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Voluntariatul într-o rezervaţie naturală, presupune nu doar
îmbunătăţirea viața animalelor salvate, ci și întâlnirea cu ocazii
neprevăzute, oportunitatea de a învăța multe despre problemele
legate de salvare acestora cât şi tot ceea ce trebuie să ştii depre
protejarea naturii. Decizia de a face voluntariat într-o rezervaţie
naturală ar trebui să fie simplă. Vrei să oferi o mână de ajutor
animalelor care au fost salvate sau care sunt rănite? Vrei să contribui
la însănătoşirea şi apoi eliberarea animalelor sălbatice vindecate în
sălbăticie? Atunci acest voluntariat este perfect pentru tine! Nu
omite să împărtăşeşti cunoștințele nou dobândite despre
conservarea faunei sălbatice în comunitățile locale și cu prietenii și
familia.
Încearcă să dai tot ce-i mai bun în activitatea de voluntar şi
încearcă să convingi cel puţin un priten să ţi se alăture.
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La un adăpost pentru câini vei putea să socializezi cu animalele, să le
mângâi şi să le fii aporape. Principalul tău rol va fi să aduci în adăpost
dragostea atât de necesară. O mare parte din activitatea pe care
trebuie să o faci va fi să ajuti câinii să fie cat mai pregătiţi pentru
adopţie. Voluntariatul la un adăpost de câini este foarte indicat unui
iubitor de animale.
Trebuie să ții cont şi de faptul că te poate întrista (şi pe alocuri chiar
înfuria) să vezi atât de mulţi căţei abandonaţi, dar nu uita că îţi va
umple sufletul de bucurie să ştii că îmbunătăţeşti calitatea vieţii
unui animal în drumul său spre o familie iubitoare.
Încearcă să dai tot ce-i mai bun în activitatea de voluntar şi
încearcă să convingi cel puţin un priten să ţi se alăture.
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Din momentul lansării în 2004, Facebook a devenit cea mai
populară reţea de socializare. Deşi cei mai mulţi utilizatori sunt
adolescenţii şi adulţii tineri, este o modalitate excelentă de menține
legătura cu toţi membri familiei, în condiţiile unei vieți atât de
ocupate şi de cele mai multe ori disparsate în toate colţurile lumii. O
foarte mica parte dintre seniori sunt utilizatori de internet, devenind
astfel o resursă perfectă pentru reţeaua de socializare.
Dacă sunteți dornici să vă ajutați bunicii să fie într-o permanent
legătură cu restul familiei, arată-le cum să-şi facă un cont pe
Facebook şi ar putea fi unul dintre cele mai bune lucruri pe care le
poţi face pentru a-i menține activi.
Încearcă să elimini zgomotul de fond din cameră, pentru că seniorilor
le este destul de greu să ignore zgomotele irelevente. De asemenea,
nu uita că, pentru început, va trebui să eviţi jargoanele.
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Fie că lucraţi împreună într-o grădiniţă de trandafiri
parfumaţi sau orice alt petic de pământ, nu există o
experienţă asemănatoare cu murdărirea mâinilor cu pământ
atunci când plantezi un copac în curtea din spatele casei sau
într-un parc împreună cu bunicii. Va fi foarte interesant să îl
urmăriţi împreună cu creşte.
Această activitate te va ajuta să conştientizezi puterea
informaţiilor şi importanţa unui ghid în viaţa de zi cu zi,
lucruri pe care ţi le poate oferi un bătrân.
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Vrei să cunoşti oameni? Vrei să îți lărgeşti cercul de prieteni?
Depinde doar de tine dacă doreşti să faci parte dintr-un lanţ de
prieteni. Vei putea declanşa o reacţie în lanţ prietenoasă fiind tu
însuţi/ însăţi. Dacă ai un hobby anume sau îţi place să-ţi petreci
timpul într-un anumit mod/ loc, tot ce trebuie să faci este să inviţi şi
pe alţii să ţi se alăture. De exemplu, dacă îţi place să găteşti, lansează
o invitaţie şi altor oameni să ţi se alăture. Fiecare dintre ei va veni cu
aptitudini noi și poate chiar diferite, şi va fi, cu siguranţă, dornic să le
împartăşească; de exemplu: poate că unuia dintre invitaţi îi place să
