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2017 M SPALIO MĖNESI
.

NAUJIENLAIŠKIS
VASARA 2018 m.

ŠĮ MĖNESĮ SKAITYKITE APIE:
- Vietinių savanorių susitikimus, keliones, projektus...
- Dviejų savaičių darbo stovyklą mūsų organizacijoje
- Renkama rudens savanorių grupę!!!
- Naujiena: 0,25 balą už savanorystę!
- Liepos 27d. vykusį savanorius priimančių
organizacijų (PO) kuratorių susitikimą
- Tarptautinius savanorius: Ruošiasi išvykti bei
laukiame atvykstant 26 savanorių iš skirtingų šalių!
- 25tą tarptautinę savanorystės
konferenciją Augsburge, Vokietijoje

Vietinių savanorių
vasaros įspūdžiai
Vasaros savanoriai per susitikimus pasidalino savo savanorystės
patirtimis, gamino maistą ir organizavo skirtingas iniciatyvas. Birželio
mėnesį skynė vyšnias pas ponią Gemą (Uogienė jau išvirta!), ruošiasi
išvykti į jaunimo mainus Portugalijoje (planavimo vizite dalyvavo
savanorių mentorė Birutė ir savanoris Kevinas) ir įsitraukė į
savanorystės baigimo išvykos organizavimą.
„Jaunimo socialiniai metai 2018“ projektas finansuojamas Kauno
m.sav.lėšomis.

SKAUTŲ SLĖNYJE vyko vasaros
savanorių grupės išvykstamieji
mokymai.
http://www.patria.lt/lt/naujienos/uk
mergeje---vietiniu-kauno-savanoriuisvykstamieji-pabaigos-mokymai-.html
Pirmą kartą Kaune – tarptautinė darbo
stovykla:
http://www.patria.lt/lt/naujienos/pirma
-karta-kaune---tarptautine-darbostovykla.html?date=2018
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Savanorių pasidalinimai:
Gabija iš Panevėžio per savanorystę darželyje atrado save ir
vaikystės pedagogiką. Ji sako, kad savanorystė gali padėti ir
Tau!
http://www.patria.lt/lt/naujienos/savanoryste-padejo-gabijaigali-padeti-ir-tau.html
Savanorė Agnė Marijampolės bibliotekoje ne tik susipažino su
bibliotekos veikla ir skaitytojais, bet ir išmoko kurti gif
paveikslėlius!
Pažiūrėk: http://www.patria.lt/lt/naujienos/savanore-agnekure-idomybes.html?date=2018

Add a little bit of body text

Savanorystės pripažinimas
Lietuvoje: 0,25 balo stojantiems
į aukštąsias
mokyklas! https://jrd.lt/naujieno
s/bendrosios-naujienos/uzilgalaike-savanoryste-papildomi0-25-balo-stojant-lietuvosaukstasias-mokyklas
"Išvyksta į tarptautinę
savanorystę!" - Vienolika jauni
žmonės dalyvavo "A.C.Patrios"
savanorių centro
organizuojamame pasiruošimo
savanorystės patirčiai
seminare:
http://www.patria.lt/lt/naujieno
s/isvyksta-i-tarptautinesavanoryste.html?date=2018
Įdomu ir tau?

"Apie Ebru meno terapiją – iš prancūzės savanorės lūpų."
Savanorė Annabel iš Prancūzijos savanoriavo 5 mėnesius Kauno Ebru
Art studioje "Meda project" :
http://www.patria.lt/lt/naujienos/apie-ebru-meno-terapija--isprancuzes-savanores-lupu-.html?date=2018

Mūsų organizacijos tarptautinės
savanoriškos veiklos siuntimo
koordinatorės kontaktai:
Indrė Samytė,
est.patria@gmail.com
http://www.patria.lt/lt/komanda/in
dre-samyte.html
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LIEPOS 27D. KAUNE VYKO
NACIONALINIS SAVANORIUS
PRIIMANČIŲ ORGANZIACIJŲ KURATORIŲ
SUSITIKIMAS:
HTTP://WWW.PATRIA.LT/LT/NAUJIENOS
/KAUNE--SAVANORIUS-PRIIMANCIUORGANIZACIJU-KURATORIUSUSITIKIMAS.HTML

INFORMACIJA SAVANORIUS
PRIIMANČIOMS
ORGANIZACIJOMS
,,A.C.Patria" savanorių centras
organizuoja savanorius
priimančių organizacijų (PO)
susitikimus Kaune. Kviečiame
visus PO kuratorius prisijungti,
pasidalinti savo patirtimi darbe
su savanoriais, įgyti naujų
kompetencijų bei tapti PO tinklo
Lietuvoje nariais!
Taip pat organizuojame
mokymus apie kokybišką ir
sėkmingą savanorystės
organizavimą koordinuojančioms
ir priimančioms organizacijoms
bei visiems susidomėjusiems
savanoryste.

Jeigu jus domina mokymai
savanorystės temomis
arba norite dalyvauti PO
susitikimuose, kreipkitės į:
Betina Gaertner
buksavanoriu@gmail.com
http://www.patria.lt/lt/k
omanda/betinagaertner.html

"Laukiame atvykstant 26 savanorių
iš skirtingų šalių!" Rugpjūčio 23 d.
vyko paruošiamasis seminaras
priimančių organizacijų
tutoriams. Seminare dalyvavo
organizacijų, priimančių
tarptautinius savanorius per
Erasmus+ Volunteering Activities
programą. Per rugsėjo ir spalio
mėnesius laukiame atvykstant 26
savanorių į Kauno, Kaišiadorių ir
Skuodo organizacijas.

"A.C.Patrios" savanorių centro
koordinatorė Betina Spalio 16-20d.
keliaus į 25tą tarptautinę savanorystės
konferenciją Augsburge Vokietijoje ir
skaitys pranešimą apie vietinės
savanorystės struktūros Kaune.
Norintiems vykti į šią konferenčiją, visą
informaciją apie registraciją čia:
https://www.iave.org/WVC2018/REGIST
RATION/

"Savanorystė gali keisti žmonių požiurį į vertybes, kad ne
viskas yra matuojama pinigais. Kartais praleista viena valanda
savanoriaujant yra daug vertingesnė negu valanda dirbant.
Kuo daugiau žmonių susidomi savanoryste, tuo geriau."
Savanorė Monika. Dalyvavo "Atrask save" savanoriškoje veikloje 2018 m. Vasara

https://www.youtube.com/watch?v=7E_z_s-qJH8

Iki susitikimo! Jūsų savanorių centro komanda

