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Realizarea acestui manual a fost posibilă datorită contribuțiilor și bunelor practici constatate pe

durata cursului de formare al tinerilor voluntari care a avut loc în perioada 16-21 aprilie 2018 în

Italia, ca parte a proiectului de EVAC - Empower Volunteering Across the Continents, Programul

Erasmus +, KA2 – Dezvoltarea capacităților în domeniul tineretului.

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 



Acest manual a fost elaborat în cadrul proiectului EVAC - Empower Volunteering Across the Continents,

finanțat de programului Erasmus +, KA2 – Dezvoltarea capacităților în domeniul tineretului care a

avut loc între noiembrie 2017 și aprilie 2019.

 

În cadrul obiectivelor generale ale acțiunii de "promovare a calității și recunoașterea muncii tineretului,
al voluntariatului și a învățării non-formale în țările partenere" proiectul EVAC intenționează să

îmbunătățească calitatea experiențelor de voluntariat, să consolideze competențele personalului

local și, în special, al lucratorilor de tineret și să extindă dimensiunea internațională a organizațiilor

implicate.

 

Proiectul a consolidat cooperarea între cinci organizaţii partenere, dintre care doua europene (Italia şi

Romania) şi trei organizatii din afara Europei (Madagascar, Peru şi India), toate implicate în activități

de educatie formala și non-formala pentru tineri, unii dintre ei în situarii de dificultate.

 

Principalele activități desfășurate au fost:

 

trei vizite de studiu ale operatorilor din cele două organizații europene către asociațiile partenere;

un curs de formare în Italia care a implicat 12 tineri proveniti din cele 5 țări pentru a discuta și

pentru a schimba bune practici în ceea ce privește managementul voluntarilor internaționali și

implementarea proiectelor de experiență în domeniul învățării non-formale;

10 mobilități EVS1 pe termen scurt și lung între cele 4 organizații partenere implicate.

 

 

Învatamintele trase și rezultatele obținute în timpul vizitelor de studiu, cursul de formare în Italia și

acțiunile de schimb au fost capitalizate în acest manual care conține bune practici și metodologii

comune pentru îmbunătățirea calității proiectelor de voluntariat și ghidarea managementului

voluntarilor internationali.

 

Manualul este structurat în 7 Capitole care parcurg principalele etape ale unui proiect de voluntariat:

selectarea, instruirea, recepția, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea competențelor dobândite.

De asemenea, este însoțit de propuneri privind activitățile și instrumentele care trebuiesc utilizate în

fazele de primire și evaluare.

 

Această publicație se adreseaza în primul rând organizațiilor de voluntariat care vor găsi în cadrul

acesteia materiale utile pentru instruirea personalului lor dar și pentru desfășurarea activităților

zilnice cu tinerii.

Manualul este disponibil online pe site-urile web ale organizațiilor partenere în următoarele limbi:

italiană, engleză, franceză, spaniolă, română.

 

Pentru a afla mai multe despre proiectul EVAC:

 

[1] Deși, începând cu anul 2018, Serviciul European de Voluntariat (SEV) nu mai este inclus în acțiunile de mobilitate

prevăzute în Ghidul Erasmus +, acest manual face referire la acest tip de voluntariat, deoarece reprezintă o experiență

importantă pentru organizațiile participante și in cadrul caruia a fost realizată mobilitatea individuală în cadrul proiectului

EVAC. Instrumentele, metodele și bunele practici colectate în manual pot fi totuși considerate valabile și în managementul

tinerilor implicați în activități de voluntariat în cadrul inițiativei europene Corpului European de Solidaritate, mărturie

naturală a experienței de zeci de ani a SEV.

Pagina Facebook: EVAC.ErasmusPlus

Website: https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/



Coordinator: IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori, Italia
 

IBO Italia este o organizatie a societății civile care opereaza în Italia din 1957 în cadrul cooperarii

pentru dezvoltare și voluntariat internațional. Colaborează cu comunități din diferite țări ale lumii

prin proiecte de dezvoltare locală, sprijinind educația și formarea tinerilor. IBO Italia are, de

asemenea, o experiența consolidata în promovarea voluntariatului în rândul tinerilor prin tabere de

lucru și solidaritate (din 1957), și programe internaționale pe termen lung cum ar fi Serviciul Civil,

Corpul Civil de Pace și Serviciul European de Voluntariat.

 

 

 

 

 

 

 

Asociatia Lumea lui Pinocchio, Romania
 

Asociația Lumea lui Pinocchio este activa din 2001 în orașul Panciu cu proiecte și activități destinate

minorilor și tinerilor. Începând cu anul 2006 gestioneaza Centrul de Zi „Pinocchio”, care promoveaza

educația inclusiva, activități de alfabetizare, educatie non-formala și suport pentru copii din

comunitate, acordand o deosebita atenție parcursurilor de incluziune pentru cei care taiesc în situații

de risc. Asociatia este un punct de referinta la nivel regional pentru voluntariatul local, național și

internațional. Din 2003 promovează proiecte de mobilitate pentru tineri prin Serviciul European de

Voluntariat / Corpul European de Solidarietate, schimburi de tineri și tabere de lucru, gazduind

voluntari prin intermediul programului Serviciul Civil European.

 

 

 

 

 

 

 

Manampy zaza Madiniky, Madagascar
 

Asociatia Manampy zaza Madiniky este activă din 2015 pe insula Nosy Be, în Madagascar, cu programe

și activități de sprijin al minorilor și a familiilor din comunitatea locala care locuiesc în situații

economice dificile. Suportul alimentar pentru nou-nascuti și copii, burse, organizarea de cursuri de

alfabetizare, ateliere de agrement și recreere pentru minori și adulți reprezintă câteva din propunerile

pe care asociația le face împreuna cu personalul local cu o colaborare din ce în ce mai mare a

voluntarilor internaționali în cadrul taberelor de munca și al altor programe de voluntariat pe termen

scurt.

