AC Patria savanorių centras * Atviras jaunimo centras „Vartai“ * Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“ * AC Patria metodinis centras

N
ŠcK
A. A
C. U
P aJ
t rIi E
a sN
a vL
a nA
o rIi ų
e nIt rS
o
2017 M. SPALIO MĖNESI
NAUJIENLAIŠKIS

RUDUO 2018 m.

ŠIAME NAUJIE SKAITYKITE APIE:
- Atsisveikinimą su savanoriu Thomas
- Savanorius Atlanto vandenyne
- Mūsų dalyvavimą Laisvės piknike
- Pokalbį apie savanorystę televizijoje
- Atvykusius savanorius iš skirtingų šalių
- Seminarą vietiniams savanoriams
- Galimybes mokykloms bendradarbiauti
- 54+ projektą Joniškyje
- Akreditacijas organizacijoms, norinčioms priimti
savanorius

Ką penki lietuvaičiai veikė Atlanto
vandenyne rugsėjo mėnesį?
Penki lietuvaičiai Atlanto vandenyne, plaukiantys XVI-XVII amžiaus laivu –
Cravela Vera Cruz, kartu su naujai sutiktais žmonėmis iš Portugalijos,
Vengrijos ir Graikijos - tai jaunimo mainai „All aboard“ („Visi ant denio“),
finansuojami Europos komisijos pagal Erasmus+ programą, kurie vyko
Portugalijoje rugsėjo 8-20d. tikrai yra išskirtiniai. Kas čia tokio
ypatingo? http://www.patria.lt/lt/naujienos/ka-penki-lietuvaiciai-veikeatlanto-vandenyne-rugsejo-menesi.html?date=2018

Ieškome tarptautinių savanorių
koordinatoriaus (-ės)

http://www.patria.lt/lt/naujienos/ieskom
e-tarptautiniu-savanoriukoordinatoriaus--es.html?date=2018

Išvyko ,,A. C. Patria”
savanoris Thomas

http://www.patria.lt/lt/nauji
enos/-isvyksta-a-c-patriasavanoris-thomas-.html
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Laisvės piknikas: Savanorių centro
įspūdžiai
Rugpjūčio 25d. savanorių centro
koordinatorė Betina su tarptautinių
savanorių iš Lietuvos ir Prancūzijos
komanda kvietė susipažinti su
savanoryste iš arčiau bei
pasitikrinti, kiek iš tikrųjų žinoma
apie savanorišką
veiklą. http://www.patria.lt/lt/naujie
nos/savanoriu-centro-ispudziailaisves-piknike.html?date=2018

Savanorė Miglė vasarą praleido prasmingai - savanoriaudama
VDU botanikos sode. Ji įsitikinusi, kad savanorystė, tai savęs
pažinimo ir pagalbos kitam laikas, kurį gali nuspręsti pats.
Įdomu? Paskaityk straipsnyje:
http://www.patria.lt/lt/naujienos/savanore-migle-apieprasminga-savo-vasara.html?date=2018

54 + projektas Joniškyje
"AC Patria" dirba bei veda mokymus organizacijoms,
priimančioms savanorius bei savanoriams, kuriems
yra virš 54 metų. Daugiau informacijos apie
partnerystę
puslapyje: http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektasquotvaikai-uzaugintiquot

Vizitai į mokyklas - su mokiniais
apie savanorystę!
"A.C.Patria" Savanorių centras vyksta į mokyklas susitikti su mokiniais, pristatyti jiems
savanorystės galimybes, naudą, geriau suprasti, kaip kuriasi bendruomenės, kurių dalis
esame! Norintys susitikti, gali susisiekti su vietinės savanorystės programos "Jaunimo
socialiniai metai" koordinatore Birute Daugėliene (863096690, jst.patria@gmail.com) ir
susitarti dėl susitikimo. Daugiau informacijos puslapyje: https://tinyurl.com/y7a9f4dy

