za dobrodelne 
ustanove po svetu, deljenje izkušnje s čim širšim krogom ljudi ter priložnost za 
medkulturno učenje. Ker se projekti izvajajo v skupinah, omogočajo 
prostovoljcem izkušnjo življenja v skupnosti in osebnostno rast. Delo v 
državah v razvoju da mladim edinstveno izkušnjo stika z drugačno kulturo, 
z ljudmi, ki so bogati bolj duhovno kot materialno. 

Vpliv prostovoljcev z mednarodno, medkulturno in medversko izkušnjo 
na slovensko družbo je vedno bolj pomemben. Udeležba na POTA projektu 
pomaga uvideti, da je svet, medtem ko ostaja lep in vreden 
ljubezni, tudi poln krivic, sebičnosti in revščine. To zavedanje močno 
motivira prostovoljce, da se zavzamejo in nadaljujejo delo z žrtvami 
krivic tudi po svoji vrnitvi v domovino. Hkrati pa pričevanje, ki izvira iz 
njihovih besed in dejanj, deluje kot vzpodbuda v njihovem domačem okolju.

Štejejo dejanja, storjena iz srca.

Vodilo letošnjih projektov so bile besede lanskoletnega prostovoljca POTA, 
ki je po vrnitvi iz Afrike svoje vtise povzel z besedami »Štejejo dejanja, storjena 
iz srca.« Skozi leto 2018 smo si te besede še posebno vzeli k srcu in si 
prizadevali z vsakim nasmehom, stiskom roke, podajo žoge, igro, 
učenjem in drugimi drobnimi trenutki podeliti košček sebe. S tem koledarjem 
povzemamo izkušnje prostovoljcev in jih delimo z vami. 
Naj vas v letu 2019 razveseljujejo vtisi POTA projektov in vas 
spodbudijo da skupaj v vsakem dnevu delamo dejanja, storjena iz srca.
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Indija – Centri Matere Terezije

Zapis iz bloga: »Kalkutske ‘mesarske ulice’, polne neprijetnih vonjav in 
pogledov, ki vodi do Centrov Matere Terezije nas ni več strah. 
V centru Shishu Bavan smo obiskale otroke s posebnimi potrebami. Čeprav 
otroci ne govorijo in je center prenatrpan s prostovoljci, se po najboljših močeh 
trudimo razveseljevati otroke in se odzvati na vsak klic k pozornosti ‘Aunti’.«
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Bolivija – Center rehabilitacije in duševnega zdravja Sv. Janeza od Boga

Zapis iz bloga: »Ljudje so nas bili zelo veseli, saj so nas poljubljali, objemali in 
nam že pripovedovali svoje zgodbe. S pacienti se v mrzlem dopoldnevu ogre-
jemo z aerobiko in plesom, poleg tega pa smo jih naučili tudi par slovenskih 
pesmi. Naslednji dan je minil v ustvarjalnem duhu, saj smo veliko ustvarjali, 
barvali in risali. Izdelali smo papirnate polže, se  učili barvati mandale in se 
preizkusili v  sestavljankah. Prvi dnevi v bolnišnici so bili na trenutke naporni, 
vendar smo bili vseeno zelo zadovoljni, saj smo vedeli, da smo polepšali dan 
marsikateremu pacientu.«
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Zbiranje sredstev za gostiteljske organizacije

Zapis iz bloga:  »Naslednji dan je bila nedelja in po zajtrku smo se 
prostovoljke odpravile na gričke slovenskega morja – v Župnijo Korte. 
Pri jutranji sveti maši smo se predstavile, povedale o našem projektu in 
šle nato ven pripraviti mizo, ob kateri so se ustavljali ljudje, z njimi smo se 
pogovarjali, velikodušno so darovali prispevke in nam zaželeli srečno pot. 
Res smo bile navdušene nad njihovo prijaznostjo in odprtostjo. Mislim, da 
smo tudi zaradi izkušnje zbiranja darov za gostitelje h katerim gremo še bolj 
duševno napolnjene, saj vemo, da nas ljudje podpirajo in so v mislih z nami.«
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Madagaskar – Župnije slovenskih misijonarjev