Pagina Facebook: IBOItalia

E-mail: info@iboitalia.org

Website: www.iboitalia.org

Website: www.lumealuipinocchio.org

Pagina Facebook: As. Lumea lui Pinocchio

E-mail: info@lumealuipinocchio.org

Website: manampyzazamadiniky.jimdo.com

Pagina Facebook: Manampy zaza Madiniky



Asociacion Pueblo Grande, Perù
 

Asociația Pueblo Grande s-a născut în 2007 din inițiativa unor educatori, sociologi și experți în

comunicare. Asociatia are ca scop dezvoltarea comunității și contribuie la formarea integrală a

oamenilor. Din asociație s-a născut în special proiectul "Barrio Cultural Quijote para la Vida", care în

localitatea Santa Rosa, o suburbie din Lima, promovează proiecte culturale destinate minorilor pentru

a încuraja formarea viitorilor lideri comunitari și promotori ai democrației.

 

 

 

 

 

Sevashram Center, India
 

Centrul Sevashram funcționează din 1970 în Kavital, un sat din nordul statului Karnataka. Centrul

gazduieste copile și adolescente care provin din zonele rurale în care condițiile socio-economice

precare împiedică familiile să îngrijească fiicele lor și să le satisfacă necesitatile de bază, în special

educația.

Centrul gazduieste copilele într-o forma rezidentiala, sprijinind parcursul lor educativ în școlile

publice locale. De asemenea, organizează cursuri de formare profesională și recuperare școlară pentru

cei care au parasit școala devreme.

 

Pagina Facebook: Proyecto "Quijote para la Vida"

E-mail: quijoteperu@gmail.com
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Acest manual a fost conceput cu scopul de a fi un instrument util pentru sistemarea și organizarea
tuturor bunelor practici implementate de organizațiile partenere în realizarea unui proiect de
voluntariat pe termen scurt și lung.
Programele de mobilitate internațională pentru tineri reprezintă un sector în continuă creștere, iar
diversele oportunități disponibile variază în funcție de finanțările și programele naționale și
internaționale.
 

Strategiile și metodele de lucru descrise mai jos sunt rezultatul multor ani de experiență al asociatiei

IBO Italia și a organizațiilor partenere ale proiectului EVAC, în special în realizarea următoarelor

programe de voluntariat:

 

tabere de lucru internaționale;

schimburi de tineri;

Serviciul Civil Național și în Strainatate (Italia, L. n. 64/2001) si Seviciul Civil Universal (Italia,

DGLS n. 40/2017);

Corpul Civil de Pace (Italia, L. n.47/2013);

Serviciul European de Voluntariat și Corpul Solidarității Europene.

 

 

1.1 ACTORII UNUI PROIECT DE VOLUNTARIAT
 

a. Voluntarul
 

Termenul "voluntar" identifică participantul la un proiect de voluntariat. Cele mai multe programe de

voluntariat vizează în primul rând tinerii (până la vârsta de 30 de ani), dar există experiențe, cum ar fi

taberele de lucru, care nu includ limite de participare în ceea ce privește vârsta. În general, proiectele

pe termen mediu- lung implica participarea unui numar mic de voluntari (în medie de la 1 la 3), în

timp ce propunerile pe termen scurt sunt caracterizate ca experiențe de grup, adesea cu participanţi

din diferite tări.

 

b. Organizațiile partenere
 

Indiferent de tipul de program, fiecare proiect de voluntariat necesită colaborarea între o organizație

care trimite voluntari (SO din engleza sending organization) și o organizație gazdă (HO, din engleza

hosting organization), în care se desfășoară proiectul specific de voluntariat.

În proiecte mai complexe, care ofera diferite tipuri de voluntariat, poate exista și o organizație

coordonatoare care coordoneaza implementarea diferitelor proiecte.

Pentru a realiza proiecte de calitate, organizațiile trebuie sa colaboreze în toate fazele în care se

articulaeza proiectul, deși cu diferite sarcini și responsabilități în baza diferitelor momente de

realizare.

 

Preliminarea realizării unui proiect de voluntariat reprezintă o etapă de cunoaștere între cele două

părți, care, în general, începe printr-un schimb de materiale informative cu privire la istorie, viziunea,
misiunea și activitățile pe care acestea le au.
 

Într-o a doua etapă, este o bună practică să oferim, dacă este posibil, o vizită la fața locului pentru a

cunoaște organizația și proiectul în care pot fi incluși viitori voluntari (cfr. Proiectul EVAC_vizite

studiu https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/meeting/).
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Al treilea pas fundamental privește definirea unui proiect de voluntariat care conține informații

referitoare la:

 

contextul general în care are loc proiectul;

obiectivele și activitățile în care voluntarii vor fi implicați, cu un program zilnic orientativ;

rolul voluntarului în cadrul proiectului;

personal local și tutore de referință;

organizarea cazării, alimentelor și a călătoriilor;

siguranța, acoperirea asigurării, igiena sănătății, regulile de conduită.

 

Metodele și timpul pentru elaborarea proiectului de voluntariat și a oricaror acorduri pot varia în

funcție de programul de referintă pentru proiectul specific. În general, proiectele de voluntariat pe

termen lung necesită încheierea unor acorduri mai complexe și redactate în conformitate cu

orientările specifice.
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În cadrul proiectelor de voluntariat, selecția este un proces prin care se mărește probabilitatea de

alegere optimă a participanților, favorizând cât mai mult corespondența dintre voluntar și proiectul

ales și evitând probleme viitoare atât pentru voluntar, cât și pentru contextul în care este introdus.

Obiectivul este acela de a stabili capacitatea posibilului voluntar de a desfășura o activitate specifică

într-un context specific, prin potențialul său, abilități și experiențe.

Procesul de selecție poate avea diferite nivele de articulare și complexitate și poate fi adaptat la

diferite nevoi de recrutare a voluntarilor. În general, pentru proiectele pe termen scurt - ex. tabere de
lucru sau schimburi de tineri – nu se adopta lungi și articulate procese de selecție, dar se pune

accentul pe informarea potențialilor participanți și pe alegerea celei mai potrivite experiențe bazate

pe așteptările, motivațiile și abilitățile acestora.

În cazul proiectelor de voluntariat pe termen mediu și lung, pe de altă parte, este o bună practică

aplicarea unor procese de selecție mai complexe, care să permită atât organizației cât și candidatului

să dobândească elemente utile pentru a evalua dacă proiectul ales este de fapt cel mai potrivit pentru

așteptările și potențialul sau.

