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Programi prostovoljskega dela 2020 - Gambija
V letu 2020 bo večina prostovoljnih del potekala na področju izobraževanja, in sicer v novem
karierno-izobraževalnem centru, ki se nahaja v manjši vasici Brufut. Popoldanske delavnice za
otroke, individualna učna pomoč in delo v vrtcu so primerni za vse, ki radi delate z otroki. Center pa
bo z naslednjim letom ponudil tudi različne tečaje za mladostnike in odrasle, pri izvedbi katerih
lahko pomagate tudi vi! Če imate znanje s področja računalništva, fotografije ali krojaštva, vas
vabimo, da svoje znanje delite z vedoželjnimi obiskovalci centra. Programi so zasnovani tako, da se
nam lahko pridružite skoraj čez vse leto, razen v obdobju Ramazana in v času poletnih taborov, ki
ostajajo stalnica in so primerni za vse, ki obožujete delo v skupini.
Prostovoljno delo nudimo tudi na področju medicine za vse, ki imate dokončano izobrazbo in nekaj
delovnih izkušenj.
Programi so primerni za ‘solo’ potnike, zaposlene, upokojence in seveda družine.
Dijakom in študentom nudimo možnost študijskega obiska na področju izobraževanja, fotografije in
medijske produkcije, novinarstva, informatike, v laboratoriju in bolnišnici.
Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji. Stroški programov so odvisni od dolžine
trajanja prostovoljnega dela, tipa nastanitve in samega programa.
Za natančne informacije nam pišite na info@potujkotprostovoljec.si

V ceno je vključeno:

V ceno ni vključeno:

-

-

-

Pripravljalne online aktivnosti.
Izobraževalno usposabljanje.
Priročnik z vsemi nasveti in koristnimi informacijami.
Potrdila in ostala dokumentacija.
Dve majici – obvezna uniforma pri prostovoljskem delu.
Pomoč in svetovanje pri pridobitvi študijskih sredstev.
Pomoč in svetovanje pri organizaciji potovanja.
Ureditev brezplačnega vstopa v državo (brez plačila
vizuma).
Prevoz iz in na letališče v Gambiji.
Paket dobrodošlice ob prihodu v Gambijo.
Nastanitev.
Redno čiščenje apartmaja, menjava posteljnine 1-krat na
teden, varovanje, elektrika, voda, wifi.
Koordinacija v Gambiji in usmeritvene informacije.
Uvodni sprehod po okolici.
Zajtrk in kosilo (kombinacija evropejsko gambijske kuhinje,
ki je prilagojena evropejskim navadam).
Pomoč pri organizaciji prostočasnih aktivnosti in izletov s
strani lokalnih članov organizacije.
Vključevanje v aktualne lokalne aktivnosti (ceremonije,
wrestling, nedeljska maša, praznovanje praznika …).
Certifikat o opravljenem delu.

-

Letalska karta.
Obvezno cepljenje proti rumeni mrzlici in dodatna
priporočena cepljenja.
Prevoz z in na letališče v Evropi.
Večerja.
Izleti v Gambiji.
Prostočasne aktivnosti v Gambiji.
Pijača na lokaciji nastanitve in izletih.
Dodatne majice.
Zavarovanje za tujino.
Protimalarična zdravila.
Strošek podaljšanja vizuma (po enem mesecu bivanja).
Ustekleničena voda.
Drugi prevozi.
Drugi stroški (spominki, kitke, razni tečaji ...).