facă obiecte handmade, altul este un foarte bun povestitor, sau
altcuiva îi place să cânte la un instrument. Aşadar, de fiecare dată
când locul sau activităţile sunt diferite, și fiecare participant va
aduce cel puţin un nou prieten, va lua naştere o noua reacţie care va
contribui la întregul proces al creearii lanţului prietenos.
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Sub supravegherea unui ghid experimentat poţi deveni un
împătimit iubitor şi explorator al naturii. Poţi descoperi şi
explora noi trasee prin munţi sau văi, având astfel ocazia să
cunoşti zona în care locuieşti mult mai bine, admirând
superbele peisaje şi flora diversificată. Aceste plimbări sunt
semnalizate corespunzător şi există hărţi ce pot fi accesate
de pe orice dispozitiv. Singurul lucru foarte important de
care trebuie să ţii con teste încălţămintea, care trebuie să fie
una adecvată pentru această activitate. Se pot stabili locuri
fixe de plecare şi de întâlnire, iar ritmul poate fi unul relaxant.
Este un mod foarte plăcut de a-ţi petrece timpul în natură.
Sugestie: Poată încălţăminte confortabilă şi adecvată
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Poţi fi de mare ajutor pentru un bătrân care nu mai poate citi
sau care este izolat de lumea experioară. Făcând o vizită
într-un cămin de bătrâni poţi să le luminezi ziua, doar
printr-o simplă discuţie pe care o porţi cu ei. În acelaţi timp
poţi să înveţi foarte multe lucrui noi, poveşti din trecutul lor,
iar ei vor fi dornici să afle lucruri despre tine.
Un simplu gest, fie să citeşti o ştire dintr-un ziar sau doar să
vorbeşti puţin cu unul dintre locatarii căminului, poate
deveni o adevărată împlinire sufletească.
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Strada pe care locuieşti sau oricare altă stradă din cartier
merită să fie curată şi nu ar trebui să găsim niciodată
gunoaie aruncate pe lângă ghenele speciale. Ce-ar fi să îţi
petreci câteva minute stângând gunoaiele şi aruncându-le
în containele speciale pentru colectarea selectivă?
Fă-ţi puţin timp să contribui la o comunitate curată şi fără
gunoaie! Ţine-ne şi pe noi la curent cu evoluţia activităţii tale
postând pe orice reţea de socializare folosind hashtag-ul
#commcomm sau trimitându-ne un e-mail.
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Edilii locali sunt cei responsabili de buna administare a
comunităţii de accesul tuturor membrilor comunității
serviciile publice de bază. Știți cine este președintele/
conducătorul comunităţii locale?
El este persoana potrivită căreia poţi să-i împărtăşeşti ideile
tale pentru a vă îmbunătăți comunitatea. De ce nu îi faci o
vizită și eventual să faceţi şi un selfie ca dovadă?!
Roagă-l chiar să transmită un mesaj prietenilor tăi, mesaj pe
care să îl înregistrezi. Sigur va avea lucruri interesante
să vă spună.
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Cititul este cea mai bună modalitate de informare, de a învăţa
despre cum trebuie să gândeşti şi despre care ar trebui să fie rolul
tău în comunitatea locală. Ai mai multe cărţi preferate pe care ti-ai
dori să le împrumuţi cuiva? Hotărăşte-te asupra uneia dintre ele şi
împrumut-o unui prieten.
Asigură-te că prietenul tău cunoaște motivul pentru care îi
recomanzi acea carte şi mai ales de ce ar trebuie să o citească chiar
el.
Asigură-te că împrumuţi cartea potrivită omului potrivit.
Şi nu uita că cea mai bună modalitate de a învăţa este să
împarţi cu ceilalţi.
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Uneori aruncăm unele lucruri pentru că nu ştim ce am putea face cu
ele. Gândeşte-te la un lucru pe care vroiai să îl arunci şi poate găseşti
o metodă creativă de a-l readuce la viaţă. Ai văzut vreodată o sticlă
transformată într-o veioză sau o cutie veche de carton transformată
într-un semn de carte?
Lasa-ţi imaginaţia liberă şi spune-ne şi nouă ce ai făcut.