 

Un proces complet de selecție include următoarele etape:

 

Definirea profilului voluntarului;

Promovarea și căutarea voluntarilor;

Definirea instumentelor pentru efectuarea selecției;

Desfasurarea probelor de selecție;

Selectarea candidatilor și relativele comunicari.

 

 

2.1 DEFINIREA PROFILULUI VOLUNTARULUI
 

Analiza și definirea profilului voluntarului dorit este un moment precedent selectiei propriu-zisa.

Obiectivul este acela de a avea o imagine suficient de clară a contextului în care va acționa

voluntarul, a îndatoririlor sale și a caracteristicilor necesare.

Definirea profilului voluntarului constă din două elemente centrale: "competentele" și "dimensiunile".

COMPETENTE: 
ansamblul de cunostinte si

experiente care pot fi

puse la dispozitia proiectului

Titlul de studiu

Cunostinte lingvistice

Experiente precedente de voluntariat

DIMENSIUNI: 
caracteristic psiho-atitudinale 

     si comportamentale

Problem solving e capacitati decizionale

Adaptabilitatea si toleranta la stres

Capacitatea de negociere

Capacitati comunicative si relationare

Munca in echipa
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Cum să observăm dimensiunile în timpul unei selecții?
 

Abilități de comunicare și relaționare: voluntarul prezintă claritate expozitională, folosește un

limbaj adecvat contextului și interlocutorului, îl priveste în ochi, permite celorlalți sa vorbească

sau îi întrerupe, tonul sau ritmul vocii faciliteaza înțelegerea, utilizeaza zâmbetul și expresia

facială pentru a facilita participarea.

 

Adaptabilitate și toleranță la stres: voluntarul menține controlul vorbelor, luciditatea, firul logic

al discursului, are o poziție dinamică sau rigidă, arată autocontrol și gestionează emoțiile,

păstrează calmul sau devine nervos, demonstrează echilibrul în abordarea schimbarilor bruşte sau

se închide în faţa unei critici.

 

Problem solving și capacitatatea de luare a deciziilor: într-o situație problematica, voluntarul are

clar obiectivul care trebuie atins, observa detaliile, se arata orientat spre metoda, demonstrează

abilități analitice și de sinteză, stabilește priorități și propune soluții eficiente, știe cum să facă

alegeri între opțiunile disponibile, respectă termenele limită.

 

Abilități de negociere: într-o situație dificilă sau de conflict, voluntarul își susține propriile

poziții, dar acceptă și confruntarea cu oameni de opinii diferite, arată respect și considerație

pentru alții, identifică posibilele compromisuri și atenuează diferitele poziții cu disponibilitatea

de a reevalua propriile propuneri.

 

Munca în grup: voluntarul participă activ intr-un grup /nu se izolează, este disponibil să facă

activități împreună cu ceilalti, respectă rolurile, încurajează participarea tuturor, creează

încredere în grup și stimulează colaborarea.

Pot exista anumite cerințe pentru un anumit voluntar deoarece acestea sunt strâns legate de context

și de activitățile care trebuie efectuate, cum ar fi, de exemplu:

 

condiții meteorologice extreme (foarte multă zăpadă și multe grade sub zero sau foarte cald / arid

/ lipsă de apă)  adaptabilitate ridicată;
 

activități în strânsă legătură cu persoanele aflate în situații dificile   abilități de relaționare și
negociere.

 
Din acest motiv, o definire clara a contextului de primire (Capitolul I) și a profilului voluntarilor este

de o importanța fundamentala, atât în faza de promovare și de căutare a voluntarilor, cât și în ceea ce

privește selecția în sine.

Informațiile privind competentele voluntarului sunt în general deductibile din curriculum vitae, din

scrisoarea de motivație dar și în timpul interviului de selecție (a se vedea punctul 2.3). Dimensiunile,

pe de altă parte, sunt mai ușor de observat prin activități și teste de grup.
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2.2 PROMOVAREA ȘI CĂUTAREA VOLUNTARILOR
 

Fiecare proiect de voluntariat, indiferent de durată și de tipul acestuia, trebuie să includă în mod

necesar o fază de promovare externă destinată căutării potentialilor participanți.

 

În scopul promovarii, este util să se defineasca și să se pregătească un pachet informativ care sa

conțină toate informațiile esentiale despre organizatiile implicate și despre proiectul de voluntariat

(context, activitate, logistică) util pentru a ghida potențialele părți interesate în faza lor de informare

și alegere. Informațiile privind metodele de pre – înscriere sau de candidatura vor fi asemenea

disponibile: în cazul proiectelor care implica procese de selecție, potentialilor candidați li se va cere,

în general, sa prezinte un CV si/sau o scrisoare de motivatie.

 

Faza de promovare poate fi realizată cu mai multe instrumente și canale de comunicare:

 

Prin Internet: site-uri web, social media, buletine de știri, portaluri web dedicate voluntariatului;

Mass-media locale: ziare și televiziuni;

Evenimente publice: întâlniri la sediul organizațiilor implicate, școli, universități, sucursale și

centre de informare pentru tineri, evenimente publice;

 

 

2.3 DEFINIREA INSTRUMENTELOR DE SELECȚIE
 

În funcție de tipul de proiect și de durata acestuia, instrumentele folosite pentru selecție pot varia.

În orice caz, instrumentul principal este interviul motivational care poate fi adoptat atât pentru

experiențe pe termen scurt, cât și pentru proiecte pe termen mediu și lung.

Scopul interviului este acela de a întâlni candidatul, de a evalua competentele acestuia și de a sonda

motivele cu privire la participarea sa, explorând tipul de „impuls” pe care îl are fata de acest rol,

verificând că această dorință este conștient legată de o viziune clară și realistă a contextul

proiectului. Interviul este, de asemenea, o oportunitate de a furniza candidatului informații exacte

despre asociatie, despre contextul care îl va gazui și despre ceea ce ii va putea oferi.

