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कामाचा अहवाल (ऑक्टोबर ते डडसेंबर २०१८)
सप्रेम नमस्कार,
नवीन वषााच्या हाडदाक शभु ेच्छा! हे वषा तुम्हाला आडण तुमच्या डप्रयजनाांना आरोग्यपणू ा आडण आनदां दायी जावो ही सडदच्छा.
आपल्या सगळयाांच्या साथीने आडण प्रोत्साहनाने सरुु झालेल्या ‘वोव्हेल्स ऑफ द पििल असोपसएशन’ च्या प्रवासाला आता सहा
मडहने पणू ा झाले. ही सांस्था सरुु करण्याचे दोन प्रमख
ु उद्देश आहेत.
१. वांडचत समाजासाठी काम करणाऱ्या व मागास भागात काम करणाऱ्या सामाडजक सांस्था तसेच गटाांचे सक्षमीकरण करणे.
२. सामाडजक काम करू इडच्छणाऱ्या, दबु ल
ा घटकातील तरुणाांमध्ये वैचाररक स्पष्टता व सांडवधाडनक मल्ू ये ह्ाांची रुजवणक
ू
करणे.

ठळक घडामोडी:
१) या तीन मडहन्यात डवडवध सांस्थाांसोबत एकूण ९ प्रडशक्षण कायाशाळाांचे आयोजन के ले गेले.
२) आपल्या सवाांच्या मदतीने आम्ही आतापयांत खालील सांस्थाांसोबत सांपकाात आलो व त्याांना काही मदत करू शकलो /
कशी मदत करता येईल याबाबात त्याांच्याशी चचाा करत आहोत१. सोनदरा गरुु कुलम, बीड
६. पानी फाउांडेशन
२. स्नेहालय, अहमदनगर
७. स्वच्छ, पणु े
३. ज्ञानसपां दा, अहमदनगर
८. वडधाष्ण,ू जळगाव
४. एम.एल.ढवळे मेमोररअल ट्रस्ट, भोपोली
९. योगेश्वरी डशक्षण सस्ां था, बीड
५. स्नेहदीप जनकल्याण फाउांडेशन, पणु े
३) आम्ही आयकर डवभागाकडे 12A सडटाडफके ट डमळण्यासाठी अजा दाखल के ला आहे.

पढु ील आव्हाने: (याबाबत तुम्ही आम्हाला मदत करू शकता)
१. डनधी सक
ं लन - पढु ील मडहन्यापासनू सांस्थेला आडथाक मदतीची जास्त डनकड असनू त्यासाठी देणगीदार शोधणे
आडण प्रस्ताव डलडहण्याचे काम सरुु आहे. या कामात तमु ची मदत अमल्ू य असेल.
२. वडं चत समाजासाठी काम करणाऱ्या सस्ं था व व्यक्ती यांच्या कामात जोडून घेणे – मागासवगीय, आडदवासी,
मडहलाांसाठी काम करणाऱ्या सामाडजक, राजकीय सांस्थाांशी तुमच्या वैयडिक ओळखी व तुम्ही त्याांना डदलेल्या या
कामाबद्दल डदलेल्या सदां भाातनू हे काम पढु े जाण्यास नक्कीच मदत होईल.
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कामाचा तपशील
डनषाद प्रकल्प – सामाडजक संस्था व काययकर्तयाांचे सक्षमीकरण
१) सोनदरा गुरुकुलम (बीड) :
काययकताय सख्ं या – २०

डवद्याथी सख्ं या – २००

प्रडशक्षण काययशाळा/ उपक्रम – ४

बीड डजल्ह्ाजवळ डोमरी येथे दगु मा भागामध्ये सरुु असलेली ‘सोनदरा’ ही डनवासी मल
ु ाांची शाळा आहे. उसतोडणी कामगाराांच्या
मल
ु ाांसाठी सरुु झाल्याची पाश्वाभमू ी लाभलेली ही शाळा मराठवाड्याचा डवकास करण्याचे उडद्दष्ट जपते.
येथील कामाचा प्राथडमक हेतू हा; कामाचे प्रभावी डनयोजन करणे, देखरे खीच्या व मोजमापाच्या व्यवस्था उभारणे, डशक्षकानां ा प्रडशडक्षत
करणे, व्यवस्था व प्रडियाांमध्ये सटु सटु ीतपणा आणणे, त्याांमध्ये लोकशाही मल्ु ये रुजवणे, असा आहे.

१. शालेय डशक्षणात व व्यवस्थेत सगां णक डवभागाचा अडधक प्रभावी वापर करणे (९ ऑक्टो.)
२. माडसक प्रडशक्षण कायाशाळा (१६ ऑक्टो.) प्रभावी पाठ टाचण (लेसन प्लान) बनडवणे, वगाात डशकडवणे – याचे प्रात्यडक्षक व सराव.
३. माडसक प्रडशक्षण कायाशाळा (२१-२२ नोव्हे.) वैयडिक आडण वैचाररक डवकासासाठी सत्रे – आनदां ाचे डवज्ञान, जोहारी डवडां ो याडवषयी डशक्षकाांसाठी सत्रे तसेच
मख्ु याध्यापक व व्यवस्थापन सडमतीला मागादशान.
४. डनधी सांकलन - डनधी सांकलनासाठी प्रस्ताव डलडहणे, पडत्रका बनडवणे, सोशल डमडडया पेज सरुु ठे वणे इ. कामात मदत.

