Датум: 19. 05. 2020.

Поштовани,
Млади истраживачи Србије су се придружили иницијативи UNICEF-а у Србији у развоју
програма онлајн вршњачке подршке младих под називом „Волонтери на мрежи“, као одговору
на потребе младих током и након ванредне ситуације проузроковане пандемијом COVID-19.
Програм се реализује уз пoдршку USAID и Министарства омладине и спрота и препоруку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Молимо Вас да наредну информацију поделите са вашим ученицима и подстакните их
да учествују и пријаве се.
Хвала Вам унапред!
***************************************************************************

Програм вршњачке подршке
Овај програм је осмишљен је тако да омогући свим заинтересованим младима од 15 и више
година, ако желе да пруже подршку или ако им је подршка потребна, да се друже и
размењују са својим вршњацима а да остану безбедни, јер су њихови састанци искључиво
онлајн. Више о програму ОВДЕ.
Области које су обухваћене овом иницијативом:
•
Помоћ у учењу и усвајању градива на занимљив начин
•
Учење страних језика, вежбање разговора и развијање фонда речи
•
Kвалитетно провођење слободног времена, игре, хобији, волонтирање
•
Лични развој, управљање временом, тимски рад, јавни наступ, лидерство
•
Дигиталне вештине и коришћење различитих технологија од Office пакета до
занимљивих и корисних апликација, прављење презентација, обрађивање фотографија, видеа,
основе програмирања, дигитална безбедност
•
Здравље и благостање: технике опуштања, здраве навике
•
Подршка у свакодневним задацима...

Позив за младе
•
Ако размишљаш да будеш волонтер/ка, сигурни смо да имаш знање или искуство које
можеш да поделиш са другима. Пријави се, затим ћемо те позвати на обуку са осталим
волонтерима на мрежи и наћи одговарајући задатак.
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•
Ако размишљаш да се обратиш за подршку, не оклевај, некада су савети и искуства
вршњака управо оно што нам је потребно да превазиђемо свакодневне изазове! Пријави се,
затим ћемо видети у којој области ти је потребно усмеравање и упознаћемо те са волонтерима
који су ту за тебе
За све додатне информације можете ме контактирати.
Лена Таталовић
Млади истраживачи Србије – Волонтерски сервис Србије
lena@mis.org.rs, тел. 069 311 66 63
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