
Prostovoljno delo v ELINEM Izobraževalnem centru za otroke z učnimi 
težavami&posebnimi potrebami 

 

 LOKACIJA ELINEGA CENTRA:  
Vas Mazembe, okrožje Nkhata Bay,  Malawi,  Centalna Afrika 
 
*o Malawiju (glej dokument:Zanimivosti o Malawiju) 
 

 
Kako do nas  v Malawi?  
Letalske družbe, prihodni, odhodni kraji 
 
1.Opcija prihoda  

EVROPA-MALAWI   

(za začetnike; ki še niso potovali po Afriki je ta opcija direktnega prihoda v Malawi priporočljiva) 
 
Letiš lahko iz Italije do gl.mesta Malawija Lilongwe, cena povrtane karte je okoli 1000€-1200€. 
Letalske družbe, ki letijo so: British Airways,Kenya airways ( pri nakupu karte lahko za pomoč 
prosiš agente.Kompas, Sonček, STA)  
 

Če priletiš direktno v Lilongwe, moraš iz letališča priti do glavne avtobusne postaje v starem 
delu Lilongweja- reče se mu Old Town. Lahko vzameš osebni taxi in ta te zapelje do glavne 
avtobusne postaje. Ko prideš na avtobusno postajo pojdi do avtobusov za mesto Mzuzu, cena je 
okoli 10.000Mwk (1€=490 Malawijskih kwach).  
 

Če želiš, da te poberem na letališču Lilongwe, se lahko zmenimo. Vendar na žalost  
je Malawi čedalje dražji, tako, da te bom prosili za povračilo stroškov. Izračunala sem, da za  
pot z avtobusom iz Elinega centra do glavnega mesta in nazaj (12ur vožnje v eno smer),  
taxi do letališča in nazaj do glavne postaje, 2 nočitvi v hostlu (ena preden pridete in ena  
ko pridete v Lilongwe): 100$ 
 
Ko prideš v Mzuzu te lahko na avtobusno postajo pridem iskat jaz. Lahko pa sam/a pot 
nadaljuješ iz mesta Mzuzu do kraja Kande (minibus=2500Mkw, 4ure) Kande je 6 km stran od 
naše vasi Mazembe kjer stoji ELIN center, a ima lokalne restavracije, kjer se lahko usedemo in 
spijemo dober lokalni čaj za dobrodošlico . 
 
 Nasvet:Vedno sprašuj ljudi za pomoč, izjemno radi pomagajo in te celo pospremijo na cilj 
(brez plačila).  
 Nasvet: Vedno se vkrcaj v minibus, ki ima že kaj potnikov, sicer boš lahko čakal/a ure,  
preden se ta premakne. Če boš imel/a velik nahrbtnik je možno, da ti bodo zaračunali  
300Mwk za njegov prevoz. Svoj majhen/osebni ruzak imej v naročju, z velikim pa kar  
pogumno v roke sprevodnika ali voznika, ne skrbi, zanj bodo poskrbeli in ga s teboj vred  
varno pripeljali na cilj. Denar, potni list, kamero imej v osebnem ruzaku in tega pri sebi  
(nikoli ne veš, čeprav nimam nikakršnih negativnih izkušenj v tej smeri) 
 



2.Opcija prihoda  

EVROPA-TANZANIJA (letalo) in do MALAWIJA(avtobus)  
(za bolj izkušene popotnike) 
 
Moja pot do Malawija je vedno preko Tanzanije oz. Zambije. Najcenejši in  
Zanesljivejši avioski prevozniki so ponavadi Emirati- Emirates (Benetke-Dar Es Salaam, ter vse 
ostale kombinacije Marco Polo, Berlin, Munich), najcenejši so ponavadi Egypt Air, Turkish Air ali 
Quatar.  
Vse je odvisno od letnega časa (visoka-nizka sezona) ter koliko mesecv pred odhodom kupiš 
karto. V grobi oceni povratne karte nihajo od 450-800€. 
 