Zapis iz bloga: »Oratorij na Madagaskarju je po eni strani podoben oratorijem 
v Sloveniji, po drugi strani pa bolj preprost in veliko bolj množičen. Vsakega 
oratorija se udeleži med 350-500 otrok. Pogovarjali smo se o sedmih glavnih 
grehih, o dobrih delih, spoštovanju staršev, bližnjih in Boga. Prek oratorijev 
misijonarji otroke spodbujajo k zglednemu življenju in jih poučijo o pravih 
vrednotah. »Pojdi in tudi ti tako delaj!« je bilo geslo letošnjega oratorija. Hvaležni 
smo, da smo imeli ravno mi to priložnost, da smo šli na daljni Madagaskar. 
Čarobno je bilo živeti z njimi, se učiti od njih in gledati kako iskreni in srečni so.«
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Slovenija – oratorij za romske otroke v Grosupljem

Zapis iz bloga: »Vsako poletje organiziramo oratorij za otroke iz romskih naselij. 
Prvih nekaj dni se skupina prostovoljcev odpravi na teren, naloženi v kombiju 
obiščemo romske vasi. Tam skupaj z otroci pojemo, se igramo, jih povabimo 
na oratorij in se spoznamo z njihovim načinom življenja. Občutek je vsekakor 
podoben, kot da bi se nahajali sredi kake eksotične države, pisani vrvež vse naokoli. 
Polni radovednosti in neukročene energije se otroci zaženejo v oratorijski dan.«
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Priprava pred odhodom na projekte

Zapis iz bloga:  »Z  igrami smo spoznavali drug drugega, se učili uspešne komu-
nikacije v skupini in poskušali reševati krizne situacije. Pogovarjali smo se o naši 
motivaciji, naših pričakovanjih in strahovih. Ugotovili smo, kako pomembno je, 
da se tudi o takšnih temah pogovarjamo, da pred odhodom vemo na kaj mora-
mo biti pozorni. Poskušali smo se vključiti v nove kulture, razmišljali o globalni 
soodgovornosti, razbijali stereotipe. Ugotovili smo, da je z rokami težko jesti riž, 
je pa zabavno opazovati, kako se vsak drugače spopade z izzivom.«
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Ukrajina – Children’s Center v Fastivu

Zapis iz bloga: »V Fastivu imamo priložnost delati z ukrajinskimi otroki v 
prekrasnem centru, ki otrokom ponuja igro na različnih igralih in zviralih. Oko-
lica cerkve in centra je za otroke tudi edini brezskrben kraj, kjer se lahko igrajo 
in uživajo. Otroci se prav nič ne menijo zato, če se v peskovniku umažejo. V 
popoldanski vročini jim v majhne lavorje nalijemo vodo, da se lahko hladijo 
v tem vročem celinskem podnebju oz. vodo uporabijo za grajenje potk, gradov 
in cest. Zanje smo pripravili športne, vodne in štafetne igre ter lov za zakladom,  
česar so bili zelo veseli.«
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Tajska – Vrtec in osnovna šola Piyamart School

Zapis iz bloga: »Ganjene smo bile nad poslanstvom misijona, ki ga 
vodijo sestre uršulinke. Provinca Phayao, kjer je šola, je ena izmed 
najbolj revnih na Tajskem. Če ti otroci ne bi bili v šoli, bi ostali sami doma, saj 
prihajajo ali iz razbitih družin ali pa njihovi starši delajo cele dneve. Na šoli 
pomagamo učiteljem angleščine pri poučevanju tega svetovnega jezika. 
Skupaj z otroki smo ustvarile nekaj izdelkov, ki jih bodo lahko odnesli 
domov. Učencem so se oči kar svetile, ko so ustvarjali in z nasmehom do ušes 
so nam kazali, kako hitro se vrti njihova vetrnica in koliko cofkov so že naredili.«
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Indija – Osnovna šola Luč upanja Piali in Sirotišnica Hope Home