 

În cazul proiectelor pe termen lung, este de dorit integrarea în interviu a altor instrumente de

observare, utile pentru evaluarea dimensiunilor enumerate mai sus. Aceste instrumente pot fi teste
psiho-aptitudininale, cazuri de negociere (cazuri de advocacy) și de relatie, cazuri de leadership și de
problem-solving.
Componența unui grup de candidați cărora li se prezintă un test specific (un caz problematic care

trebuie rezolvat într-un anumit moment decât o decizie care trebuie luată la nivel personal și de

grup) poate fi un instrument foarte util pentru identificarea elementelor de evaluare.

 

 

2.4 PROCEDURA DE SELECȚIE
 

Pentru ca evaluarea candidaților să fie cât mai obiectivă, există câteva strategii care pot fi adoptate

în timpul efectuării testelor de selecție.
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Gazduirea. În selecție, gazduirea trebuie să fie cordială, dar detașată. Nu este necesar ca candidații

să se simtă imediat în largul lor, mai ales dacă aceștia trebuie să evalueze dimensiunile legate de

gestionarea stresului. Deoarece această caracteristică este strâns legată de capacitatea de a se

simți confortabil în situații noi, este util să exploatezi pe deplin primele momente ale relației: dacă

persoana nu poate gestiona o situație stresantă pentru câteva minute, cum va reacționa în situații

în care stresul este de alta entitate? O atitudine formală în activitățile de selecție nu diminuează

stilul de primire tipic organizațiilor de voluntariat. Putem să-l dovedim cu ușurință o dată ce

selecția este finalizată!

 

Influența selectorilor. Cei care întâlnesc candidații trebuie să limiteze cât mai mult posibil

exprimarea ideilor și experiențelor lor personale pentru a le împiedica să influențeze răspunsurile

evaluatorului.

 

Spațiu pentru voluntar. Candidatul trebuie să fie protagonistul interviului, 80% din spațiul de

dialog trebuie să fie lăsat lui. Recrutorul trebuie să utilizeze întrebări deschise, scurte și simple (de

exemplu, "Ce ați face dacă ...? Care este părerea dvs. despre ...?"). Scopul este de a obține o

cantitate considerabilă de informații în mod spontan.

 

Luarea notitelor. Este recomandat ca recrutorii să ia notă de toate informațiile și observațiile pe

care le obțin atunci când întâlnesc candidații, având grijă să noteze comportamentele observabile

cât mai mult posibil (informații care nu sunt conținute în CV și, prin urmare, nu mai pot fi

recuperate dacă nu sunt notate).

 

Ordinea informațiilor primite. Aveți grijă, deoarece prima și ultima informație colectată este cea

care influențează cel mai mult evaluatorul deoarece este mai ușor de reținut.

 

 

2.5 PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR OBTINUTE
 

O evaluare corectă a candidatului depinde de capacitatea de a exploata toți indicatorii observați

pentru a face o judecată lipsită de reprezentările personale sau de condiționarea emoțională. Este

necesar să se raporteze considerenţele făcute caracteristicilor rolului care trebuie ocupat: evaluarea

este așadar adresată întotdeauna poziției și proiectului, niciodată persoanei.

Este recomandabil să se întocmească o fișă de evaluare a fiecărui candidat sau o descriere detaliată a

ceea ce a apărut în timpul interviului, acordând o atenție deosebită punctelor forte și punctelor slabe.

 

 

2.6 SELECTAREA CANDIDATILOR ȘI COMUNICARILE CONEXE
 

Comparația dintre evaluările diferiților candidați va permite recrutorilor să facă alegerea finală. În

urma acestui lucru, este oportun comunicarea rezultatelor selectiei candidatilor întâlniți într-un timp

rezonalbil. Această comunicare va oferi persoanei evaluate un feedback util care îi va permite, în caz

de rezultat negativ, să-și orienteze cautarea mai eficient.

 

Dacă este posibil și adecvat, asociația poate, de asemenea, să facă o propunere alternativă

candidatului: selecția poate avea astfel o valoare de orientare, în special în cazul tinerilor, pentru a-i

ajuta să aleagă tipul de experiență care se potrivește cel mai bine profilului lor și sa pună bazele unui

parcurs de voluntariat care să fie o opurtunitate de creștere.
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Întâlnirea voluntarului, furnizarea informațiilor, aprofundarea motivatiilor și asteptarilor sale,

pregatirea și primirea acestuia, sunt toți pasii fundamentali pentru o experiența de voluntariat de

calitate, pentru ca „Cine începe bine, este deja la jumatea operei!”.

 

 

3.1 NU DOAR RUCSAC ȘI VALIZA...
 

3.1.1 Formarea înainte de plecare
 

Formarea și instruirea voluntarilor care au trecut peste selecția initiala conform metodelor descrise

mai sus, este o etapa fundamentala și tine de competenta organizatiei care trimite.

În cadrul proiectelor pe termen mediu-lung mai structurate, faza de formare poate fi efectuata într-o

forma centralizata împreuna cu alți voluntari sau de institutii specializate.

În orice caz, este o practia buna ca organizatia de trimitere să întâlnească cel puțin odată voluntarul

care pleacă pentru a defini împreuna informațiile și detaliile cu privire la proiectul de voluntariat.

Cu toate că multe indicații au fost deja furnizate în infosheets și infopacks în faza de promovare și

selecție (vezi capitolul 2), întâlnirea cu voluntarul care pleacă este utilă și importantă pentru a

investiga mai multe aspecte.

 

Cele mai importante sunt enumerate mai jos:

 

Prezentarea organizatiei de trimitere, a misiunii și a principalelor activități, ilustrând semnificația

și valoarea voluntariatului și experiențele propuse (vezi Anexa_Codul etic al voluntarilor);

Furnizarea mai multor informații despre proiect, despre organizația gazdă, contextul local,

obiectivele și activitățile propunerii de voluntariat și / sau mobilitate;

Definirea rolului voluntarului în cadrul proiectului, tinand cont de așteptările și motivatiile celui

care pleacă si de asemenea împărtășirea unui program zilnic orientativ de activități, care va fi

ulterior revizuit și detaliat la fața locului;

Furnizarea contactelor personalului local de referinta;

Informarea voluntarului cu privire la condițiile de hrană, cazare, transport local la sosire, în ceea ce

privește călătoriile naționale/internaționale;

Furnizarea unui vademecum cu informațiile și recomandările privind securitatea, acoperirea

asigurărilor și igiena sănătății.