2

POPOLDANSKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
Tip potovanja:
Primerno za:

Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:

Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

skupinsko / individualno
študijski obisk / družinsko potovanje / prostovoljno
delo
vzgoja in izobraževanje
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2020
najmanj 2 tedna (študijski obisk – najmanj 3 tedne)
od ponedeljka do petka 15.00–18.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
delom v bolnišnici, delom v laboratoriju, novinarstvom
in medijsko produkcijo, raziskovanjem gambijskega
življenja, pomočjo vzgojiteljem v vrtcu
10 v posameznem terminu
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Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obožujejo delo z otroki in si
želijo delati v živahnem okolju, v katerem ne zmanjka idej
za poučno in zabavno druženje.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru, ki se
počasi razvija in pridobiva nove prostore za izvedbo
raznoraznih poučevalnih aktivnosti. Center se nahaja v vasi
Brufut, ki je približno pol ure oddaljena od največjega
mesta in kjer se že občuti ločnica med razvitejšimi in
revnejšimi predeli Gambije. Center v poletnem in
popoldanskem času (po šoli oziroma v času počitnic)
odpira svoja vrata vsem otrokom okoliških vasi, ki se želijo
udeležiti raznih poučnih, zabavnih oziroma športnih
aktivnosti. Večina otrok v vasi nima možnosti rednega
šolanja, vendar so znanja zelo željni.
Center bo za večino teh otrok edini stik z osnovami
angleškega jezika, s spoznavanjem številk, črk, z igračami
in igrami, ki spodbujajo finomotorične sposobnosti. V
centru se v dopoldanskem času odvijajo razni tečaji ter
predšolska vzgoja, v popoldanskem času pa v centru
poteka individualna učna pomoč in popoldanske aktivnosti
za otroke.
Aktivnosti, ki jih boste izvajali, so bralne urice v knjižnici,
športne igre, družabne igre na prostem, igranje na
glasbila, pojoče urice, spoznavanje črk in številk ter osnov
angleškega jezika, skratka vse aktivnosti, ki jih je mogoče
izvajati v centru z opremo in pripomočki, ki jih nudi. Pri
tem je zaželena vaša iznajdljivost, prilagodljivost in
izvirnost pri kreiranju novih aktivnosti, ki jih boste izvedli z
otroki različnih starosti. Želja je, da se otroci
medgeneracijsko povezujejo in izmenjujejo znanje, saj v
domačem okolju na žalost večina otrok nima na voljo
nikogar, ki bi imel zadostno znanje (npr. angleščine) ali čas,
da bi znanje predajal naprej. Cilj je ustvariti prijetno
atmosfero, v kateri boste uživali tako vi kot tudi otroci.
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Pogoji: veselje do dela z otroki, samostojnost, iznajdljivost
in potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega jezika.

INDIVIDUALNA UČNA POMOČ
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno
študijski obisk / prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 15.00–18.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
delom v bolnišnici, delom v laboratoriju, novinarstvom
in medijsko produkcijo, raziskovanjem gambijskega
življenja, pomočjo vzgojiteljem v vrtcu
6 v posameznem terminu
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Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obožujejo delo z
otroki in radi predajajo svoje znanje manjši skupini
poslušalcev.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru, ki se
počasi razvija in pridobiva nove prostore za izvedbo
raznoraznih poučevalnih aktivnosti. Center se nahaja
v vasi Brufut, ki je približno pol ure oddaljena od
največjega mesta in kjer se že občuti ločnica med
razvitejšimi in revnejšimi predeli Gambije. V
dopoldanskem času se v centru odvijajo razni tečaji
ter predšolska vzgoja, v popoldanskem času pa v
centru poteka individualna učna pomoč in
popoldanske aktivnosti za otroke.

Individualna učna pomoč je namenjena otrokom
različnih starosti, večinoma pa starostni skupini od 5
do 10 let, ki že obiskujejo šolo, vendar se pri svojem
napredku srečujejo z izzivi. Šolski sistem v Gambiji ni
prizanesljiv do posameznikov, ki ne zmorejo slediti
skupini. Razlog za to je navadno slaba osnova v
znanju angleščine, nerazumevanje lokalnega jezika,
ki ga pri razlagi poleg angleščine uporablja učitelj,
začetek šolanja v sredini leta ali v razredu, ki je
otroku primeren glede na starost in ne glede na
znanje, pomanjkanje podpore pri učenju doma …
Aktivnosti, ki jih boste izvajali, so bralne urice za
izpopolnjevanje angleškega jezika, ponavljanje
abecede, angleških besed, fonetične vaje, vaje za
utrjevanje osnov matematike (številke, štetje,
seštevanje, odštevanje, poštevanka), pomoč pri
pisanju domačih nalog. Pri tem je zaželena vaša
potrpežljivost, prilagodljivost in izvirnost pri
kreiranju novih aktivnosti, ki jih boste izvedli z otroki
različnih starosti v manjši skupini do 5 otrok.
Pogoji: veselje do dela z otroki, samostojnost,
iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje
6
angleškega jezika.

