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IΤο Νοέμβριο του 2019, οι εταίροι του έργου LWRMI παρακολούθησαν μια κοινή εκδήλωση
κατάρτισης προσωπικού (JSTE) στο Hemel Hempstead, πρωτεύουσα της περιφέρειας του Dacorum
-τοπική κυβέρνηση του Hertfordshire, Ηνωμένο Βασίλειο- που είναι 45 χλμ βορειοδυτικά του
Λονδίνου. Την κατάρτιση διοργάνωσε η κοινοτική δράση Dacorum (CAD –
www.communityactiondacorum.org.uk). Ο φιλανθρωπικός οργανισμός είναι ένα &quot;Συμβούλιο για
την εθελοντική υπηρεσία&quot;, και σκοπός του είναι να φέρει τους ανθρώπους κοντά ώστε να επιτύχουν
περισσότερα στις κοινότητές τους και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.
Επίκεντρο της κατάρτισης ήταν το έργο των εθελοντών, ιδιαίτερα εκείνων που στηρίζουν τους
πρόσφυγες, και εκείνων που βοηθούν στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού των
μειονοτήτων.
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Το Repair Shed, που παρέχει ένα
υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο οι
ηλικιωμένοι
άνδρες (50+) είναι διατεθειμένοι να
φτιάξουν και να επισκευάσουν
πράγματα, να
μοιραστούν τις δεξιότητες και να μάθουν νέες.
Ως κοινωνική επιχείρηση, ο οργανισμός έχει
ως στόχο να καταστεί οικονομικά αυτάρκης από
την παραγωγή, την επιδιόρθωση και την
πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, ανάλογα με
την περίπτωση. Το Shed διαθέτει τον
κατάλληλο ελαφρύ και βαρύ εξοπλισμό.
Το Συμβούλιο Προσφύγων, το οποίο
είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που
δέσμευσή του
είναι να καλωσορίσει τους πρόσφυγες
που αναζητούν άσυλο και να παρέχει την
υποστήριξη
που χρειάζονται για να χτίσουν ξανά τη
ζωή τους.
� Το Κέντρο Εθελοντισμού, μέρος της
κοινοτικής δράσης Dacorum, ένα κέντρο που
συνδέει
εθελοντές με φιλανθρωπικά ιδρύματα και
οργανισμούς που χρειάζονται εθελοντική
βοήθεια
για να κρατήσουν τις ζωτικές τους υπηρεσίες σε
λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας βοήθησαν πάνω
από 10,000 άτομα διάφορων ηλικιών,
ικανοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων
να γίνουν εθελοντές. 

Το Radio Dacorum, ένας κοινοτικός
ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει
24/7 από το 2012,
συνδυάζοντας την καλή μουσική με
ευκαιρίες για τους κατοίκους, τις
εθελοντικές
οργανώσεις, τις δημόσιες αρχές και τις
ιδιωτικές εταιρείες για την προώθηση
των τοπικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων τους. Οι
κάτοικοι ενθαρρύνονται να εμπλακούν στο
εγχείρημα ως εθελοντές παρουσιαστές.
Το Ashridge Estate, μια προστατευμένη
περιοχή αρχαίων δασών στην οποία πάνω από
200
άνθρωποι δουλεύουν εθελοντικά. Η περιοχή
ανήκει στο National Trust που έχει πάνω από
70,000 εθελοντές στην Αγγλία.
Στα γραφεία του CAD, οι εταίροι συναντήθηκαν
με εκπροσώπους από το Herts Welcomes
Refugees, έναν εθελοντικό οργανισμό που
παρέχει βοήθεια σε πρόσφυγες και αιτούντες
άσυλο
στην Hertfordshire, συμπληρωματικά
στα όσα ήδη παρέχονται από τα τοπικά
συμβούλια και το
Refugee Council&#39;s Hertfordshire
Project. Οργανώνουν κοινωνικές
εκδηλώσεις και παρέχουν παιχνίδια,
είδη οικιακής χρήσης κι άλλο εξοπλισμό
στις οικογένειες που διαμένουν στην
περιοχή.

 

 
Η επόμενη εκδήλωση για το
έργο είναι η κατάρτιση στη
Βουλγαρία, που
προγραμματίζεται για το
Μάιου του 2020.
 

Δύο άτομα από κάθε
εταίρο θα

συμμετάσχουν στην
εκμάθηση νέων

μεθόδων διδασκαλίας.
Η εκπαίδευση θα γίνει

στη Σόφια και στη
Gudevica, από το

Narodno Chitalishte
Badeshte Sega 2006


