Správa z mobility
Grundtvig workshop Leadership Support Process for Mother Centres
V termíne 10 - 17. jún 2012 som sa zúčastnila workshopu LSP v holandskom
mestečku Schoorl. Stretnutie sa uskutočnilo približne v polovici celého priebehu
projektu „Materské centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie
dobrovoľníkov“. Účastníkov bolo okolo 60 zo všetkých partnerských organizácií.
Program celého týždňa bol zostavený z tréningu Leadership support process,
viacerých,

podľa

tém

voliteľných

workshopov

a z pracovného

stretnutia

medzinárodnej siete MC. Všetky 3 zložky programu boli pre nás veľmi obohacujúce.
Tréning LSP, ktorý viedla Ladoris Payne z organizácie National Congress of
Neighborhood Women, za účasti tak veľkej a rôznorodej skupiny , bol pre mňa veľmi
zaujímavou skúsenosťou. Hoci samotnú metodiku LPS som už poznala a jej prvky
sme sa už snažili aplikovať aj v našom MC,
stretnutiach, teraz som však LSP

či na niektorých regionálnych

mohla zažiť na vlastnej koži pod vedením jej

zakladateľky z USA. Prvý krát som si zažila, ako táto metóda môže fungovať aj vo
veľmi početnej skupine. Významná bola pre mňa aj možnosť porovnania a diskusií
o skúsenostiach s uplatňovaním tejto metódy v podmienkach konkrétnych MC
z rôznych krajín. Najbližšie našim podmienkam sú české MC, kde sa rovnako, ako na
Slovensku, pracovných stretnutí zúčastňuje vždy takmer rovnaké množstvo detí ako
žien.
Princípy LSP metodiky sme si mohli počas celého týždňa všetci vyskúšať na vlastnej
koži, lebo každý z účastníkov bol aspoň jeden krát vedúcim nejakého workshopu.
Osobne ma najviac oslovil workshop na motiváciu dobrovoľníkov, ktorý viedla
účastníčka z Poľska a workshopy „duša MC“ a dennodenný život v MC. Získali sme
námety na nové aktivity do nášho centra. Uvedomila som si, že pracovné stretnutie
v podmienkach MC, nemusí nevyhnutne vždy uskutočniť len v miestnosti centra.
Prostredie, ktoré je príjemné pre všetkých účastníkov, môže byť naopak veľmi
užitočným miestom. Prekvapilo ma, keď za miesto jedného workshopu bola zvolená
pláž a bol to skutočne poctivo pracovný workshop umocnený atmosférou prostredia .
Počas výročného stretnutia medzinárodnej siete sme sa mohli zoznámiť a
trošku viac pochopiť, ako funguje medzinárodná sieť a hľadať spoločné možnosti
ďalšieho rozvoja a spolupráce. Boli rozdelené úlohy a kompetemcie na najbližšie
obdobie. Aj účasť na tomto stretnutí prispela k tomu, že sme našli kandidátku do
volieb do vedenia medzinárodnej siete za slovenské MC.
V Zlatých Moravciach, júl 2012
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