Zapis iz bloga: »V času dela na osnovni šoli za deklice smo se po 
svojih najboljših močeh trudile razširiti njihov angleški besedni zaklad in 
jim razložiti nekatera zahtevna slovnična pravila. Z njimi smo tudi veliko 
ustvarjale. Deklice so izjemne v ročnih spretnostih, zato smo se na tem 
področju več naučile me od njih. Z največjim veseljem so nam 
pokazale, kako izdelujejo voščilnice, uhančke iz papirnatih trakcev, punčke 
iz jute in prekrasne barvne pahljače. Vroče popoldneve smo si popestrile z 
indijskimi in evropskimi plesnimi gibi, ki so nas z deklicami še bolj povezali.«
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Dobrodelni koncert

Zapis iz bloga: »Uspelo nam je! S skupino POTA Madagaskar smo 
organizirali dobrodelni koncert z nastopajočimi Stična bend, Primož Križaj, 
Otroški pevski zbor župnije Komenda, Odkloplen Grega & LooBEzND ter 
gospel zbor BeeGeesus. Verjetno si pred nekaj meseci, ko je na plan 
prišla ideja o izvedbi dobrodelnega koncerta, nihče ni predstavl-
jal koliko dela je v ozadju. Za nas je bil to vsekakor izziv in nekaj nove-
ga, drugačnega! Ponosni smo, da nam je uspelo napolniti dvorano, če-
prav nas je bilo strah, da bo prazna. Veseli smo, da misijonarje in tudi nas 
v takšnem številu podpirate in nam vlivate še več motivacije za naše delo.«
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Mozambik – Dekliški internat Marie Auxiliadore in vrtec v Naamachi

Zapis iz bloga: »Internat vodijo sestre salezijanke in je namenjen 
dekletom sirotam in tistim z neurejenimi družinskimi razmerami. 
Dekleta so stara od 6 let naprej in so tu vse do zaključka šolanja. 
Ob internatu sta tudi šola in vrtec. Energija med dekleti je neverjetna, prav 
nalezljiva. Vsak trenutek izkoristijo za petje, ples, ustvarjaje ritmov. Pa naj bo 
to med pomivanjem posode, pet prostih minut med učno pomočjo, delavni-
co kvačkanja, ustvarjanja ali pa kar med čakanjem na popoln lunin mrk.«
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Brazilija – Casa de recuperacao infantil Padre Antonio Muller

Zapis iz bloga: »Po generalki za oratorijsko dramsko igro, običajno spremljano 
z veliko smeha, pomagamo pri animaciji otrok. Najprej so na vrsti brazilske 
pesmi z bogatimi koreografijami, potem naši bansi. Nato pride naših pet minut 
slave oz. bolje rečeno 50 minut delavnic. Izdelujemo rumove kroglice brez ruma 
(ali hruma kot Brazilci izgovarjajo), šivamo sovice, delimo svoje znanje kick-boxa… 
Zvečer je bil na sporedu mednacionalni večer, kjer smo predstavili Slovenijo in 
ples z metlo, nad katerim so bili tako navdušeni, da so metlo celo zlomili.«
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Več kot daš drugemu, srečnejši postaneš sam. Priložnost te čaka na vsakem 
koraku. (Katja, prostovoljka POTA)

Podatki za donacije programu POTA

IBAN: SI56 3000 0001 0177 470
koda namena: CHAR
BIC banke: SABRSI2X
sklic (referenca): SI00 130
namen: donacija POTA, “ime, priimek”

Kontakt

E-pošta: pota@skam.si
Spletna stran: www.pota.si
Facebook: POTA – program mladinskega misijonskega prostovoljstva

 

Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine
Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
01/426-84-77, 051/303-815
www.skam.si 

Besedilo: Katarina Kolšek
Oblikovanje: Ema Doplihar
Odgovarja: Matevž Mehle
Fotografije: arhiv programa POTA 2018
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