Stroški prevoza, če letiš v Tanzanijo so poleg cene avionske karte:  
-Tranzitna viza, ki stane 30 $ (dobiš jo na letališču in jo tudi moraš plačati v dolarjih),  
-Vožnja s taksijem do glavne avtobusne postaje v mestu Dar Es Salaam (20.000tnz.šilingov=10€), 
-Prevoz z busom iz Dar Es Salaam do mesta Mzuzu(Malawi) 30€. Pot traja 24ur.  
Uredila bom, da če jaz ne bom uspela pote v Tanzanijo, da te ob prihodu na letališče pobere 
taxi, te zapelje v hotel in zjutraj na pravi bus do Malawija (Bus se imenuje Taqua). O detajlih 
številk taxistov ti napišem v mail, ko kupiš avionsko karto. 
 
*Če želiš, da te poberem (ali nekdo iz ELE) na letališču v Dar Es Salaamu, te bom prosila za 
povrnitev stroškov poti, vize in spanja v hostlu. Hvala lepa za razumevanje  
 
 

 Malawijska viza 
 

Malawijsko vizo je možno dobiti v Zagrebu ali v Dar Es Salaamu(Tanzanija) na malawijski 
ambasadi.  
 
Toplo priporočam, da si vizo urediš v Zagrebu.  
Tole je link, kjer dobiš naslov ambasade v Zagrebu in številko, kamor moraš poklicati, da ti vizo 
začno urejati.  http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/afrika/malavi/ 
Preden greš v Zagreb pokliči in povprašaj po postopku, ker vizo naročiš online in čakaš cca 3 
tedne in jo moraš iskat fizično. Torej, pokliči vsaj en mesec preden imaš let. 
 
Rezervna opcija: 
Vizo lahko urediš tudi v Dar Es Salaamu v Tanzaniji, če ti jo ne uspe v Zagrebu. Ureditev v Dar Es 
Salaamutraja od dneva pa do treh dneh.   
Tole so podatki malawijske ambasade v Dar Es Salaamu v Tanzaniji:  
Naslov: Malawi High Commission, Rose Garden Road, Mikocheni »B«, PO Box 7616 , Dar Es 
Salaam, Tanzania 
 
Ko boš vizo dobila, bo na njej napisano, da je veljavna 3 mesece, a ko prideš na mejo, bodo 
cariniki poleg napisali 30 dni. To pomeni, da moraš po 30 dneh na enega od imigracijskih uradov 
v Malawiju (najbljižji urad z izjemno prijaznimi imigracijskimi uradniki je 1 uro od ELE v Nkhata 
Bayu), kjer jo lahko podaljšaš za en mesec, plačaš 25€ in nato ko ti poteče ta drugi mesec, imaš 
možnost drugega podaljšanja še za tretji mesec.  

http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/afrika/malavi/


Po preteku 3.mesecev je potrebno za minimalno 2 ali 3 dni v tujo državo (Zambija, Mozambik, 
Tanzanija), nato se lahko vrneš v Malawi spet za 3 mesece (ista procedura).  
Če boš prišel/prišla za 6 mesecev ali več ti lahko uredim delovno vizo, a je kar veliko komplikacij, 
zato je s turistično vizo lažje.  Ne skrbi pri vseh »podaljševanjih« ti bom pomagala in šla s teboj 
na urad.  
 
Če vize prej ne urediš ko prideš na malawijsko mejo, lahko mejna policija komplicira in te 
pošljejo nazaj v Dar Es Salaam (Tanzanija), če si prišel/prišla od tam. Lahko pa so »dobre« volje 
in te pošljejo v Mzuzu v Malawiju, da tam na imigracijskem uradu urediš in dobiš uradno vizo. 
(ista cena, procedura).  
 
