Ευρωπαϊκός Εθελοντισμός την περίοδο του
Covid-19
Πως να ζεις μια παγκόσμια κρίση
ενώ κάνεις εθελοντισμό σε μια ξένη χώρα
Μάρτιος/Απρίλιος 2020, Faenza (Ιταλία) - Ο οργανισμός “SE.M.I - Seeds For
More Interculture” , σε συνεργασία με τους “PiGreco Apprendimento’’ και
‘’Informagiovani della Romagna Faentina - Cooperativa Libra” φιλοξενεί έξι
διεθνείς εθελοντές στην Faenza από τον Σεπτέμβριο/Νοέμβριο του 2019 για 12
μήνες, απασχολώντας τους σε τρία διαφορετικά προγράμματα στα πλαίσια του
European Solidarity Corps (Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης): ‘’Equal in
Creativity’’, ‘’Everybody is Learning’’ και ‘’Solidarity Youth’’.
Το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” (γνωστό και με το ακρώνυμο “ESC”) είναι
ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί την κινητικότητα των
νέων, και συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση την κινητικότητα των νέων για
ευρωπαϊκό εθελοντισμό μακράς διάρκειας (international long term volunteering).
(περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://europa.eu/youth/solidarity_en)
Στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2020, ο Coronavirus και η ασθένεια που προκαλεί,
Covid-19, έπληξε την Ιταλία και ακύρωσε τα περισσότερα δρώμενα και
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
του ESC.
Τέσσερις από τους έξι ευρωπαϊκούς εθελοντές που ζουν στην Faenza (από τις
Ισπανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Εσθονία και Ελλάδα) αποφάσισαν να μείνουν στην
Ιταλία, εξαιτίας της δυσκολίας να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες, και όπως όλοι οι
άνθρωποι στην Ιταλική επικράτεια, έπρεπε να μείνουν μέσα στα σπίτια τους.
Την πρώτη εβδομάδα της έκτακτης ανάγκης, όταν οι δραστηριότητες εθελοντισμού
ακυρώθηκαν, τα πράγματα ήταν αβέβαια και δεν υπήρχε περαιτέρω πληροφόρηση
σχετικά με την διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Τις επόμενες εβδομάδες,
πριν και κατα την διάρκεια του εγκλεισμού (lockdown), οι οργανισμοί υπεύθυνοι των
προγραμμάτων του ESC παρείχαν μια ποικιλία δραστηριοτήτων στους εθελοντές
που μπορούσαν να κάνουν από το σπίτι τους. Το σχέδιο του smart-working ήταν
ακόμη υπό εξέλιξη σε όλη την υπόλοιπη χώρα, αλλά σύντομα έγινε πραγματικότητα.
Οι “smart-δραστηριότητες” σχετίζονται με την επικοινωνία (social media, εκθέσεις
επικοινωνίας, blogging κτλ.), προετοιμασία δραστηριοτήτων που θα εκτελεστούν
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μετά τον εγκλεισμό σε διάφορα σχολεία και φεστιβάλ, βελτίωση των δεξιοτήτων τους
στην Ιταλική γλώσσα κ.ο.κ.
Αν και πρόκειται για μία δύσκολη περίοδο, τα συναισθήματα των εθελοντών
αλλάζουν συνεχώς καθώς και οι δραστηριότητες που τους αναθέτουν οι οργανισμοί.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές σκέψεις τους.
“Έχουμε βρεθεί στην καλύτερη θέση: απολαμβάνοντας την μοναξιά και την ηρεμία
μας αν και μας λείπουν πραγματικά οι δραστηριότητές μας με τα παιδιά. Σχετικά με
την δουλειά από το σπίτι, αυτό που έχουμε κάνει είναι να προετοιμάσουμε
δραστηριότητες που ίσως κάνουμε (αν αυτή η δύσκολη περίοδος τελειώσει σύντομα)
κατα την διάρκεια του καλοκαιριού.”
Εθελοντές της PiGreco, Πρόγραμμα “Everybody is Learning’’
“Έχουμε θάρρος αντί για φόβο, καφέ στις κούπες μας και έναν τρόπο να ξεφεύγουμε
από τους στενούς τοίχους των δωματίων μας μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες
που μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα μετά το πέρας αυτής της δύσκολης
περιόδου.”
Εθελοντές Informagiovani, Πρόγραμμα “Solidarity Youth’’
“Κατα την διάρκεια της περιόδου της καραντίνας βαριόμαστε κάποιες φορές, είναι
δύσκολο να μένεις μέσα στο σπίτι όλη την ώρα, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να
διαβάσουμε Ιταλικά, να γράψουμε άλλα προγράμματα ευρωπαϊκής κινητικότητας και
να κάνουμε blogging από το σπίτι.”
Εθελοντές SE.M.I, Πρόγραμμα “Equal in Creativity”
Ο οργανισμός SE.M.I έχει στενή συνεργασία επίσης με διάφορους οργανισμούς σε
όλη την Ευρώπη και στέλνει Ιταλούς εθελοντές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ένας
από τους οργανισμούς που έχει στενή συνεργασία με τον SE.M.I κατά την διάρκεια
αυτής της περιόδου είναι ο “You In Europe” με έδρα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι
εθελοντές που φιλοξενούνται στην Faenza δουλεύουν στενά με τους εθελοντές στην
Ελλάδα και ο οργανισμός SE.M.I τους παρείχε πολλές δραστηριότητες να κάνουν
από το σπίτι.
“Σε αυτή την τραγική στιγμή όλοι ζούμε σε άλλες χώρες, και κατά την διάρκεια της
καραντίνας, η συνεργασία με τον οργανισμό SE.M.I. και το smart working που
ξεκινήσαμε μου δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω την ομορφιά της ανθρώπινης
επικοινωνίας σε όλες τις περιστάσεις. Αυτή την στιγμή ζω και κάνω εθελοντισμό στην
Ελλάδα, αλλά χάρη στα μέσα επικοινωνίας και την τεχνολογία έχω μπορέσει να
συνεργαστώ με τον Ιταλικό οργανισμό και να δημιουργήσω αυθεντικά και
ενδιαφέροντα προγράμματα.”
Federica Lorenzin, “You In Europe’ ’
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Με αυτό το σημείωμα θέλουμε να θυμόμαστε ότι σαν Ευρωπαίοι πολίτες είμαστε
ενωμένοι μέσα από την διαφορετικότητα και οτι οι ευκαιρίες ευρωπαϊκού
εθελοντισμού μας κάνουν πιο πλούσιους σαν ανθρώπους αλλά και σαν κοινότητες.
Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει σύντομα η κατάσταση αυτή έκτακτης ανάγκης, θα
συνεχίσουμε το smart-working σε όλη την Ευρώπη, για να οικοδομήσουμε μια
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να προσφέρουμε ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης
στη νεολαίας μας.

Project Equal in Creativity: associazionesemi.org
Project Everybody is Learning: pigrecoineurope.wordpress.com
Project Solidarity Youth: unitedyouthfaenza.home.blog

