
ХЕМЕЛ  ХЕМПСТЕД :  ИДЕАЛНОТО
МЯСТО  ЗА  ЗАПОЗНАВАНЕ  С

ДОБРИТЕ  ПРАКТИКИ
В  СОЦИАЛНОТО  ВКЛЮЧВАНЕ  ВЪВ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

През ноември 2019 г. партньорите по проекта LWRMI присъстваха на съвместно обучение за обучение на
персонала (JSTE) в Хемел Хемпстед, главният град на Дакорум - името на област на местната власт в
Хертфордшир, Обединеното кралство - което е на 45 км северозападно от Лондон. Community Action
Dacorum (CAD - www.communityactiondacorum.org.uk) организира JSTE. Тази благотворителна организация
е „Съвет за доброволно обслужване“ и вярва в обединяването на хората, за да постигнат повече в своите общности
и да подобрят качеството на живот.
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 Фокусът на този JSTE беше
да разгледа работата на доброволците,
по-специално онези, които подкрепят
бежанците, и тези, които помагат да се
предотврати социалното изключване
на малцинствата. Партньорите
посетиха някои добри примери за
социално включване в района, като
например:
The Repair Shed, който има
за цел да осигури благоприятна среда,
в която по-възрастните мъже (50+),
които са практически настроени, могат
да правят и поправят неща, да споделят
умения и да учат нови. Като социално
предприятие, организацията има за цел
да стане финансово самоподдържаща
се от извършване, поправяне и
продажба на продукти и услуги.
Навесът е оборудван с дарени ръчни и
електрически инструменти.
Съветът за бежанците, който е
благотворителна организация,
посветена на посрещането на бежанци,
които търсят светилище, и
осигуряването на необходимата
подкрепа, за да им помогне да
възстановят живота си. 
Центърът за доброволци,
част от Community Action Dacorum,
който отговаря на потенциални
доброволци с благотворителни
организации и организации, нуждаещи

 
се от доброволческа помощ, за да
поддържат жизненоважни услуги. През
последното десетилетие те помогнаха на
над 10 000 души от всички възрасти,
способности и сфери на живот да станат
доброволци.
 
Radio Dacorum, общностна
радиостанция, излъчваща 24/7 от 2012 г.,
съчетаваща страхотна музика с възможности
за жители, доброволни организации,
публични власти и частни компании да
популяризират своите местни дейности
и събития. Местните хора са насърчавани
да се включват като доброволци
презентатори.
Ешридж имоти,
природозащитен район на древна гора,
в който над 200 души доброволно участват
в най-различни задачи. Той е собственост
на Националния тръст, който има над 70
000 доброволци в Англия.
 
В офисите на CAD партньорите
се срещнаха с представители на Herts
Welcomes Refugees - организация,
управлявана от
доброволци, която предоставя помощ на
бежанци и търсещи убежище в
Хертфордшир,
за да допълнят подкрепата, предоставена
от местните съвети и проекта на
Хартфордширския съвет на бежанците. Те
организират социални събития и
предоставят
играчки, предмети от бита и друго
оборудване на местните семейства.
 
Като част от JSTE,
партньорите посетиха награден местен
индийски ресторант, където собственикът
обясни всичко за традиционната храна
и обичаите на Керала и даде възможност
на посетителите да опитат гозбите му.

 

 
Следващата част от
проекта ще бъде JSTE
в България, планиран
за май 2020 г.
Двама души от всяка
страна партньор ще
участват в изучаването

на нови методи на
преподаване.