 

 Zavarovanje 
 

Po izkušnjah je najboljše, da si urediš »zavarovanje za svet« preko Adriatica-Coriss ali malce  
cenejša opcija preko Vzajemne-Elvia. Obstajajo različni paketi (mesečni, pol-letni in eno-letni). 
Toplo priporočam, da ne prideš brez urejenega zavarovanja. Res je, da so stroški zdravljenja tu 
cenejši, a ko govorimo o npr. nujni urgentni oskbri, direktnemu prevozu v Slovenijo pa stroški 
eksponentno rastejo, takrat se res izplača imeti to zavarovanje. 
 

 Denar in kartice 
 

V mestu Mzuzu (3ure od nas) ter v glavnem mestu Lilongwe obstajajo internacionalni bančni 
avtomati (visa, maestro in mastercard). V vsakem manjšem mestu so banke, kjer je možno 
denar prejeti po opciji Money-grant ali Western Union. Priporočam, da s seboj prineseš vsaj 
100€/mesec(za »komot« življenje), če pa nameravaš še prepotovati Malawi po tvojem 
prostovoljnem delu za recimo 2 tedna pa rabiš okoli 600€. S seboj vzemi bankovce; Eure 
(bankovce od 20€ naprej) ali pa Dolarje (čim novejše-po letu 2006). Zamenjaš jih lahko v vsaki 
banki ali na »črnem trgu« -v vsaki vasi po dobrih tarifah. Bom pomagala z info  
 
Malavijska kwacha (MWK) 
Za 1 € = 490 MWK (pojavljajo se izjemno velika nihanja), 1 $= 390 MWK 
 

 
 Cepljenja in antimalariki 

 
Obvezno je cepljenje proti rumeni mrzlici, priporočljivo Hepatitis A&B (pametno se je skupaj v 
kombinaciji cepiti), otroška paraliza (polio) in tetanus. Pametno, da zaključiš z vsemi cepljenji 
kakšen mesec pred potovanjem, tako, da se telo lahko dobro odpočije, saj boš moral/a teden 
pred odhodom začeti jemati še antimalarike.  
LINK: AMBULATNA za popotnike(kje so, kdaj delajo, itd.): http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-
potnike/cepilna-mesta/ljubljana   
LINK za cene cepiv: http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-
potnike/CENIK_CEPLJENJ_januar_2009.doc/view 

 

http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-potnike/cepilna-mesta/ljubljana
http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-potnike/cepilna-mesta/ljubljana
http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-potnike/CENIK_CEPLJENJ_januar_2009.doc/view
http://www.zdravinapot.si/ambulante-za-potnike/CENIK_CEPLJENJ_januar_2009.doc/view


 Preveri, da so ti v ambulanti v rumeno knjižico vpisali vsa cepljenja in se je doktor tudi poleg 
podpisal! (lahko preverjajo na meji) 
 
Jemanje preventivnih zdravil za malarijo je zelo priporočljivo, če se v Afriko odpravljaš prvič, 
oziroma če je minilo če kakšno leto od zadnjega obiska in jemanja antimalarikov. Če prihajaš na 
prostovoljno delo do 3 mesecev je zelo priporočljivo jemanje skozi celotno obdobje. Če prihajaš 
za dalj časa (več kot 3 mesece) se vmes naredijo mesečni premori.  
Obstajata dve vrsti zdravil, ena je Malaron, tablete, ki se jih jemlje vsak dan, so občutno dražje 
od druge vrste Lariam, jemlje se 1x tedensko, je cenejše zdravilo ( 1 škatla 35 Eur, ima 8 tablet, 
kar je za 8 tednov)a s potencialno več stranskimi učinki (ampak brez skrbi!, lahko jemlješ tudi 2x 
na teden po pol tabletke in ne bo stranskih učinkov  ). Lariam moraš vezti 1 teden preden 
prideš in, ko bivaš v Mnalawiju enkat na teden, ter še 1 teden po prihodu v Slovenijo.  
 
