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Наградата у дома по време
на дистанционно обучение

Знаем, че това е предизвикателна ситуация за всички вас и може би сте разтревожени относно
продължението на вашата програма в Наградата и нейното постигане. Важно е да се грижим за нашето
здраве и да бъдем активни през това време, а продължавайки работата върху програмата ви в Наградата
може да се окаже много ползотворно, дори и да нямате възможност да провеждате обичайните си
занимания у дома.

Тази диаграма ще ви помогне да се насочите:

Мислиш ли, че е необходимо да
започнеш нова дейност в Наградата,
докато си вкъщи?

Можеш ли да продължиш активностите си
по програмата с Наградата у дома?
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Чудесно! Не забравяй, че можеш да
записваш доказателства за текущите си
дейности в Наградата в онлайн дневника
(ORB), за да ти помогне да проследиш
напредъка си.

Ще се радваме да разберем вашите
идеи и съвети за това как
продължавате дейностите си с
Наградата вкъщи.
Моля, споделете ги с нас, използвайки
социалните ни канали с
#НаградатаУдома.

ОК - има изобилие от дейности, с които
можеш да се занимаваш вкъщи или в
твоята местна общност.
Разгледай списъка с дейности, който
създадохме и материалите и ресурсите,
които сме подготвили за да те улесним.

Свържи се със своя Лидер в Наградата,
за да го информираш за новата
активност, която си избрал - ще имаш
нужда от тяхното одобрение!

Потърси Ментор, който може да ти
помогне с избраната от теб дейност - това
може да бъде твоя Лидер, доброволец,
съсед, или пък дори семеен приятел!

Записвай доказателства за текущите си
дейности в Наградата в оналайн
дневника (ORB), за да ти помогне да
проследиш напредъка си.
Опитай да поддържаш връзка с други
млади хора във Групата на участниците,
за да им помогнеш, да споделиш своя
опит и идеи и да се мотивирате взаимно.