Mediul înconjurător trebuie protejat şi noi suntem cei care
trebuie să avem grijă de el.
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Cu siguranță în comunitatea locală există un muzeu sau un sit
arheologic. Știi totul despre obiectele de artă expuse la muzeu,
despre tehnicile și stilurile folosite, despre artiști expozanți? Știi ceva
despre situl arheologic?
Ia-ți familia, prietenii si chiar vecinii și alături de un ghid descoperiți
lumea magică a muzeului/ sitului arheologic.

Faceți cât mai multe fotografii și impărtășește-ți experiența
pe rețelele de socializare pentru a permite și altora să își
lărgescă cât mai mult orizontul de cunoaștere.
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Indiferent că preferi să faci o plimbare sau ieși la alergat, lasa-ți
imaginația să zburde. Pentru a putea face GPS art trebuie doar să
folosești un smartphone și înainte de a pleca la drum să te hotărăști
ce anume vrei să desenezi. Folosești aplicații de genul Endomondo.

Unele sfaturi despre cum să facem arta GPS:
http://gpskunst.ee/kunsti-tegemine/
GPS art – un elefant desenat în Kuressaare:
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Să privim comunitatea locală, clădirile, semafoarele,
indicatoarele stradale într-un alt fel: prin lentila aparatului de
fotografiat. Împărtășește experiența trăită și fotografiile pe
rețelele de socializare și adaugă și niște hashtag-uri.
Poți folosi un aparat de fotografiat sau chiar telefonul mobil.
Implică-ți si familia sau pritenii și vei vedea că este mult mai
distractiv în grup.
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Câte specii diferite de păsări poți descoperi făcând doar o
scurtă primbare prin oraș? Hai la o plimabre mai lungă și fă-ți
propria “colecție” de păsări. Vei putea găsi vreun graure sau
cel puțin o vrăbiuță?
Caută un loc cât mai înalt (vei observa că îți va fi mult mai
ușor). Ia-ți la tine un carnețel si un pix pentru a lua căteva
notițe (chiar și un manual de specialitate îți poate fi foarte
util în astfel de momente).
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În cursul anului, se fac periodic campanii cu scopul de a dona
alimente diferitelor organizații non-profit, astfel încât acestea să fie
distribuite între oamenii nevoiași, dar de cele mai multe ori aceștia
nu primesc și mâncare proaspătă. Cu această activitate propunem
să inițiezi o campanie de colectare a alimentelor proaspete pentru a
le dona unei organizație la alegere. Poți să organizezi campania
într-o școală, în cartierul tău sau la locul de munca. Nu ezita să
folosești orice rețea de socializare pentru a încuraja oamenii să te
ajute. Alegeți o zi pentru a colecta mâncarea și solicita ajutorul
prietenilor și familiei. Această sarcină vă va oferi o mare satisfacție
personală!
Înainte de a începe această activitate ia legătura cu o organizație care
se ocupă cu așa ceva, strânge cât mai multe informații și stabilește o
dată pentru livrarea alimentelor.
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Într-o lume în care suntem hipnotizați de rețelele de socializare, într-o
societate în care consumăm informații pe care nu le putem considera de
fiecare dată demne de încredere, ignorăm din ce în ce mai des plăcerea de a
citi și de a scrie. O carte scrisă pe hârtie poate uneori să fie plictisitoare, dar
nimic nu te poate scoate din realitatea cotidiană ca o poveste. Așadar, sarcina
ta este să începi o poveste, o ficțiune, la care să contribuie cât mai mulți
oameni. Du-te la biblioteca locală și vorbește cu bibliotecarul să puneți la
vedere o carte cu pagini albe. Vei îbncepe tu o poveste scriind câteva
propoziții, și apoi orice altă persoană care vizitează biblioteca va avea
posibiliatea să o continue. Stabilește niște reguli de bază, de exemplu: maxim
3 sau 4 rânduri de persoană, liberă imaginație, tonul respecuos, etc. Când
toate colile au fost completate, stabiliți o dată anume pentru lecturarea
acesteia de către publicul care vizitează biblioteca. Poate că povestea nu se
încheie atunci, lasă posibilitatea oamenilor să o continue.
Răspândește vestea printre cei cunoscuți și pune și un anunț
în bibliotecă.
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Este posibil ca în cadrul comunității locale, printre vecini, colegi de
școală sau de la locul de muncă, să existe și persoane ce provin din
alte culturi, oameni depre care nu știi foarte multe lucruri, despre
originea lor, despre așteptările și nevoile lor, despre dificultatea cu
care s-au integrat într-o cultură ce nu le aparține. Sarcina ta va fi să
găsești 2 astfel de persoane și să porți o discuție cu ei despre
originile, realitatea lor socială, despre visurile lor. Distribuie
informațiile culese și câteva fotografii-martor!

Pentru această activitate trebuie să lași prejudecățile deoparte și să
încerci să empatizezi cu interlocutorul.
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De cele mai multe ori, oamenii în vârstă au senzația că nimeni nu-I
mai ascultă, deși ei au încă atât de multe lucruri de spun, iar noi
avem atât de multe lucruri de învățat de la ei. Sarcina ta este să
identifici cea/cel mai în vârstă membru al familiei tale și să o/ îl
determini să îți povestească despre tinerețea ei/lui, despre opinia ei/
lui asupra tineretul din ziua de azi și ce sfaturi ar putea să le dea
acestora.
Distribuie informațiile culese și câteva fotografii-martor! Cu
siguranță va fi o experiență plină de satisfacții pentru amândoi.
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În fiecare dintre noi trăiește un artist. Nu ai nevoie decât de o
dispoziție bună, puțină răbdare și cîteva ustensile: hârtie,
creioane, culori și un telefon mobil.
Poți face niște schițe în aer liber și apoi să te întorci acasă
pentru a termina desenul. Rămâne doar să te hotărăști cum
anume vei realiza desenul și ce tehnici vei folosi.
Colecție de fotografii și poze de la Arnek Grubni.
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Este o ocazie minunată să-ți faci prieteni noi și să primești cât mai multe
informații despre posibilitățile tale de a fi o parte activă din comunitatea
europeană. Există numeroase oportunități disponibile în cadrul programului
Erasmus + Tineret în acțiune (pentru persoane cu vârste între 13-30 ani), în
cadrul diverselor organizații de tineret și în multe alte entități locale. Poți găsi
aici multe activități la care poți lua parte: voluntariat în străinătate,
schimburile de experiență, instruiri periodice, vizite de studiu etc.
Înainte de a vizita unul dintre aceste centre, poți să te documentezi și online.
Majoritatea acestor centre au propriile site-uri sau pagini FB, iar Agentii
Naționale pentru programele de tineret sunt în fiecare stat membru ai EU.

www.salto-youth.net
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VIZITĂ LA CENTRU PENTRU TINERET