 

Preliminar, pentru a garanta succesul acestei etape de pregătire este foarte importanta comunicarea și

colaborarea dintre organizația de trimitere și cea gazdă, așa cum este descris în Capitolul 1.

 

3.1.2 Documente
 

Organizațiile vor lucra împreună pentru a oferi voluntarilor informații cu privire la documentele

necesare pentru plecare, cum ar fi pașaportul, viza și documentele justificative (dacă este necesar),

cardul de vaccinare, biletul de avion, polița de asigurare.

 

 

3.1.3 Acordul de voluntariat
 

În majoritatea proiectelor de voluntariat, relația dintre voluntar, organizatia de trimitere și cea care

gazduieste vine formalizată printr-un acord/contract de voluntariat care poate fi elaborat în

conformitate cu reguli precise dictate de programul de finanțare (de exemplu, Serviciul Civil) sau

scrise pe modele concepute de organizații.

 



Acordul formalizează multe dintre aspectele descrise mai sus și conține, în general, informații

fundamentale, cum ar fi:

 

Datele personale ale voluntarului și ale organizațiilor implicate;

Datele proiectului de voluntariat;

Condițiile de cazare, masa, transport local și asigurare;

Rolul și datele tutorelui de proiect;

Informații specifice privind proiectul și activitățile propuse;

 

3.1.4 Prepararea organizatiei gazda
 

În săptămânile precedente sosirii voluntarului, organizația gazdă trebuie să definească condițiile

esențiale pentru a garanta o primire caldă și eficientă a acestuia.

 

Iată câteva indicații generale:

 

Sa pregătească locul în care se vor caza voluntarii asigurandu-se ca este gata de utilizare atunci

când aceștia sosesc;

Sa organizeze transportul voluntarilor de la stația de sosire sau aeroport la sediul de primire;

Sa comunice cu voluntarii, schimbând contactele, orariile și indicatiile precise al locului în care se

găsesc, astfel încât sa poata gestiona eventualele evenimente neprevăzute sau schimbarile de

program;

Sa informeze personalul oranizatiei gazda și a eventualilor beneficiari ai activitatilor despre sosirea

voluntarului, despre durata și motivele șederii sale.

 

 

3.1.5 Tutorul
 

Așa cum am subliniat mai sus, în fiecare experiență de voluntariat este fundamentala prezenta unei

persoane care își asuma rolul principal de referinta pentru voluntar și care îl poate insoti și sustine în

realizarea proiectului sau.

 

În cazul proiectelor pe termen scurt - ex. tabere de lucru sau schimburi de tineri - adesea grupul de

voluntari este însoțit de un camp lider sau de un lider de grup care, în acest caz, este selectat și

pregătit de organizația de trimitere și care are rolul de:

 

a însoti grupul încă de la plecate (în unele cazuri, de exemplu pentru schimburile de tineri chiar și

călătoria internațională vine făcută împreuna);

sa planifice împreuna cu organizația de trimitere și cea gazdă activitățile care urmează sa fie

desfășurate, chiar și în timpul liber;

să coordoneze grupul în desfășurarea activităților zilnice pe parcursul experienței (atribuirea de

roluri și activități specifice și garantarea participării tuturor);

să susțină voluntarii în momente de dificultate personală sau de criză, fiind responsabili pentru

siguranta acestora. 

În orice caz, organizația gazdă trebuie să identifice cel puțin o persoană de contact internă care va fi

principalul interlocutor pentru camp lider/ lider de grup pentru gestionarea logistică și

organizațională a experienței.
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În cadrul proiectelor pe termen mediu și lung, organizația gazdă trebuie să identifice în cadrul

acesteia o persoană care va prelua rolul de tutore[2] pentru voluntarul care vine. Această figura va

avea responsabilitatea de a susține voluntarul pe durata experiei sale, asigurand calitatea, în special

din punctul de vedere al relațiilor interpersonale și al integrării cu realitatea locală.

 

Tutorul poate fi o persoană diferită fata de persoana responsabilă de mobilitate care, în schimb, va

urma voluntarul în implicarea sa în programul de activitate planificat și care ar putea varia în funcție

de tipul acesteia și de sectorul în care este implicat voluntarul.

Figura tutorelui este fundamentală pentru o experiență de voluntariat de calitate și rolul său revine

în diferitele faze ale ciclului proiectului, cu activități și funcții specifice care vor fi descrise în

următoarele capitole.

 

 

3.2 SE ÎNCEPE!
 

3.2.1 Primirea voluntarilor
 

Sosirea voluntarilor la organizația gazdă este o etapă deosebit de delicată, mai ales dacă proiectul de

voluntariat are loc în străinătate, într-o țară îndepărtată, atât din punct de vedere geografic cât și

cultural.

Prin urmare, organizația gazdă trebuie să investească timp și resurse umane pentru a se dedica

acestei prime faze, încercând să garanteze o primire călduroasă, cu persoane de referință și să creeze

condițiile în care voluntarul se simte bine și asteptat.

Unele atentii de baza sunt, de exemplu întampinarea voluntarului la aeroport sau la gara, indicarea

locuintei și insotirea voluntarului la intrarea acestuia în noua realitate, care va fi „casa” lui chiar și

pentru doar doua săptămâni sau pentru un an.

 

3.2.2 Adaptarea
 

Tutorul organizației gazdă va avea grijă în zilele următoare sosirii voluntarului sa prezinte structura

în ceea ce privește spațiile, orariile și personalul local.

De asemenea, va însoți voluntarii și le va prezenta contextul local (de exemplu orașul, cultura) în care

este introdus proiectul cu indicații generale privind aspecte precum siguranța personală, regulile de

conduită, numerele de urgență, punctele medicale de prim ajutor, magazinele pentru achiziții de bază.

Este important, în primele zile, ca tutorul să ajute voluntarii în activități precum schimbul valutar,

telefonia mobilă (de exemplu, cumpărarea unei cartele SIM, conectarea la o rețea Wi-Fi) sau micile

deplasari (de ex. ce mijloace de transport sa utilizeze și la ce cost). Mai mult, tutorul va introduce

treptat voluntarii în activitățile planificate, inițial invitându-i să observe și să întrețină primele

abordări relaționale.

