
Prostovoljno delo z društvom ELA v MALAVIJU 

KDO SMO? 

Društvo ELA je mlada organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom 

razvijanja in promoviranja izobraževalnih in kulturnih dejavnostih v 

podsaharski Afriki.  Kratica ELA zaobjema ravno te dejavnosti – Education, 

Literacy, Art.  Naš prvi velik projekt je delo z osnovnimi šolami na afriškem 

podeželju.  Odločili smo se osredotočiti na otroke vključene v običanjem 

osnovne šole, ki imajo posebne potrebe oz. učne težave. Zaradi prenenatrpanosti  učilnic in slabo 

opremljenih šol, imajo ti otroci še toliko večje možnosti, da v šoli ne napredujejo in kaj kmalu opustijo 

izobraževanje.  

             KJE SE NAHAJMO? 

Delujemo na severnem delu Malavija, v jugovzhodnem delu Afrike. Nastanjeni 

smo 40 km izven mesta Nkhtata Bay, ob jezeru Malawi, na področju plemena 

Tonga. Trenutno smo nastanjeni v mestecu Chinteche, kmalu pa začnemo z 

izgradnjo našega kulturno izobraževalnega centra v nekaj kilometrov oddaljeni 

vasi Mazembe.  

            NAŠE AKTIVNOSTI 

Delujemo v snovni šoli SEKA, ki vključuje skoraj 250 otrok v le prvih 4 razredih 

osnovne šole. To pa pomeni, da število otrok v razredu dosega tudi do 80 

otrok.  V šoli poučujejo le 4 učitelji, šola pa ima le 2 izgrajeni učilnici. Pouk 

preostalih dveh razredov potek kar pod drevesi, če je vreme lepo ali pa v 

začasnih učilnicah.  

Celotni šoli vsakodnevno omogočamo zajtrk, okusno kašo iz koruzne moke. Z 

nekaj hrane v želodcu je šolsko delo veliko lažje. Hkrati pa izostankov od pouka 

praktično ni več od uvedbe zajtrka. Na začetku vsakega obdobja otroke 

oskrbimo tudi z zvezki, pisali, radirkami in ravnili, da sploh lahko sledijo pouka. 

Kajtu tudi nakup zvezkov je za nekatere družine težava. 

Naša osrednja aktivnost pa je skupinsko in individualno 

delo pri predmetih angleščina in matematika. To sta 

namreč predmeta, ki sta za otroke najtežja in pogosto 

potebujejo dodatno pomoč. Celoten razred okrbimo z 

učnimi pripomočki kot je mreža za vadbo poštevanke, 

slikovni material za vaje angleških besed in angleško 

konverzacijo in podobno.  Potem pa se posvetimo 

individualnemu delu z otroki, ki imajo več težav pri 

sledenju tekoče snovi ali  težave pri razumevanju 

(dislektični, hiperaktivni, slabovidni, naglušni otroci). 

Prostovoljci običajno delamo skupaj s prevajalci, ki so prebivalci lokalne skupnosti, ki dobro govorijo 

angleško. 



   

PROSTOVOLJNO DELO 

Prostovoljci ki se nam pridružijo za nekaj tednov ali mesecev, bodo na začetku, preden ob jezeru 

izgradimo center (ki bo služil tudi kot prenočišče za prostovoljce) nastanjeni  hiši 3 minute do jezera v 

mestecu Chinteche. V hiši z elektriko in tekočo vodo, si sobo delijo še z enim ali dvema prostovoljcema. 

Pri pripravi obrokov in vzdrževanju čistoče hiše nam pomaga 

gospodinja, vendar pa se izmenjujemo pri pomoči v kuhinji, da 

je delo opravljeno hitreje.  

V prvih dneh, po prihodu imajo prostovoljci ti. orientacijske 

dni. Te vključujejo nekaj dnevne hospitacije (opazovanje) v 

šoli in spoznavanje lokalne kulture, ki vključuje tudi  kratek 

tečaj lokalnega jezika chitonga in po želji tudi obisk bližnjih 

vasi. 

Od ponedeljka do petka se vsak dan odpeljejo z lokalnim 

prevozom do osnovne šole SEKA, kjer z otroci preživijo šolski dan od 8 do 12 ure.  Dopoldanske 

aktivnosti včasih zamenjamo tudi s popoldanskimi delavnicami ali sobotnimi matinejami. V času šolskih 

počitnic pa aktivnosti načrtujemo glede na število prostovoljcev. 

V popoldanskih urah naredimo načrt za naslednji šolski dan in pripravimo potreben material.  Ob koncu 

tedna naredimo pregled dela, načrte za prihodnji teden ter delimo izkušnje,  ki smo si jih nabrali v 

preteklih dneh.  

Ker je življenje v Malawiju vse dražje, sponzorjev zaradi ekonomske krize v Sloveniji skoraj ni, 

pričakujemo od prostovoljcev mesečni prispevek 200 evrov. Ta pokrije hrano in bivanje v hiši. Prevoz do 

šole (1 evro v eno smer), pa si krijejo prostovoljci sami.  Zaradi narave dela in naših aktivnosti, bi želeli še 

posebej  povabiti posameznike, ki imajo izkušnje z delom s šolskimi otroci ali predšolskimi otroki, otroki s 

posebnimi potrebami, so učitelji ali pa se izobražujejo, da bodo to postali (so psihologi, pedagogi, 

defektologi ali študentje navedenih in sorodnih smeri).  

     

Za vse dodatne informacije o pripravah na prihod, potrebnih cepljenjih, pridobitvi vize in podobno, vas 

vabimo, da si ogledate zavihek PROSTOVOLJSTVO na spletni strani društva ELA:  

http://drustvoela.wordpress.com/   

Toplo vabljeni, nestrpno vas že pričakujemo! 

http://drustvoela.wordpress.com/