 V vednost: antimalariki ne zaščitijo pred vsemi oblikami malarije, res pa je, da so preventiva 
in te ob potencialnem piku malaričnega komarja obvaruje. V centru ima vsaka postelja mrežo 
proti komarjem, ki je še ekstra impregnirana z repelenti, torej jih ne rabiš nositi s seboj. Komarji, 
ki prenašajo malarijo pikajo od sončnega zahodu do sončnega vzhoda.Če se ob zahodu oblečeš 
v dolge rokave in hlače, se namažeš/posprejaš z repelenti je to ok zaščita. Seveda pa tu v 
Malaviju obstajajo tudi različna in močna zdravila za zdravljanje malarije, če jo slučajno dobiš. 
Tukajšnji doktorji so izjemno izkušeni zato brez strahu. Ob prvih znakih (vročina in boleči sklepi 
te stestiram z »rapid« testom in takoj vidimo rezultat. Če imaš malarijo imamo v centru zdravila, 
ki te bodo pozdravila v 3 dneh in še med temi tremi dnevi ni hudo, občutek boš imel kot da imaš 
angino.  Z malarijo je tako, če jo zdraviš s tableti takoj, ko jo občutiš (glavobol...) res ni nobena 
kriza, problem postane, če je ne bi zdravil/a s tableti in bi se ta oblika malarije razvila v hujšo 
stopnjo, torej najpomembneje je, da se zdraviš takoj in ne čakaš. In vse bo ok. Brez skrbi.  
 
 

 Obleka, kultura, običaji, jezik, ljudje 
 

Obleka; za moške ni nobenih predpisov, za ženske pa je priporočljivo krilo do kolen. Lahko pa 

brez zadržkov nosite tudi kratke hlače do kolen, kavbojke, itd. Glede majic pa je edino vodilo, da 
te morajo pokrivati trebuh in popek, ramena so lahko tudi nepokrita. Preglobok dekolte tudi ni 
priporočljiv. 
 

Kultura na splošno ne pozna koncepta »osebnega prostora«, kar pomeni, da boš na avtobusih 

in minibusih stisnjen/a. Tudi pri blagajni v katerikoli trgovini te bodo domačini pogosto 
preskočili, če boš »preveč« vljuden/vljudna. Je pa za razliko z drugimi afriškimi državami 
izjemno prijetno nakupovati na tržnicah, saj nihče ne sili vate ampak ti pustijo, da si stvari 
ogleduješ v miru. Tudi cen ne višajo preveč, mogoče za par centov, nikoli pa za dvakratno ceno 
ipd.  

Jezik: Uradna jezika sta chichewa in angleščina, čeprav so v glavnih okrožjih prisotni še lokalni 

jeziki. Na področji Nkhata Bay kjer se nahajava midve, je se govori Chitonga, poimenovan po 
skupnosti Tonga. V centru bodo za prostovoljce potekale tudi jezikovne delavnice Chitonge, 
tako, da se boš lahko vsaj malce sporazumeval/a z lokalnimi otroki in odraslimi.  
 



Ljudje: Malawijci so na splošno izjemno odprti, prijazni, duhoviti in srčni ljudje. Ljudje, ki ti 

bodo na vsakem koraku pomagali, te prelepo pozdravili, s tabo kramljali in želeli o tebi izvedeti 
čim več. Torej nikoli ti ne bo dolgčas. Izjemno so ponosni na dejstvo, da je Malawi najvarnejša 
afriška država (izjemno mirna, varna za potovanje, tudi ponoči lahko hodiš skoraj kjerkoli, tudi v 
večjih mestih). 
 
»Mzungu«: To je beseda, ki v prevodu pomeni »bel človek« in tako boš klican/a skoraj vedno in 
povsod. Ne zameri, gre za nekakšno pozitivno diskriminacijo. Seveda pa je percepcija skoraj 
vsakega Afričana, da ima bel človek denar, ne glede na to, da si študent ali ne, marsikateri otroci 
te bodo prosili za denar. Odloči se sam/a kako boš reagirala, lahko rečeš, da pomagaš v šoli, ko 
jih učiš, naj cenijo to pomoč. Jaz osebno ne dajem denarja, kar dam je hrana, saj z denarjem 
otroci ne bodo znali smiselno razpolagati. Tako je bolje,da raje kupiš kos kruha,svinčnik, 
oreščke, paketek mleka in ga podariš, raje to kot drobiž. Če želiš dati denar, ga vedno daj 
ženskam, te ga bodo zagotovo porabile za družino, moški pa zase. 
 
