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Kasım 2019'da LWRMI projesinin ortakları, Dacorum'un ana kenti Hemel Hempstead'deki ortak
personel eğitim etkinliğine (JSTE) katıldı - yerel yönetim bölgesinin adı Hertfordshire, İngiltere Londra'nın 45 km kuzeyindedir. Topluluk hareketi olan Dacorum (CADwww.communityactiondacorum.org.uk) JSTE'yi organize etti. Bu hayır kurumu bir &quot;Gönüllü
Hizmet Konseyi&quot; dir ve toplumlarında daha fazlasını başarmak ve yaşam kalitesini artırmak için
insanları bir araya getirmeye inanır.
Bu ortak personel eğitim etkinliğinin odak noktası, gönüllülerin çalışmalarına, kısmen mültecileri
destekleyenlere ve azınlıklar için sosyal dışlanmayı önlemeye yardımcı olanlara bakmaktı..

IÇERME

Ortaklar, bölgedeki bazı sosyal içerme
örneklerini ziyaret etti, örneğin:
- Repair Shed, pratik zekalı olarak düşünülen
yaşlı erkeklerin (50+) bir şeyler yapabileceği ve
onarabileceği, becerilerini paylaşabileceği ve
yenilerini öğrenebileceği destekleyici bir
ortam sağlamayı amaçlayar. Bir sosyal
girişim olarak kuruluş, uygun şekilde
ürün ve hizmetlerin üretilmesi,
onarılması ve satılması yoluyla mali
açıdan kendi kendini idame
ettirmeyi amaçlar. Kulübe, bağışlanan el ve
elektrikli el aletleri ile donatılmıştır.
- The Refugee Council, mültecileri

Radio Dacorum'den bu yana 7/24 yayın yapan
bir topluluk radyo istasyonu olan Radio
Dacorum, harika müzikleri bölge sakinleri,
gönüllü kuruluşlar, kamu yetkilileri ve özel
şirketler için yerel faaliyetlerini ve etkinliklerini
tanıtmak amacıyla bir araya getiriyor. Yerel
halkın gönüllü sunucu olarak yer alması teşvik
ediliyor.
Ashridge Estate, 200&#39;den fazla insanın çok
çeşitli görevler için gönüllü olduğu eski ormanlık
alanların koruma alanı. İngiltere&#39;de
70.000&#39;den fazla gönüllünün
bulunduğu National Trust&#39;a
aittir.

karşılamaya ve hayatlarını yeniden inşa
etmelerine
yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları desteği
sağlamaya adanmış bir yardım kuruluşu.

CAD ofislerinde ortaklar, yerel konseyler ve
Mülteci Konseyi&#39;nin Hertfordshire Projesi
tarafından

- The Volunteer Centre,

sağlanan desteği tamamlamak için

Dacorum&#39;un bir parçası olan

Hertfordshire&#39;daki mültecilere ve

Gönüllü Merkezi, önemli gönüllüleri,

sığınmacılara yardım sağlayan
gönüllü bir kuruluş olan Herts Welcome
Refugees temsilcileriyle bir araya geldi. Bu
kurum sosyal
etkinlikler düzenlemekte ve yerel ailelere
oyuncak, ev eşyaları ve diğer ekipmanlar
sağlamaktadır.
Ortak personel eğitim etkinliğinin bir parçası
olarak ortaklar, sahibi Kerala&#39;nın
geleneksel yemekleri

hayati hizmetlerin çalışmasını sağlamak
için gönüllü yardıma ihtiyaç duyan
yardım kuruluşları ve kuruluşlarla
eşleştiren bir merkez. Son on yılda, her
yaştan, yetenekten ve yaşam

Projenin bir sonraki
bölümü Mayıs'de
planlanan
Bulgaristan'daki JSTE
olacak.
Her ortak ülkeden iki
kişi yeni öğretim
yöntemleri öğrenmeye
katılacaktır.
Eğitim, Narodno
Chitalishte Badeshte
Sega 2006 tarafından
Sofya ve Gudevica'da
düzenlenecek.

yürüyüşünden'den fazla insana gönüllü
olmalarına yardımcı oldular.

ve gelenekleri hakkında her şeyi
açıkladığı ve ziyaretçilere yemeklerini
örnekleme şansı veren
ödüllü bir yerel Hint restoranını ziyaret
etti.