POČITNIŠKI TABOR ZA OTROKE
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

skupinsko
študijski obisk / družinsko potovanje / prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje
– od 27. 6. do 28. 7. 2020 – POLETNI TABOR 1
– od 18. 7. do 8. 8. 2020 – POLETNI TABOR 2
– od 8. 8. do 29. 8. 2020 – POLETNI TABOR 3
– od 29. 8. do 19. 9. 2020 – POLETNI TABOR 4
3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–13.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
delom v bolnišnici, delom v laboratoriju, novinarstvom
in medijsko produkcijo, raziskovanjem gambijskega
življenja
15 v posameznem terminu
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obožujejo delo z otroki in si
želijo delati v živahnem okolju, v katerem ne zmanjka idej za
poučno in zabavno druženje.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru, ki se počasi
razvija in pridobiva nove prostore za izvedbo raznoraznih
poučevalnih aktivnosti. Center se nahaja v vasi Brufut, ki je
približno pol ure oddaljena od največjega mesta in kjer se že
občuti ločnica med razvitejšimi in revnejšimi predeli Gambije.
Center v poletnem in popoldanskem času (po šoli oziroma v
času počitnic) odpira svoja vrata vsem otrokom okoliških
vasi, ki se želijo udeležiti raznih poučnih, zabavnih oziroma
športnih aktivnosti. Večina otrok v vasi nima možnosti
rednega šolanja, vendar so znanja zelo željni. s

Aktivnosti, ki jih boste skupaj z ekipo prostovoljcev izvajali,
so športne igre, družabne igre na prostem, igranje na
glasbila, pojoče urice, spoznavanje s črkami in številkami ter
osnovami angleškega jezika, skratka vse aktivnosti, ki jih je
mogoče izvajati v centru z opremo in pripomočki, ki jih nudi.
Pri tem je zaželena vaša iznajdljivost, prilagodljivost in
izvirnost pri kreiranju novih aktivnosti, ki jih boste izvedli z
otroki različnih starosti. Želja je, da se otroci
medgeneracijsko povezujejo in izmenjujejo znanje, saj v
domačem okolju na žalost večina otrok nima na voljo
nikogar, ki bi imel zadostno znanje (npr. angleščine) ali čas,
da bi znanje predajal naprej. Cilj je ustvariti prijetno
atmosfero, v kateri boste uživali tako vi kot tudi otroci. Poleg
aktivnosti, ki jih boste izvajali vi skupaj s pomočjo lokalnega
učitelja, pa boste organizirali tudi različne delavnice za
otroke, pri izvedbi katerih vam bodo pomagali lokalni
umetniki, rokodelci, glasbeniki, plesalci (tie and dye tehnika
barvanja, tečaj bobnanja, plesni tečaj, kuharski tečaj, športni
dan z DJ-jem, slikarski tečaj in še in še). Pogoj za izvedbo teh
dejavnosti je aktivno zbiranje donacij za izvedbo taborov, s
katerimi bomo omogočili zaslužek marsikateremu domačinu,
ki nam bo pomagal pri izvedbi aktivnosti.
Pogoji: veselje do dela z otroki; samostojnost, iznajdljivost in
potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega jezika.
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POMOČ VZGOJITELJEM V VRTCU
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno
študijski obisk / prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 4 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–13.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
delom v bolnišnici, delom v laboratoriju, novinarstvom
in medijsko produkcijo, raziskovanjem gambijskega
življenja
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obožujejo delo z mlajšimi
otroki in radi predajajo svoje znanje.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru, ki se
počasi razvija in pridobiva nove prostore za izvedbo
raznoraznih poučevalnih aktivnosti. Center se nahaja v
vasi Brufut, ki je približno pol ure oddaljena od največjega
mesta in kjer se že občuti ločnica med razvitejšimi in
revnejšimi predeli Gambije. V dopoldanskem času se v
centru odvijajo razni tečaji ter predšolska vzgoja, v
popoldanskem času pa v centru poteka individualna učna
pomoč in popoldanske aktivnosti za otroke.