Naj te strgane in umazane obleke na otrocih ne prizadenejo. Mame jih tako oblečejo v 
popoldanskem času, ko pridejo iz šole, saj vedo, da se bodo takoj umazali in raztrgali ob divjanju 
naokrog. Za k maši imajo tudi lepše obleke, kot tudi čeveljce (seveda so izjeme ko tega nimajo). 
 
 

 Prostovoljno delo v Elinem izobraževalnem centru ter v osnovni šoli 
Mazembe v Nkhata Bay okrožju 

 
 Kdaj do nas?  
Malawijsko šolsko leto je bolj ali manj enako našemu, z začetkom septembra in koncem junija. 
Imajo 3 semestre. Torej 2-mesečne poletne slovenske šolske počitnice pomenijo malavijske 
šolske počitnice. Ampak brez skrbi, med počitnicami v Malawiju otroci ne gredo na dopust, so 
doma in z njimi imamo še več dela in lahko jih aktivno poučujemo, pa bolj na zabaven način in 
so vsi navdušeni. Vmesne počitnice v šolskem letu so od sredine decembra do začetka januarja 
(dolge 3 tedne) ter naslednje v zadnjih dveh tednih aprila do 1.tedna maja. Med julijem, 
avgustom bomo izvajali raznovrstne delavnice za otroke iz vasi Mazembe, kjer stoji ELIN 
izobraževalni center in če bo interes s strani učiteljev bomo izvajali delavnice za učitelje, starše z 
različnimi tememi ter opismenjevalne delavnice za lokalne ženske. 
 

Vreme: 
Januar-marec je deževna doba, kar pomeni pol-urno deževje večkrat na dan, maj-julij hladnejši 
meseci-nekakšna naša pomlad (okoli 25-28C), avgust-december je sušna doba (vročina nad 32C 
vsakodnevno). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELIN izobraževalni center: 
  
Izobraževalni center ima 3 hektarje zemlje sredi vasice Mazembe, ki leži 200m od rajskega 
malawijskega jezera. Ko je bil nakup uradno zabeležen v zemljiških knjigah (preko registrirane 
malawijske  ELA org.)  smo začeli z zgradnjo septembra 2012. Gre za hišo iz naravnih materialov, 
lokalna gradnja (žgane lokalne opeke, les, bambus) površine 140m2. Del centra je namenjen 
delu z otroki, kjer bodo izvajane delavnice, nudena dodatna učna pomoč otrokom, ki imajo učne 
težave, posebne potrebe in kjer je prostor za druženje.  
 
V enem predelu je jedilnica, ločeno od nje kuhinja ter toaletni prostori(wc in tuš). Potem sledijo 
4 prostori po 20m2, namenjene kot spalni prostori prostovoljcev (na sobo 3-4 ljudje). 
Nekatere dejavnosti centra se bodo izvajale tudi v vasi Mazembe, kjer biva 3000 ljudi in 
najpomembnejša pomoč bo nudena otrokom šole Mazembe 1.5km stran od Elinega centra. 
Delavnice v pomoč otrokom bodo nudene po pouku in med poukom. 
 

 
Osnovna šola  Mazembe in oš Seka ter delavnice v Elinem centru: 
 
Šolo Mazembe obiskuje 530 otrok, šola je osemletka. Zaradi priročnosti lokacije (saj je šola le 
1.5.km stran od našega centra) in ogromnih potreb nizke sposobosti učencev, učnih težav, 
posebnih potreb,  smo se lotili pomoči tej šoli. Že v času gradnje smo začeli aktivno izvajati 
testiranja in ocenjevanja sposobnosti otrok in raznovrstne delavnice v tej šoli Mazembe.  
 