 

În primele zile de ședere este recomandabil să se organizeze momente, de grup sau individuale,

formale sau informale (vezi Capitolul 7), pentru a se putea lua conștiința de motivațiile și așteptările

fiecăruia. Acest lucru va ajuta tutorele să alinieze activitățile, să înțeleagă mai bine motivele

posibilelor momente de dificultate sau de conflict și să redacteze o întâlnire de evaluare la sfârșitul

experienței.

 

[2] Această figura poate fi identificată cu alți termeni care variază în funcție de programul de referință: de exemplu, vorbim de

Mentor în contextul Serviciului European de Voluntariat / Crpul European de Solidarietate sau de PLO - Operator Local de

Proiect, în cadrul Serviciului Civil.
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În proiectele pe termen mediu și lung, un factor fundamental pentru facilitarea adaptării voluntarilor

este favorizarea autonomiei lor din punct de vedere lingvistic. Investirea timpului și a energiei în faza

initiala a invatarii limbii locale este esentiala pentru a face ca voluntarii să fie mai independenți în

activitățile zilnice de proiect, în timpul lor liber și în relația cu beneficiarii și comunitatea locala.

 

3.2.3 Începutul experienței de voluntariat
 

Modalitățile în care voluntarii pot fi implicați în activități specifice vor varia în funcție de tipul de

proiect, fie pe termen scurt, fie pe termen lung.

 

În general, pentru toate proiectele, este util:

 

să se ilustreze voluntarilor o imagine generală a activităților organizației;

sa se organizeze o întâlnire cu persoanele care alcatuiesc personalul local, să-i prezinte și sa

explice rolul lor în cadrul organizatiei;

să se discute împreuna planul de lucru săptămânal (cu o perspectiva pe termen lung în cazul

proiectelor pe termen lung, oferind un plan de obligații și activități bazate, de asemenea, pe

programul organizatiei)

 

Pentru proiectele pe termen lung o bună practică este aceea de a lăsa voluntarii să experimenteze

multiplele activități ale asociației, alături de supraveghetorii din sectoare, astfel încât aceștia să

poată avea o idee mai bine definită asupra diferitelor activități. La sfarsitul acestei faze, daca este

posibil, se decide impreuna cu voluntarul in care activitate sa-l implice mai mult, imbunatatind

abilitatile, atitudinile personale si motivatiile.

 

Treptat, voluntarul își va începe experiența consolidând din ce în ce mai mult autonomia în ceea ce

privește spațiile și oamenii.

 

Acest proces de monitorizare poate avea termene și proceduri diferite în funcție de faptul ca

proiectele vor fi pe termen scurt sau lung, de grup sau individuale. Următorul capitol este dedicat în

mod specific acestei modalități, care devine tot mai importantă pentru a garanta o bună calitate a

experiențelor de voluntariat.
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Un factor fundamental pentru o experiență pozitivă de voluntariat este că participanții reușesc să

mențină motivații bune pe durata proiectului. Pentru a facilita acest proces, este important să avem

reguli bine definite: regula în sine nu diminuează motivațiile, ci le transmite pozitiv.

Primele zile ale experienței sunt fundamentale deoarece se realizeaza întâlnirea dintre percepția

voluntarului și realitatea organizației gazdă.

 

Pentru a stimula cunoașterea contextului, este esențial:

 

a se stabili reguli clare de la început;

a se distinge roluri (chiar și diferite reguli pentru diferite roluri);

a se defini unul sau mai multe obiective care trebuie atinse;

 

A avea obiective clare încă de la început ajuta la canalizarea energiilor, incurajeaza motivația, și

stimuleaza dezvoltarea strategiilor de rezolvare a problemelor.

Un voluntar apreciază o sarcină / activitate atunci când înțelege că este o parte a scopului care

trebuie atins. Pentru ca determinarea obiectivelor sa aibă o influența pozitiva asupra voluntarului este

nevoie de feedback frecvent.

Prin urmare, importanța proceselor de monitorizare și evaluare a proiectelor.

 

 

4.1 CE SE ÎNȚELEGE PRIN MONITORIZARE ȘI EVALUARE?
 

Monitorizarea reprezinta un instrument util pentru colectarea informațiilor care să ghideze și să

îmbunătățească calitatea proiectului în timpul fazei de implementare.

 

Procesul de evaluare se concentrează asupra obiectivelor și rezultatelor obținute pentru a le împărtăși

părților interesate și partenerilor, promovând comunicarea catre exterior.

 

Atât monitorizarea cât și evaluarea trebuie să parcurgă toate etapele unei experiențe și să implice

participarea activă a tuturor părților interesate: organizațiile partenere, participanții, comunitățile

locale implicate.

 

 

4.2 ELEMENTE ESENTIALE ALE MONITORIZARII
 

Procesul de monitorizare trebuie să includă cel puțin trei elemente fundamentale:

 

o revizuire constantă a proiectului: obținerea informațiilor pentru a putea reflecta asupra a ceea ce

se realizează și pentru a studia toate adaptările necesare ale activităților planificate;

reproiectarea: faza de implementare a unui proiect implică întotdeauna abateri de la ceea ce a fost

inițial planificat. Astfel devine esențială adaptarea proiectului la dificultățile și / sau nevoile care

apar în timpul lucrului;

un sistem de raportare: un element fundamental pentru colectarea și furnizarea informațiilor

actualizate cu privire la progresul proiectului, la orice dificultăți întâmpinate, la schimbările care

au avut loc și la modificările ulterioare ale proiectului inițial.
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4.3 CÂND SE EFECTUEAZĂ MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ȘI CE ASPECTE TREBUIE
INVESTIGATE?
 

Tipul acțiunii: Evaluare

Părțile implicate

Continut și metodologii

Obiectiv

În săptămânile anterioare plecării (autoevaluarea la distanță sau dedicarea unei

sesiuni în timpul formarii înainte de plecare)

Organizatia de trimitere, voluntarul (în special pentru proiectele pe termen mediu /

lung)

Voluntarul este invitat să reflecteze asupra următoarelor aspecte:

 

așteptările privind cultura, limba, serviciul care trebuie efectuat, cazarea,

contextul local, securitatea, beneficiarii;

abilitățile personale pe care le poate pune la dispoziție;

autoevaloarea propriilor competente. Un sistem de referință poate fi schema

celor 8 competențe-cheie, ce apar in Youthpass (vezi Capitolul 6).

