MLADINSKA IZMENJAVA V BOLGARIJI

Pet slovenskih predstavnikov nevladne mladinske organizacije Socialna akademija smo se je konec
novembra opravili v Bolgarijo, natančneje v osrednji del Bolgarije, v mestece Tryavna. Potovali smo
preko Hrvaške, Srbije in po dolgi poti končno prispeli v glavno mesto Bolgarije, Sofijo, kjer smo se
okrepčali in si na hitro ogledali mesto. Kasneje smo imeli organiziran prevoz z avtobusom iz Sofije do
našega mesteca Tryavna. Bivali smo v prenovljenem in lepo opremljenem hotelu, lociranim ob
majhnem jezeru. Tekom celotnega izobraževalnega tedna je sneg okoliško pokrajino spremenil v
pravo pravljico.
Celotno ekipo smo sestavljali mladi iz Slovenije, Španije, Italije, Bolgarije in Hrvaške. Po apartmajih
smo bili nameščeni mednarodno, zato so se med nami hitro spletle prijateljske vezi.
Osrednja tema izmenjave je bila brezposelnost mladih. Namen projekta je bil mladim predstaviti
različne možnosti, ki bi jim olajšale iskanje prve zaposlitve. Udeleženci z različnih držav smo delili
informacije o brezposelnosti in o iskanju zaposlitve. Skupni kazalec vseh je poudarek, da moramo
mladi postati aktivni iskalci zaposlitve in ne le čakati doma na ponudbo službe. Med enotedenskim
izobraževanjem smo spoznali vsebine iz verbalne in neverbalne komunikacije na razgovorih in pomen
dobre predstavitve pri delodajalcih, sestavili zanimiv življenjepis ter motivacijsko pismo, spoznali
poslovni model CANVAS in se rokovali s terminom množično financiranje (ang. Crowfunding), kjer
smo imeli zanimivo nalogo posneti reklamo za naš proizvod.
Ob večerih smo organizirali medkulturne večere, kjer smo spoznavali kulinariko, plese, himne,
zanimivosti o različnih državah. Slovenci smo se prestavili s polko, himno, pršutom, cvičkom,
Gorenjko, potico in Savinjskim želodcem. Na koncu predstavitve smo vse udeležence naučili polke in
moram reči, da smo se vsi zelo zabavali. Zadnja dva dneva smo se odpravili na ogled drugega
največjega mesta v Bolgariji – Veliko Trnovo ter našega mesteca Tryavna, nato pa je na žalost vseh
prišel čas odhoda in dolga pot nazaj domov.
Mladinska izmenjava v Bolgariji se je zaključila zelo hitro – 10 dni je minilo kot bi trenil. Med
udeleženci so se spletle prave prijateljske vezi. Upam, da se še kdaj srečamo in da nam bodo
predstavljene izobraževalne vsebine olajšale pot do prve zaposlitve.
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