Takoj, ko pa je center začel delovati in ko smo se vanj vselili (april 2013) smo začeli s 
programom dela, kot je bil s strani slovenskih specialnih pedagogov prirejen za potrebe pomoči 
otrokom v tej šoli, ki se težje učijo, zaostajajo v znanju, ponavljajo razrede, imajo različne 
posebne potrebe.  
 
Od januarja 2012 pa sva Jana in Bernarda (sedaj Bernarda vodi administr. zadeve v Sloveniji) 
nudili učno pomoč šoli SEKA (od zdajšnega ELInega centra je oddaljena 12km)  okoli 340 
učencem prvih petih razredov. Je 5 let stara šola in ima le 4 učilnici pod streho,ter 4 učitelje. Do 
sedaj sva donirali učne pripomočke za otroke ter uvedli šolsko malico od januarja 2012 do 
današnjega dne za vseh 340 otrok šole. Otroci so zaradi podhranjenosti izostajali od pouka, 
sedaj pa že več kot eno leto prihajajo redno v šolo, ker jih vsako jutro čaka okusna koruzna kaša 
in taje zadostna, da otroci lažje sledijo pouku, se učijo. Brez zajtrka bi drugače bi doma jedli svoj 
prvi obrok šele pozno popoldne. Za učitelje bomo organizirali delavnice v centru med 
počitnicami, v šolo SEKA pa hodili parkrat mesečno, saj je zaradi razdalje od centra do šole sedaj 
aktivna udeležba poučevanja vsakodnevno skoraj nemogoča. Tako, da se bo vsakodnevni pouk 
in učna pomoč izvajala v šoli Mazembe. (1.5km od šole) 
 
 
 
 
 
 
  



 Trajanje prostovoljnega dela: 
Priporočam da prideš za vsaj 3 mesece, da si tako pridobiš čimveč izkušenj, da lahko čimbolj 
samostojno poučuješ in da slediš programu. V tem času lahko vsaj malo spoznaš kulturo, 
življenje in dosežeš vidne napredke z otroki. Če prideš za manj časa, bomo dejavnosti prilagodili. 
Na začetku tvojega prihoda boš imel/a 1-tedensko orientacijo (spoznavanje vasi, narave, izlet v 
vas-nočitev pri lokalni družini, snorkling, piknik na plaži, opazovanje dela v šolah, da vidiš način 
poučevanja. 
 
Celoten Elin program dela z otroki se še aktivno sestavlja in vsak od vas bo del kvalitetnega 
programa. Vsak od vas bo doprinesel svoje sposobnosti, bo rasla tudi veličina projekta in dobri 
rezultati. Tvoje delo bo v glavnem vključevalo delo z otroki, pa tudi z učitelji. Vsekakor pa tvoje 
delo ne bo rutinsko po če utečenih tirnicah, ampak boš skupaj z nami kreiral/kreirala Elin 
program. Kakšen pristop je najboljši, ideje poučevanja sestavljamo sedaj ( male skupine, 
individualno delo z otroki, koliko dodatnih ur na teden rabi posamezen otrok, delo preko šolske 
snovi, kreiranje novih učnih pripomočkov, prilagajanje slovenskih instrumentov za odkrivanje 
različnih primanjkljajev na lokalno malawijsko kulturo in podobno), vse ostalo bomo kreirali 
skupaj. To je tudi razlog, da iščemo prostovoljce med profili kot so specialni pedagogi, socialni 
pedagogi, športni pedagogi, pedagogi, psihologi in učitelji razrednega pouka in sorodni profili, a 
vendar zagotovo ti niso pogoj, da prideš in nam pomagaš. Piši mi in zmenili se bomo vse.  
 