Voluntarul își definește profilul la începutul experienței, care poate fi apoi folosit

ca instrument de comparație în timpul fazei finale de evaluare.

INAINTE DE PLECARE

Tipul acțiunii: Monitorare

Când

Părțile implicate

Continut și metodologii

Obiectiv

Zilnic sau cel puțin de 2/3 de ori pe săptămână

Organizația gazdă, liderii taberelor/ liderii de grup, grupuri de voluntari

Spațiile dedicate monitorizării pot fi scurte, dar frecvente și pot utiliza, in special

pentru grupuri, activitati de grup si joc simulat.

 

 

 

Voluntarii sunt îndrumați în plasarea activității zilnice în raport cu obiectivul care

trebuie atins, iar referentii au un instrument de măsurare a progresului activităților

și a atmosferei din cadrul grupului, identificând eventualele problemele in punerea

în aplicare a măsurilor corective.

IN TIMPUL EXPERIENTEI

(durata mai mica sau egala cu o luna, es. tabere de lucru sau schimburi de tineri)

Proiecte pe termen scurt

2 2

Când



Tipul acțiunii: Monitorare

Părțile implicate

Continut și metodologii

O data pe luna

Organizația gazdă, tutore și fiecare voluntar

Interviuri individuale

Obiectiv

Tipul acțiunii: Monitorare

Părțile implicate

Continut și metodologii

Când

Obiettivo

Trimestrial

Organizatia de trimitere si fiecare voluntar

Interviuri individuale prin Skype

 

 Monitorizarea progresului proiectului de voluntariat prin analiza mai multor

dimensiuni (a se vedea tabelul) din punctul de vedere al organizației de trimitere,

în special în ceea ce privește activitățile, planurile de lucru, relațiile cu organizația

gazdă.

Proiecte pe termen mediu si lung

Monitorizarea progresului proiectului de voluntariat prin analiza dimensiunilor

multiple (a se vedea tabelul) pentru a realinia, în caz de necesitate, planul de

activitate, mai degrabă decât introducerea unor măsuri menite să

îmbunătățească experiența voluntarului din punct de vedere relațional și

social.

Tipul acțiunii: Evaluare intermediară

Părțile implicate

Continut și metodologii

Obiectiv

La mijlocul serviciului

Organizațiile de găzduire și trimitere, fiecare voluntar

Raport sau chestionar scris

 

 Evaluarea experienței voluntarului din punctul de vedere al rezultatelor și

obiectivelor care trebuie atinse prin proiectul de voluntariat, bazat și pe așteptări

și motivații.

Când

Când
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LA SFARSITUL EXPERIENTEI
Proiecte pe termen scurt

Tipul acțiunii: Evaluare finala la fata locului

Când

Părțile implicate

Continut și metodologii

Obiectiv

Ultimele zile de experiență

Organizația gazdă, liderii de tabără / liderii de grup, voluntari

Activitate de grup și joc simulat (vezi capitolul 7, paragraful 7.2): acestea sunt

evaluări de tip emoțional, care vizează împărtășirea emoțiilor și a sentimentelor

legate de timpul petrecut împreună;

Chestionare pentru beneficiari și organizații gazdă: instrumente pentru evaluarea

impactului local al proiectului de voluntariat și pentru investigarea dimensiunilor

cum ar fi: Ce ajutor ați avut de la participare la activitățile organizate de voluntar?

Ce nu ți-a plăcut cu privire la activitatea desfășurată de către voluntar? Credeți că

activitățile organizate de voluntar au fost importante? Ti-ar place să continui să

participi la activități similare? (vezi capitolul 7, paragraful 7.5)

 
Impartasirea în grup a experientei trăită atât din punctul de vedere al activităților,

cât și al relațiilor construite. Evaluați aspectele practice, organizaționale și

logistice ale proiectului de voluntariat. Colectați elemente și informații utile

pentru re-planificarea experiențelor viitoare.

Proiecte pe termen mediu si lung

Tipul acțiunii: Evaluare finala la fata locului

Părțile implicate

Continut și metodologii

Să fie programată în ultimele două săptămâni ale proiectului

Organizația gazdă, tutore și fiecare voluntar

Interviu individual.

Evaluarea experienței ca moment final și sumar al fazelor precedente de

monitorizare. De asemenea, este util să asistăm voluntarul în procesul de

autoevaluare a competențelor dobândite și sa completam impreuna o declarație

sau un certificat final (a se vedea Youthpass).

Chestionare pentru beneficiari și organizații gazdă.

Instrumente care sunt utilizate pentru a evalua impactul local al proiectului de

voluntariat și pentru a investiga dimensiuni cum ar fi: ce ajutor ați avut de la

participanti la activitățile organizate de voluntar? Ce nu ți-a plăcut cu privire la

munca voluntarului? Credeți că activitățile organizate de voluntar au fost

importante? Doriți să continuați să participați la activități similare? (vezi capitolul

7).

 

 

 

IÎmpreună cu organizația gazdă, se construieste o evaluare a experienței din

punctul de vedere al relațiilor, al activităților desfășurate și al procesului de

învățare non-formală întreprins de voluntar. Colectați elemente și informații utile

pentru re-planificarea experiențelor viitoare.

Când

Obiectiv

2 4



Tipul acțiunii: Evaluare finala

Când

Părțile implicate

Continut și metodologii

Obiectiv

În săptămânile care urmează după întoarcere

Organizatia de timitere, voluntarul

Chestionare de evaluare.

Administrate fie de către organizația care trimite, fie de către organizația gazdă,

care investigheaza elemente precum: impactul experienței asupra propriului

drum de creștere; aspecte organizatorice și logistice, calitatea activităților

propuse; sfaturi pentru îmbunătățirea proiectului și pentru viitori voluntari.

Întâlnire finală cu organizația de trimitere.