२) स्नेहालय (अहमदनगर) :
काययकताय सख्ं या – ३०

डवद्याथी सख्ं या – १५०

प्रडशक्षण काययशाळा – २

स्नेहालय अतां गात HIV बाडधत, अनाथ आडण डनम्न सामाडजक व आडथाक स्तरातील मल
ु ाांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या शाळे च्या
सवाांगीण डवकासासाठी आपण काम सरुु के ले आहे. त्याांतगात वाडषाक कामाचे डनयोजन, कायाकत्याांचे व डशक्षकाांचे प्रडशक्षण (कौशल्ये
व मल्ू यवधान), डशक्षणासाठी पोषक वातावरण डनडमाती करणे, सांशोधनात्मक काम सरुु करणे इ. कामावर भर असेल. सद्य पररडस्थतीचा
अभ्यास व डवश्ले षण करणे असा कामाचा टप्पा सध्या सरुु आहे.
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१. बेसलाईन माडहती जमा करणे (२९ ऑक्टो.)
डशक्षकाांबद्दलची माडहती, प्रश्नावली व लायकाटा मोजपट्टी वापरून गोळा के ली.
२. बेसलाईन माडहती जमा करणे (१२- १३ डडसें.)
शाळे च्या व्यवस्थापनाबद्दल प्राथडमक माडहती गोळा के ली - वेळापत्रक, डवडवध अहवाल, उपिम, पाठ टाचण इ.

३) ज्ञानसपं दा (अहमदनगर):
डशक्षक सख्ं या – ३०
डवद्याथी सख्ं या – ६००
प्रडशक्षण काययशाळा – ४
अहमदनगर शहरातील ही एक इग्रां जी माध्यम शाळा आहे. जेष्ठ डशक्षण तज्ञ हेमाताई होनवाड याांच्या साथीने येथील डशक्षकाचां े प्रडशक्षण
करण्याचे काम सरुु झाले आहे.

१.
२.
३.
४.

गडणत डशक्षक प्रडशक्षण कायाशाळा (५ ऑक्टो.)
डवज्ञान डशक्षक प्रडशक्षण कायाशाळा (२३ ऑक्टो.)
डशक्षक प्रडशक्षण कायाशाळा (३१ ऑक्टो.) – प्रभावी पाठ टाचण (लेसन प्लान) बनडवणे
डशक्षक प्रडशक्षण कायाशाळा (२४ नोव्हे.) – पाठ टाचण (लेसन प्लान) आराखडा बनडवणे, व त्याचा सराव
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४) स्नेहदीप जनकल्याण फाउंडेशन (पण
ु े)
प्रडशक्षणाथी सख्ं या – ६०

प्रडशक्षण काययशाळा – १

सदर सांस्था गेली ३० वषे पण्ु यातील वस्त्याांमधील वडां चत लोकाांसाठी काम करत आहे. सांस्थेशी सांबांधीत यवु क-यवु तींच्या डवकास
प्रयत्नाांमध्ये आपण त्याांना मदत करत आहोत.

१. प्रडशक्षण कायाशाळा (२२ डडसें) – सामाडजक सांस्थाांमध्ये स्वयांसेवक म्हणनू काम करणे, कररअर मधील सांधी व व्यडिमत्व
डवकास याच
ां ा सबां धां , स्वयसां ेवकाांचे व्यवस्थापन, गटातील एकोपा वाढडवणे याडवषयी मागादशानपर सत्रे घेतली.

इतर काही सांगण्यासारखे:
 ऋतुजा जेवे याांनी डडसेंबर २०१८ पासनू सांस्थेसोबत औपचाररकरीत्या काम करण्यास सरु वात के ली.
 आकाश भोर याांनी एस.पी. जैन इडन्स्टट्यटू ऑफ मॅनेजमेंट अॅण्ड ररसचा, मबांु ई येथे सामाडजक क्षेत्रासाठीचे व्यवस्थापकीय
डशक्षण (PGPDM) घेण्यास सरु वात के ली.
 राही मझु मु दार याांनी काही वैयडिक अडचणीमळ
ु े औपचाररकररत्या काम करणे थाांबवले.
आम्ही आपल्या सवाांच्या मदतीसाठी कायमच ऋणी आहोत. प्रत्येक तीन मडहन्याचा कामाचा अहवाल आम्ही आपल्यासमोर
सादर करत राहू. अडधक माडहतीसाठी जरूर सांपका करा. कामाबद्दल आधीचे अहवाल वाचण्यासाठी येथे डक्लक करा.

धन्यवाद.

आपले डवश्वास,ू
प्रफुल्ल, आकाश, ऋतुजा
वोव्हेल्स ऑफ द िीिल असोपसएशन टीम.
९४०४८४१८३९, ८६०५५३७०८० (contact@vopa.in)
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