Delovni dan:  
Delovni dan se začne ob 8h v oš Mazembe. Pouk se za najmlajše zaključi že okoli 10h tako, da 
po tem pričakujemo da bi otroci prišli v center, da z njimi dodatno delamo. Za večje otroke se 
pouk zaključi okoli 13.00 vmes imajo urni odmor in pridejo nazaj od 14-16h. Naše dejavnosti 
bomo vključili v čas pouka, nekaj pa tudi po pouku ali v kasnejšem popoldanskem času za 
otroke, ki so bližje centru. Sodeloval/a boš s prevajalcem iz chitonge v angleščino, brez česar 
delo s tako mlado populacijo ne bi bilo mogoče. 
 
Pozne popoldanske ure oz čas izven dela je namenjen tebi – uživanju na plaži, odkrivanju narave 
in lokalne kulture ali pranju tedenske žehte. Tvoja obveznost je še priprava na delo za naslednji 
dan in sodelovanje pri dnevnem pregledu dogajanja čez dan in plana za naslednji dan po večerji. 
Na vsaka dva tedna boš sodeloval/la pri superviziji, kjer bomo podelili naše izkušnje, probleme s 
katerim se srečujemo pri podučevanju in skupaj iskali rešitve. Elina pravila centra boš izvedel/a 
ko prideš. 
 
Ob sobotah bodo potekale delavnice (poučne, zabavne, športne) za otroke, ki bodo to želeli.  
Predvidoma enkrat na mesec bomo izvedli delavnice za osnovnošolske učitelje, kot tudi starše 
(ozaveščanje o posebnih potrebah, naučili jih bomo kakšno pomoč lahko izvajajo doma s svojimi 
otroki)  
 
Načrti za prihodnost vključujejo delavnice opismenjevanja za lokalne ženske, med katerimi je 
še vedno kar velika stopnja nepismenosti. Ko dobimo v center se kakšen laptop ali dva pa bomo 
izvajali tudi osnovne delavnice računalniške pismenosti (Velika prednost pri iskanju zaposlitve).   
 
Če si zainteresiran/a za prostovoljno delo, prosim reši prijavnico/vprašalnik, ki sta na Elini strani 
pod Prostovoljstvo z ELO in pošlji jo na mail: jana.dular@ gmail.com 



Nekaj dni potem boš sprejel/a naš odogovor.  
Preden boš prišla na prostovoljno delo, boš imela uvodni intervju/pogovor z Barbaro Marič, 
specilano pedagoginjo (barbara.maric@gmail.com), ki ti bo podala še vse odgovore, ki se ti bod 
porajali pred prihodom ter, ti povedala, kako se lahko pripraviš pred prihodom, kaj prineseš s 
sabo za ELIN center ipd.  

 
 
Stroški bivanja in prehrane v Elinem centru: 
 
50€/teden/osebo= cena zaobjema nakup hrane (iz supermarketa v najbližjem mestu), 3 polni 
obroki na dan, prenočišče, stroški za čistila, wc papir in pripevek za plačo nočnega čuvaja, 
podobno. 
 
Variante zajtrkov 

 palačinke, šmorn, kuhana/pečena jajca, omleta z zelenjavo, kruh&štručke z margarino  
in marmelado/medom, kuhana ovsena kaša s svežim sadjem - banane, papaje, mangi,  
ananas, lubenica (v sezoni) , sadna solata, pečen sladek krompir, porridge iz koruzne  
moke (lokalna priprava), prava kava/čaj z mlekom.  
Zajtrk si vsak pripravi sam.  
 
Variante kosil 

 Lokalna jed: riž s zelenjavno omako, Sladek krompir/Navaden krompir/kasava s  
paradižnikovo omako ali s kuhanim fižolom/sojo/grahom v omaki, Nsima ( lokalna polenta iz  
koruzne moke, ki jo ješ na tradicionalen način-z rokami), špinača z ribo, sveža  
zelenjava z našega vrta, mesni del: piščanec, govedina 
Hišna pomočnica bo ob pomoči enega prostovoljca pripravila lokalno kosilo okoli 14h. Kosilo je 
skuhano in postreženo po vrnitvi prostovoljcev v center; po koncu pouka/dela v osnovnih šolah. 
 