Lokalni vrtec v centru obiskuje skupina približno 30 otrok
starosti med 3. in 4. letom. Kot pomočnik vzgojitelja se
boste posvečali tistim otrokom, ki se srečujejo z izzivi pri
učenju. Šolski sistem v Gambiji ni prizanesljiv do
posameznikov, ki ne zmorejo slediti skupini. Razlog za to
je navadno slaba osnova v znanju angleščine,
nerazumevanje lokalnega jezika, ki ga pri razlagi poleg
angleščine uporablja učitelj, začetek šolanja v sredini leta,
pomanjkanje podpore pri učenju doma … Z izvajanjem
prilagojenih vaj po vzoru lokalnega učitelja in poglobljeno
razlago boste poskušali dvigniti nivo znanja posameznikov
v razredu.
Aktivnosti, ki jih boste izvajali, so ponavljanje abecede,
angleških besed, fonetične vaje, vaje za utrjevanje osnov
matematike (številke, štetje), petje pesmic ... Pri tem je
zaželena vaša potrpežljivost, prilagodljivost in izvirnost pri
kreiranju prilagojenih vaj za čim hitrejše napredovanje v
znanju.
Pogoji: veselje do dela z otroki, iznajdljivost
10
potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega jezika.

in

IZVEDBA TEČAJEV ZA MLADOSTNIKE IN ODRASLE
OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:

Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno
prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje, informatika
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–12.00 ali
od ponedeljka do petka 15.00–18.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
novinarstvom in medijsko produkcijo, raziskovanjems
gambijskega življenja
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obvladajo osnove
informatike in z veseljem predajajo svoje znanje
manjši skupini začetnih uporabnikov.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru,
ki se počasi razvija in pridobiva nove prostore za
izvedbo raznoraznih poučevalnih aktivnosti.
Center se nahaja v vasi Brufut, ki je približno pol
ure oddaljena od največjega mesta in kjer se že
občuti ločnica med razvitejšimi in revnejšimi
predeli Gambije. V centru se v dopoldanskem
času odvijajo razni tečaji ter predšolska vzgoja, v
popoldanskem času pa v centru poteka
individualna učna pomoč in popoldanske
aktivnosti za otroke.
Vaše delo bo razdeljeno na dva sklopa. V prvem
tednu se boste skupaj z lokalnim vodjo tečaja
pripravili na izvedbo tečaja. Skupaj boste določili
vsebino tečaja, pripravili opis programa,
prezentacijo, vaje za udeležence tečaja in
izoblikovali vabilo. Tako boste izmenjali znanje in
uskladili tehniko dela. V sledečih dveh tednih pa
boste izvedli dvotedenski tečaj za uporabnike
začetnike, ki se šele navajajo na uporabo
računalnikov. Maksimalno število tečajnikov je
20. Glede na aktualne potrebe se bomo
dogovorili, ali bo tečaj izveden v dopoldanskem
ali popoldanskem času in ali bo namenjen
osnovnošolcem in srednješolcem ali nekoliko
starejši populaciji.
V primeru podaljšanja trajanja prostovoljskega
dela se lahko oblikuje nadaljevalni tečaj
informatike.
Pogoji: veselje do dela z ljudmi; samostojnost,
iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje
angleškega jezika in informatike, retorične
sposobnosti, sposobnosti javnega nastopanja.
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IZVEDBA TEČAJEV ZA MLADOSTNIKE IN ODRASLE
OSNOVNI TEČAJ FOTOGRAFIJE
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno
prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje, medijska produkcija
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–12.00 ali
od ponedeljka do petka 15.00–18.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
novinarstvom in medijsko produkcijo, raziskovanjem
gambijskega življenja
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obvladajo osnove
informatike in z veseljem predajajo svoje znanje
manjši skupini začetnih uporabnikov.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru,
ki se počasi razvija in pridobiva nove prostore za
izvedbo raznoraznih poučevalnih aktivnosti.
Center se nahaja v vasi Brufut, ki je približno pol
ure oddaljena od največjega mesta in kjer se že
občuti ločnica med razvitejšimi in revnejšimi
predeli Gambije. V centru se v dopoldanskem
času odvijajo razni tečaji ter predšolska vzgoja, v
popoldanskem času pa v centru poteka
individualna učna pomoč in popoldanske
aktivnosti za otroke.
Vaše delo bo razdeljeno na dva sklopa. V prvem
tednu se boste skupaj z lokalnim vodjo tečaja
pripravili na izvedbo tečaja. Skupaj boste določili
vsebino tečaja, pripravili opis programa,
prezentacijo, vaje za udeležence tečaja in
izoblikovali vabilo. Tako boste izmenjali znanje in
uskladili tehniko dela. V sledečih dveh tednih pa
boste izvedli dvotedenski tečaj za uporabnike
začetnike, ki se šele navajajo na uporabo
računalnikov. Maksimalno število tečajnikov je
20. Glede na aktualne potrebe se bomo
dogovorili, ali bo tečaj izveden v dopoldanskem
ali popoldanskem času in ali bo namenjen
osnovnošolcem in srednješolcem ali nekoliko
starejši populaciji.
V primeru podaljšanja trajanja prostovoljskega
dela se lahko oblikuje nadaljevalni tečaj
informatike.
Pogoji: veselje do dela z ljudmi; samostojnost,
iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje
angleškega jezika in informatike, retorične
sposobnosti, sposobnosti javnega nastopanja.
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IZVEDBA TEČAJEV ZA MLADOSTNIKE IN ODRASLE
OSNOVNI TEČAJ KROJAŠTVA IN ŠIVILJSTVA
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno
prostovoljno delo
vzgoja in izobraževanje, oblikovanje tekstilij in oblačil
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–12.00 ali
od ponedeljka do petka 15.00–18.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
novinarstvom in medijsko produkcijo, raziskovanjem
gambijskega življenja
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obvladajo osnove
krojaštva/šiviljstva in z veseljem predajajo svoje
znanje manjši skupini začetnih uporabnikov.
Delo poteka v karierno-izobraževalnem centru,
ki se počasi razvija in pridobiva nove prostore za
izvedbo raznoraznih poučevalnih aktivnosti.
Center se nahaja v vasi Brufut, ki je približno pol
ure oddaljena od največjega mesta in kjer se že
občuti ločnica med razvitejšimi in revnejšimi
predeli Gambije. V centru se v dopoldanskem
času odvijajo razni tečaji ter predšolska vzgoja, v
popoldanskem času pa v centru poteka
individualna učna pomoč in popoldanske
aktivnosti za otroke.
Vaše delo bo razdeljeno na dva sklopa. V prvem
tednu se boste skupaj z lokalnim vodjo tečaja
pripravili na izvedbo tečaja. Skupaj boste določili
vsebino tečaja, pripravili opis programa,
prezentacijo, vaje za udeležence tečaja in
izoblikovali vabilo. Tako boste izmenjali znanje in
uskladili tehniko dela. V sledečih dveh tednih pa
boste izvedli dvotedenski tečaj za uporabnike
začetnike, ki se šele navajajo na uporabo šivalnih
strojev (mehaničnih, električnih). Maksimalno
število tečajnikov je 3. Glede na aktualne
potrebe se bomo dogovorili, ali bo tečaj izveden
v dopoldanskem ali popoldanskem času in ali bo
namenjen osnovnošolcem in srednješolcem ali
nekoliko starejši populaciji.
V primeru podaljšanja trajanja prostovoljskega
dela se lahko oblikuje nadaljevalni tečaj krojaštva
in šiviljstva.
Pogoji: veselje do dela z ljudmi; samostojnost,
iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje
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angleškega jezika in krojaštva/šiviljstva, retorične
sposobnosti, sposobnosti javnega nastopanja.