GYVAI! LIVE!
Rugsėjo 13d. ryto laidoje AC Patria
savanorių centro savanorių siuntimo
koordinatorė Indrė ir ką tik iš
trumpalaikės savanorystės Turkijoje
grįžusi Monika Ditkevičiūtė laidoje
"Rytas su LNK" tiesioginiame eteryje
papasakojo, kas ta tarptautinė
savanoriška veikla ir kaip tapti jos
dalimi. Nuoroda Facebook'e:
https://tinyurl.com/y82qforl
Įdomu ir tau? Daugiau info
est.patria@gmail.com arba
solidarumokorpusas.lt
INFORMACIJA ORGANIZACIJOMS,
NORINČIOMS PRIIMTI SAVANORIUS
PAGAL JST (Jaunimo savanoriškos
tarnybos) PROGRAMĄ puslapyje:
https://jrd.lt/finansavimokonkursai-organizacijoms/jstfinansavimo-konkursas
Jeigu jus domina mokymai
savanorystės temomis arba norite
dalyvauti PO susitikimuose,
kreipkitės į:
Betina Gaertner
buksavanoriu@gmail.com
http://www.patria.lt/lt/komanda
/betina-gaertner.html
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Savanoriai, atvykę į AC "Patria" iš
skirtingų šalių
Rugsėjo 8 d. ir spalio 13 d. A.C. Patrios Savanorių centras organizavo "Welcome Day"
dvejoms pagal Erasmus+ savanoriškos veiklos projektą "Hands-on" atvykusių
tarptautinių savanorių grupėms. Susipažinome su A.C. Patria, Patriku, tarpusavyje,
aptarėme bendrą Erasmus+ tarptautinės savanoriškos veiklos projekto struktūrą, kas
yra kas ir kas už ką atsakingas projekte, kartu gaminome ir valgėme pietus,
pasidarėme polaroidines nuotraukėles A.C. Patria savanorių garbės lentai, ir
sutvarkėme keletą praktinių reikaliukų su kiekvienu savanoriu individualiai.
Ką turim? 17 savanorių iš Vengrijos, Prancūzijos, Ukrainos, Vokietijos, Austrijos,
Ispanijos, Italijos ir Švedijos. Iš jų: 9 vaikinai, 8 merginos; 15 Kaune, 2 Skuode.
Ko laukiam atvykstant? 2 savanorių iš Turkijos, 1 iš Ispanijos, 1 iš Maroko. Vyksta
vizų tvarkymas - fingers crossed. Ko laukiam bendrai? 3 savanorių, kad atvyktų kuo
greičiau. 2 savanorių nuo kitų metų balandžio mėnesio.
Erasmus+ tarptautinės savanoriškos veiklos projektai finansuojami iš ES programos
Erasmus+.

Vietinių savanorių mokymai
Spalio 19-21 dienomis vyko savanorių rudens grupės pradžios mokymai (finansuojami
Kauno m. sav. lėšomis). Savaitgalio trukmės susitikimas, organizuotas neformalaus
ugdymo metodais, buvo skirtas vietiniams savanoriams, programos „Jaunimo
socialiniai metai 2018” dalyviams. Skirta laiko ir dėmesio savanorių grupės formavimui,
pažinti vienam kitą tarpusavyje, patirti, kaip kuriasi bendruomeniškumas ir ryšiai,
įsivardinti savo savanorystės tikslus ir motyvaciją. Mokymuose dalyvavo 11 savanorių
nuo 15 iki 23 metų. Daugiau informacijos
puslapyje: http://www.patria.lt/lt/naujienos/jsm-savanoriu-rudens-grupesmokymai.html

Savanorio Dovydo foto
paroda AC "Patria"
Vietinio savanorio Dovydo Bajerčiaus
foto paroda "Žinutė iš Portugalijos" vyko
spalio 17 d 16 val AC "Patria" . Parodoje
dalyvavo 30 žmonių, kurie smalsiai
klausėsi istorijų, įvykusių per jaunimo
mainus "All aboard" rugsėjo mėn.
Portugalijoje! Daugiau istorijų ir
nuotraukų
puslapyje: http://www.patria.lt/lt/naujie
nos/savanorio-dovydo-foto-parodaatnaujinta-10-23.html

Savanorius priimančių organizacijų
susitikimas
2018 m. spalio 12 d.Kauno m.sav. Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Z.Kuzmickio
padalinyje vyko savanorius priimančių organizacijų susitikimas. Susitikime dalyvavo 12
narių iš skirtingų organizacijų. Daugiau informacijos
puslapyje: http://www.patria.lt/lt/naujienos/savanorius-priimanciu-organizacijususitikimas.html

Iki susitikimo! Jūsų savanorių centro komanda