Variante večerij 

 Internacionalna jed: špageti z zelenjavno omako, rižota, sveže ulovljenje in na ognju  
pečene/ocvrte ribe & meso (govedina, svinjina,piščanec) zelenjavne, ribje juhe, krompirjev  
čips, sladek pečen krompir, nsima z omako, pica, njoki z omako (gobova, zelenjavna, mesna) 
in karkoli si še uspemo izmisliti in kar dopuščajo sestavine, ki so na voljo. .  
Večerjo si pripravimo sami-ura po želji (določene so dnevne izmene prostovoljcev, ki jo 
skuhajo). Med dnevom je na voljo sezonsko sadje (banane, ananas, mangi, papaje) ter pitna 
voda, čaj. 
 

Prenočišče  
v ceno 50€/teden na osebo je všteto tudi prenočišče za 7 dni v ELInem centru ( 4 sobe za 
prostovoljce) 
4 sobe z 2-4 posteljami, velikost 25m2 vsake sobe. 
 
70m2 centra služi kot skupni prostor za delo z otroki, kot tudi za pripravo delavnic, zraven je 
jedilnica, ločeno od nje kuhinja in toaletni prostori, v centru in zunaj njega so počivalni fotelji za 
oddih, viseče mreže, v nastajanju so s slamo krite odprte hišice za delo z otroki, za branje, 
pripravo in vodenje delavnic tudi zunaj centra. 



Cene:  
*Primeri cen parih potrebščin:  
navadno olje (1 liter=4€), rjav-trsni sladkor (1kg=1,5€).mleko(1liter=1,5,€),mleko v prahu 
(500g=5€)-sveže mleko je izjemno težko dobiti,ducat jajc =3€, moka (1kg=2 €) sadna marmelada 
(1kg=9€), med (1liter=9€), špageti (0,5kg=1,5€),Destilirana voda 0,5litra = 0,5€ . V našem centru 
se bomo dokopali do čiste podtalnice. 
 

 Ostali primerki dobrot; jogurt (1dcl=1€), čokolada (100g=4€), kosmiči (1kg=8€), navadni  
piškoti 200g=4€), sladoled 1 kepica=2€, Nutella 400g=7€), juice v tetrapaku (1liter=3€) 

 Prigrizek na tržnici (pečen krompirjev čips, porcija nsime, pečen sladek krompir) stane 1€.  
Tradicionalni obrok v lokalni restavraciji v mestu Mzuzu, ki ga sestavlja nsima/riž/krompir s  
polovico ribe ali s kakršnim koli koščkom (piščanec, govedina, svinjina, jagnetina) mesa stane  
okoli 3€. Če pa zaidete v katerokoli »tujo« restavracijo (kitajska, indijska, italijanska... vam  
obrok pod 6€-8€ ne uide.  
Malawi je 10. najrevnejša afriška država, a to še zdaleč ne pomeni, da je vse kar ni lokalna 
hrana(nsima in paradižnik) poceni, sploh ne. Vse ostalo je drago in domačini si teh stvari ne 
morejo privoščiti, oz. zelo redko.  
 V vednost: Najcenejše prenočišče v bližnjem počivališču je na noč od 10$ za kampiranje do 
100$ za najetje majhne 25m2hiške  
 
Mogoče te bom prosila da mi prineseš iz Slovenije kakšno malenkost, ki jo bomo potrebovali za 
delovanje centra ( potrebščine, pripomočki za poučevanje). Saj bodo stvari s teboj prišle hitro in 
bolj varno, kot bi po pošti (pošiljka rabi 3-12 tednov da prispe).  
Za karkoli, če imaš dodatna vprašanja mi brez oklevanja piši na jana.dular@gmail.com 
 
Hvala, da si si vzel/a čas za izjemno izkušnjo, ki jo boš doživel/a z nami. Vsi, ki imate pozitivno 
naravanost in željo po pomoči ter doživetje prvinske mame Afrike z njenimi toplimi srci, srčno, 
močno vabljeni!  
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