DELO V BOLNIŠNICI
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:
Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:
Število prostih
mest:

individualno / skupinsko
študijski obisk / prostovoljno delo
zdravstvo
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020 in od
25. 5. 2020 do 20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–14.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
raziskovanjem gambijskega življenja, individualno učno
pomočjo, delom v laboratoriju, popoldanskimi
aktivnostmi za otroke
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem študentom medicine in zdravstvene nege
(zdravniki, medicinske sestre), ki želijo pridobiti novo znanje v drugačnem
okolju in vsem že zaposlenim/samostojnim zdravnikom in medicinskim
sestram, ki bi svoje delo želeli opravljati v bolnišnici, kjer je pomanjkanje
usposobljenega kadra ena izmed večjih težav kvalitetne oskrbe pacientov.

Delo bo potekalo v eni izmed največjih splošnih bolnišnic v Gambiji,
Kanifing General Hospital, ki je v Kanifingu, enem izmed najgosteje
naseljenih območij, ki je predel največjega mesta Serrekunda. Bolnišnica s
svojimi kapacitetami (110 postelj) služi 600.000 prebivalcem. Oddelki
znotraj bolnišnice so urgenca, splošna ambulanta, porodnišnica, kirurgija,
psihiatrija, zobna ambulanta, oddelek za fizioterapijo, laboratorij,
radiološki oddelek, pediatrični oddelek in lekarna ter specialistične klinike
za HIV/ART, ginekologijo in tuberkulozo.
Delo zdravnikov obsega preglede, dnevne vizite, sestanke, po potrebi
operacije oz. manjše kirurške posege, za kar pogosto ni primernih
instrumentov, pripomočkov, vendar so zdravniki in osebje zelo iznajdljivi.
Študentje lahko jemljejo kri, vzamejo anamnezo in status, sodelujejo kot
asistenti pri različnih posegih.
Delo medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov obsega vse negovalne
intervencije, kot jih zajema takšno delo v Sloveniji (intravensko jemanje
krivi, izvajanje terapij, skrb za pacientovo okolico, merjenje vseh vitalnih
funkcij in sodelovanje na viziti).
Delo v porodnišnici zajema asistiranje pri porodu, tehtanje in merjenje
novorojenčkov, asistiranje pri carskem rezu, izpolnjevanje porodne
dokumentacije itd.
Najpogostejši primeri obolenj so visok krvni tlak, urinske infekcije,
gastritis, malarija, tudi okužbe s HIV-om. Veliko je tudi astmatičnih
obolenj, rotavirusov ter srečevanje s problematiko mladih, ki kadijo travo.
Dodeljen vam bo mentor, vendar pa se od vas pričakuje velika mera
samoiniciativnosti in iznajdljivosti, prav tako pa dobra samoocena vaših
sposobnosti, ki bodo vplivale na naloge, ki jih boste opravljali. Za varnost
pri delu morate poskrbeti sami (uniforma, zaščitne rokavice, razkužilo …).
Pogoji: študij medicine/zdravstvene nege, veselje do dela z ljudmi;
samostojnost, iznajdljivost in potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega
jezika; življenjepis, motivacijsko pismo in potrdilo o vpisu v angleškem
jeziku.
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DELO V LABORATORIJU
Tip potovanja:

Individualno / Skupinsko

Primerno za:

študijski obisk

Področje dela:
Razpoložljivi
termini:
Trajanje:

zdravstvo

Urnik dela:
Program lahko
kombinirate z:

Število prostih
mest:

vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020 in od
25. 5. 2020 do 20. 12. 2019
najmanj 3 tedne
od ponedeljka do petka 9.00–14.00
*urnik se lahko deloma spremeni zaradi prilagajanja
lokalnemu koledarju in navadam
raziskovanjem gambijskega življenja, individualno učno
pomočjo, delom v bolnišnici, popoldanskimi aktivnostmi
za otroke
2 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem študentom biokemije in
laboratorijske biomedicine, ki želijo svoje znanje
nadgraditi v zahodni Afriki.
Delo bo potekalo v eni izmed največjih splošnih
bolnišnic v Gambiji, Kanifing General Hospital, ki je v
Kanifingu, enem izmed najgosteje naseljenih območij,
ki je predel največjega mesta Serrekunda. Bolnišnica s
svojimi kapacitetami (110 postelj) služi 600.000
prebivalcem. Oddelki znotraj bolnišnice so urgenca,
splošna ambulanta, porodnišnica, kirurgija, psihiatrija,
zobna ambulanta, oddelek za fizioterapijo, laboratorij,
radiološki oddelek, pediatrični oddelek in lekarna ter
specialistične klinike za HIV/ART, ginekologijo in
tuberkulozo.
V laboratoriju se opravljajo dela, kot so: jemanje krvi,
hematološke in biokemijske preiskave krvnih vzorcev,
mikrobiološke analize urina, kar vključuje merjenje
ravni hemoglobina v krvi, štetje števila levkocitov in
eritrocitov pod mikroskopom, preiskave prisotnosti
povzročitelja malarije, merjenje hitrosti sedimentacije
eritrocitov, določitev krvne skupine, merjenje ravni
sladkorja, holesterola, uree, kreatina, albumina, natrija,
kalija, kalcija, troponina 1 in drugih parametrov v
krvnih vzorcih, preiskave urina pod mikroskopom in s
pomočjo urinskih test trakov, opravljanje testov za
nosečnost in drugih viroloških testov za bolezni, kot so
HIV, hepatitis B in sifilis.
Dodeljen vam bo mentor, vendar pa se od vas
pričakuje
velika
mera
samoiniciativnosti
in
iznajdljivosti, prav tako pa dobra samoocena vaših
sposobnosti, ki bodo vplivale na naloge, ki jih boste
opravljali. Za varnost pri delu morate poskrbeti sami
(uniforma, zaščitne rokavice, razkužilo …).
Pogoji: študij biokemije/laboratorijske biomedicine,
veselje do dela z ljudmi; samostojnost, iznajdljivost in
potrpežljivost; zadovoljivo znanje angleškega 20
jezika;
življenjepis, motivacijsko pismo in potrdilo o vpisu v
angleškem jeziku.

NOVINARSTVO IN MEDIJSKA PRODUKCIJA
Tip potovanja:

individualno / skupinsko

Primerno za:

študijski obisk / prostovoljno delo

Področje dela:

medijska produkcija

Razpoložljivi
termini:

vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020 in od
25. 5. 2020 do 20. 12. 2019

Trajanje:

najmanj 3 tedne

Urnik dela:

po potrebi, razgibano

Program lahko
kombinirate z:

raziskovanjem gambijskega življenja, individualno učno
pomočjo, popoldanskimi aktivnostmi za otroke

Število prostih
mest:

1 na posamezni termin
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Vse programe izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji.

Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki obvladajo osnove
fotografije, uživajo v pisanju krajših člankov in
imajo radi razgiban urnik.
Poročanje s terena, zanimivi članki in prispevki o
poteku dela v Gambiji in fotoreportaže so za
naše
aktivnosti
zelo
pomembni,
kajti
transparentnost lahko pri določenih situacijah
pokažemo le tako, da dokumentiramo vse
aktivnosti prostovoljskih akcij, priprave, športne
dneve, ekskurzije, popoldanske dejavnosti v
prostem času, obdarovanje otrok in odraslih,
razdeljevanje doniranih materialov in finančnih
sredstev. Poleg tega širimo pozitivno sporočilo in
zmanjšujemo predsodke z objavo realnih podob
iz Gambije. Navsezadnje pa s fotografijami,
video posnetki in realnimi prispevki prikazujemo
lepote in čare najmanjše države na afriški celini.
Pri tem potrebujemo pomoč, zato nudimo
priložnost za prostovoljno delo poznavalcem
fotografije in medijske produkcije. Profesionalno
znanje ni pogoj. Sprejemamo tudi osebe, ki jim
fotografija predstavlja hobi in študente, ki šele
spoznavajo svet in tehniko fotografije ter
medijske produkcije.
Delo je odvisno od aktualnega dogajanja na
področju
karierno-izobraževalnega
centra,
skupinskih odprav prostovoljcev in preživljanja
prostega časa in izvajanju aktivnosti.
Vaše naloge bodo aktivno spremljanje ekipe
prostovoljcev pri njihovem delu (skupinske
odprave), priprava foto in video materiala,
pisanje krajših člankov, izvajanje intervjujev …
Pogoji:
samostojnost,
iznajdljivost
in
komunikativnost; zadovoljivo znanje angleškega
jezika in fotografije.
22

ENOSTAVNA GRADBENA DELA IN UREJANJE
OKOLICE
Tip potovanja:
Primerno za:
Področje dela:

Trajanje:

individualno / skupinsko
študijski obisk / družinsko potovanje / prostovoljno delo
gradbeništvo, lažja fizična dela
vsak ponedeljek od 3. 2. 2020 do 19. 4. 2020, od
25. 5. 2020 do 28. 6. 2020 in od 21. 9. 2020 do
20. 12. 2019
najmanj 2 tedna

Urnik dela:

od ponedeljka do petka 9.00–13.00

Program lahko
kombinirate z:

novinarstvom in medijsko produkcijo, raziskovanjem
gambijskega življenja, individualno učno pomočjo,
popoldanskimi aktivnostmi za otroke

Razpoložljivi
termini:

Število prostih

10
posameznem
terminu
Vsevprograme
izvajamo v sodelovanju
s tujimi partnerji.
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Opis programa:
Program je namenjen vsem, ki bi
želeli prispevati košček sebe pri
nadaljnji izgradnji in trajnostnem
razvoju
karierno-izobraževalnega
centra in radi opravljate lažja fizična
dela.
Delo
poteka
v
kariernoizobraževalnem centru, ki se počasi
razvija in pridobiva nove prostore za
izvedbo raznoraznih poučevalnih
aktivnosti. Center se nahaja v vasi
Brufut, ki je približno pol ure
oddaljena od največjega mesta in
kjer se že občuti ločnica med
razvitejšimi in revnejšimi predeli
Gambije.
V
centru
se
v
dopoldanskem času odvijajo razni
tečaji ter predšolska vzgoja, v
popoldanskem času pa v centru
poteka individualna učna pomoč in
popoldanske aktivnosti za otroke.
Center je trenutno v tretji fazi
izgradnje, do končne faze pa manjka
še kar nekaj etap. V vmesnem času
do izvedbe naslednjih faz gradnje pa
je potrebnega še kar nekaj dela, ki
se tiče tako lažjih gradbenih del
(izdelava zidakov), kot tudi urejanja
okolice in vrtnarjenja (priprava gred,
sajenje, skrb za vrt in sadovnjak),
urejanja
skupnih
prostorov
(knjižnica, kabinet za učitelje,
računalniška učilnica) itd.
Pogoji: veselje do opravljanja lažjih
fizičnih del, iznajdljivost, zanesljivost.
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