Moje novo leto se je začelo – v Sloveniji. S počitnic v svoji domovini sem se vrnila
dva dni prej in skupaj z nekaj EVS prostovoljci smo v Ljubljani odštevali »3,2,1…srečno
novo leto!« skupaj z drugimi ljudmi na glavnem trgu. ☺
Januar je minil hitro in umirjeno. Srečali smo se z Barbaro (predsednico društva) in se
pogovorili o načrtih za letošnje leto. Odločili smo se, da napišemo mladinsko pobudo in
izmenjavo, bilo pa je tudi veliko dela z otroškim parlamentom.
V januarju in februarju smo izpeljali številne delavnice o določeni tematiki, npr. 16.
januarja smo imeli delavnico »Skrivnost simbolov«, ker je bil ta dan posvečen religijam, 6.
februarja pa smo za dan kulture organizirali delavnico »Verzi v besedi in sliki«. V januarju
sem sodelovala v glasbeni delavnici v Hiši mladih skupaj z Nike – izdelovali smo glasbene
inštrumente in kasneje skupaj zaigrali, improvizirali smo različne zvoke npr. skušali smo
ustvariti takšne zvoke kot burja.☺ Še vedno je aktualen projekt Evropska vas, v prvem
mesecu leta sem imela predstavitev Latvije na OŠ Danila Lokarja za zadnjo skupino otrok, ki
bo sodelovala v projektu. Oblikovali so šest skupin, ki se bodo ukvarjale z različnimi temami,
pomagala jim bom z informacijami…Cel januar sem tudi sodelovala v Martinem študijskem
krožku – počeli smo različne stvari npr. slikali na svilo, ustvarjali z lesom in suhim cvetjem,
in gostovala sem v študijskem krožku angleščine – pripravila sem nekaj latvijskih jedi, se
pogovarjala s članicami krožka v angleščini, povedala sem jim nekaj o sebi, svoji državi in
odgovarjala na njihova vprašanja. Konec meseca sem imela tudi nekaj intervjujev za lokalne
in regionalne časopise. Januar je bil tudi v znamenju izleta na Slovaško z EVS prostovoljcem
iz Nemčije. Obiskali smo Bratislavo, Žilino in Košice – bila je prava zima s snežno nevihto in
pravim mrazom! Res prijeten izlet, bila sem vesela, da sem srečala svoje slovaške prijatelje.
Začela sem tudi z učnimi urami slovenščine - od januarja se skoraj vsak dan učim in
prakticiram slovenščino.
Prvi teden v februarju sem se z Nike in Ano udeležila kongresa prostovoljstva na
Debelem Rtiču – bilo je veliko udeležencev in imela sem priložnost sodelovati v različnih
seminarjih in delavnicah. Čas sem izkoristila tudi za sprehode ob obali, resnično sem
pogrešala morski zrak; tako drugače je ob morju.
Drugi teden v februarju je hitro minil, ker smo se pripravljali na pustovanje – glavni
dogodek je bil 13. februarja na Policah, kjer smo imeli ustvarjalno delavnico – izdelovali smo
maske za valentinovo. Prišlo je veliko otrok v tako različnih kostumih. Zanimivo je bilo
videti, kako so se potrudili, da bi se čim lepše oblekli. V Latviji nimamo takšne oblike
pustnega praznovanja, zato je bilo to nekaj novega zame. ☺ 12. februarja sem praznovala 22.
rojstni dan in bilo je res lepo, ker sta mi Meta in Urška pripravili zabavo v Hiši mladih! Prišli

so tudi drugi prostovoljci, s katerimi smo pozno zvečer odšli v Vertigo razgibat naše stare
kosti. ☺
Od 15. do 17. februarja sem bila v Radovljici na vmesnem evalvacijskem
usposabljanju za prostovoljce. Bilo je zelo lepo, saj sta bili skupaj dve skupini – prostovoljci,
ki so ravnokar prišli v Slovenijo in tisti, ki smo tukaj že nekaj časa. Udeležili smo se različnih
seminarjev in evalvacij, imeli pa smo dovolj časa za druženje, pripravili smo tudi pustno
zabavo.
Od 18. do 20. februarja sem v sodelovanju z Hišo mladih vodila Fotokros. Vsak dan
smo imeli drugo temo in na koncu so profesionalni fotografi ocenili in določili katere
fotografije so najboljše. To je bil zelo lep dogodek, ponovili ga bomo pomladi, mislim, da v
aprilu.
Zadnji teden v februarju so bile zimske počitnice, imeli smo veliko različnih aktivnosti
in prišlo je veliko otrok. Ustvarjali smo z usnjem, na kuharski delavnici smo pripravili
tradicionalne latvijske kruhke s slanino in torto, v glasbeni delavnici pa izdelali inštrumente in
zaigrali nanje. Iskali smo skriti zaklad, zaradi slabega vremena, kar v Rizzatovi vili. Tudi
tokrat smo otrokom in mladim ponudili izlet v Atlantis in Kolosej in smučanje na Črnem
Vrhu nad Cerknim. Med zimskimi počitnicami je bilo resnično veliko aktivnosti in trdo smo
delali, da smo vse dobro izpeljali. Mislim, da nam je uspelo. ☺
V februarju, ko je bilo vreme lepo, sem čas izkoristila za sprehode – z enim EVS
prostovoljcem sem pohajkovala po Štanjelu, Vipavskem Križu in Vipavi ter po Krasu in v
okolici Ajdovščine.
V marcu imamo tudi veliko načrtov, vendar se resnično veselim ene stvari - da bodo
moji starši prišli v Italijo smučat, pridružila se jim bom v okolici Bolzana. ☺….in pomlad je
tu! Učna pot je sedaj res lepa – posuta s cvetjem in Hubelj je res vodnat. ☺

