
BEREMO IN RAZISKUJEMO

• Če bi v bližini tvojega doma živela ostarela in onemogla oseba, kako bi ji 
lahko pomagal/-a?

• Zakaj je nujno, da si ljudje medsebojno pomagamo?
• Tudi v razredu se pogosto zgodi, da kdo od sošolcev/sošolk potrebuje pomoč. 

V katerih primerih in kako si sošolci pomagate?

RAZMIŠLJAMO IN SE POGOVARJAMO

filantropija – človekoljubje

stereotip – ustaljena in največkrat 

napačna podoba o drugem

Noben denar ne odtehta zadovoljstva ob dobrih delih
Obiskali smo mlado prostovoljko Tino Fajs, ki migrante 
uči slovenščino. Med prostovoljce je 20-letnico 
pritegnila begunska kriza. „Zelo me je presunilo, ko 
sem v medijih gledala in brala, kaj se dogaja s temi 
ljudmi. Odločila sem se, da jim bom po svojih močeh 
pomagala. Prijavila sem se na Slovensko filantropijo 
in poslali so me v krizni center v Dobovi. Včasih je bilo 
zelo boleče, zgodbe migrantov so težke, a ta izkušnja 
je še utrdila mojo željo po pomoči, zato še zdaj prek 
te organizacije migrante učim slovenščino in druge 
jezike, če se pokaže potreba,“ pove sogovornica, ki je 
prostovoljstvo sicer okusila že v otroštvu – doma na 
Štajerskem je bila mlada gasilka.

Na pogovor smo jo potegnili z individualne učne 
ure, ki jo je posvetila mlademu migrantu iz Irana. „Že 
mesec dni se srečujeva. Na začetku je poznal le nekaj 
osnovnih fraz v slovenščini, ki se jih je naučil v azilnem 
domu, zdaj pa že kar dobro obvlada jezik. Včasih me 
preseneti, saj že vnaprej naredi nalogo za snov, ki jo 
bova obravnavala pri uri. To je zame največja nagrada,“ 
poudari Tina.

Poleg poučevanja občasno poskrbi za varstvo skupine 
otrok iz Konga. „Res mi oboje vzame kar nekaj časa, 

ampak zadovoljstvo na koncu je tisto, kar šteje. Ne 
nazadnje si s tem pridobivam tudi dragocene izkušnje 
za svoje bodoče delo,“ pripomni. „Včasih, ko zvečer 
utrujena ležem v posteljo, v glavi prevrtim dogodke in 
ugotavljam, da mi največ pomenijo srečni nasmehi na 
obrazih ljudi, ki jim pomagam, ter njihova hvaležnost 
in spoštovanje. To me bogati.“

Včasih ima občutek, da dan prehitro mineva, da je 
24 ur premalo, a „če se dobro organiziraš, lahko vse 
obveznosti uskladiš s prostovoljstvom“, pravi Tina. 
„Prav gotovo bom vztrajala v tej smeri, saj zdaj vidim, 
da mi je humanitarnost pisana na kožo. To me veseli 
že od nekdaj. Od beguncev pa sem se naučila tudi 
hvaležnosti, spoštovanja in skromnosti. Miti, stereotipi 
in neresnice, ki jih o migrantih širijo nekateri ljudje,  
me po izkušnjah z njimi prav bolijo.“

Helena Peternel Pečauer

(Prirejeno po: Delo, 21. 4. 2016.)

1. Kaj pomeni naslov izhodiščnega besedila Noben denar ne odtehta zadovoljstva 
ob dobrih delih? V besedilu poišči in podčrtaj dve povedi, ki pomagata 
razložiti naslov.

2. Na spletni strani www.fran.si preveri pomene besed.
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