Interviuri individuale sau întâlniri de întoarcere în grup.

 

 

A incuraja reflecția voluntarului asupra experienței trăite. Pentru organizația de

trimitere este o oportunitate de a aduna informații și elemente utile pentru

evaluarea proiectului propus și pentru formularea viitoarelor propuneri.

Transversal pentru ambele tipuri de proiecte

Câteva exemple de activități pentru evaluarea finală:

În fiecare an, la sfârșitul sezonului taberelor de lucru, IBO Italia organizează o întâlnire post-

tabără destinată tuturor tinerilor care au participat la o experiență de tabără de lucru în ultimele

luni. Întâlnirea se adauga la instrumentele de evaluare descrise mai sus, ca un moment colectiv

pentru restaurarea experienței traite, prin povestiri, imagini și simboluri.

În cadrul proiectelor de lungă durată, pentru tinerii care termină experiența Serviciului Civil in

Italia și in străinătate, se organizează două zile de întâlniri la sediul central al IBO Italia, unde

voluntarii se întâlnesc individual cu supraveghetorii din organizatie în cadrul unei evaluari finale

cu scopul de a analiza diferitele dimensiuni ale experienței trăite. Această fază individuală este

însoțită de un moment de restituire colectivă, deschisa și unui public extern, în care tinerii își spun

povestea cu privire la serviciul civil încheiat, prin imagini, obiecte și muzică. Povestea publică are

scopul de a spori experiențele trăite și de a crea un spațiu în care poveștile tinerilor care au ales

să dedice un an al vieții lor la solidaritate pot ajuta la o mai bună interpretare a realității și

situațiilor pe care le întâlnim în fiecare zi.

Dimensiuni care trebuiesc investigate în procesele de monitorizare și evaluare
 

Dimensiunea personală: verificarea nivelului de motivare a fiecarui voluntar, așteptările,

perceptia utilitatii personale, sentimentul de a fi bine primit sau apreciat;

Dimensiunea sociala: gradul de integrare și adaptare la context;

Dimensiunea relațională: interacțiunea cu alți voluntari, climatul din cadrul grupului, cu

personalul organizației, cu ceilalți reprezentanți ai proiectului, cu comunitatea locală etc.

Dimensiunea instrumentală: analiza activităților efectuate (Ce sa făcut? Când?); Orele de

serviciu (orele/zilele programate sunt compatibile cu cele efectiv realizate?), rezultatele

obținute și motivele pentru eventualele întârzieri în realizarea obiectivelor sau în desfășurarea

unor activități planificate (De ce nu a fost făcută o activitate? A fost amânată și dacă da, când?

Sau a fost anulată?)
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4.4 DISEMINAREA ȘI VALORIZAREA REZULTATELOR
 

În acești ani, tema comunicării și sporirea impactului social al proiectelor și activităților devine tot

mai importantă în dezbaterea publică. În această direcție, este important ca organizațiile care trimit și

mai ales organizatiile care gazduiesc, sa investească în promovarea și diseminarea proiectelor de

voluntariat în care sunt implicate, punând accentul pe valoarea adaugata pe care aceste experiențe le

aduce atât participantilor, cât și comunitatilor locale unde sunt gazduiti voluntarii. În unele cazuri,

acest lucru de comunicare externa poate fi un instrument util pentru a primi sprijin practic sau

financiar din partea comunității.

În timpul proiectului, este util să se furnizeze informații și actualizări privind activitățile și

rezultatele.

Diseminarea rezultatelor obținute înseamnă răspândirea, comunicarea externa a ceea ce s-a putut

face, modul în care s-a rezolvat sau s-a redus o problemă.

 

Ce se comunica?

 

Rezultatele proiectului care pot include rezultate concrete (tangibile), dar și cunoștințele, aptitudinile

și experiența dobândite atât de organizatorii proiectului, cât și de participanții la activități. Câteva

exemple:

produse

metode

experiențe

bune practici

 

Diseminarea și comunicarea rezultatelor unui proiect ne ajută să:

creștem gradul de conștientizare a muncii depuse (de noi, de rețea, de parteneri, etc.);

să extindem impactul activităților desfășurate;

implicam părți interesate și grupuri țintă;

schimbul de bune practici;

dezvoltarea unor noi activități;

 

Cum se comunica?

 

Printr-o pluralitate de instrumente de comunicare: de la site-uri web la social media, de la radio la

contacte cu presa sau televiziune locală.

Voluntarii pot fi, de asemenea, implicați ca martori direcți ai angajamentului lor: povestea la persoana

întâi îmbunătățește și promovează protagonismul tinerilor, favorizând sentimentul lor de a fi o parte

activă a unui proiect. Aceasta implicare poate fi promovata atât în timpul proiectului de către

organizatia gazda, cât și la întoarcere de către organizatia de trimitere.

Aceste momente de mărturie se pot realiza în seri interculturale, evenimente publice, campanii,

expoziții de fotografii, întâlniri în școli. Întâlnirea cu comunitățile locale este esențială pentru

schimbul, informarea și oferirea de exemple pozitive de educație, incluziune și schimbare.

O ulterioara – și utila – activitate de diseminare este implicarea voluntarilor care se întorc la

pregătirea voluntarilor care pleacă: din experiența partenerilor, această practică are dublul rezultat:

cel al îmbunătățirii experiențelor dar și al asigurarii tinerilor care pleacă si care vor avea ocazia de a

învăța din mărturii directe și practice.

Ca parte a proiectului EVAC, cei doi voluntari SEV de la sediul IBO Italia au fost implicați în diverse

evenimente publice, în cadrul cărora au avut ocazia sa povesteasca experientele lor. În mod similar,

voluntarii SEV care au fost la partenerul peruvian au participat la întâlniri cu studenți și la

evenimente de promovare a voluntariatului organizate în capitală prin Rețeaua Internațională de

Voluntari.
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Proiectele de voluntariat, atât cele pe termen scurt, cât și cele pe termen lung, implică întotdeauna

oameni din diferite culturi și medii care se reunesc pentru a lucra împreună pentru un obiectiv comun.

Din întâlnirea acestor căi diverse pot apărea conflicte a căror origine este frecvent legată de diferite

valori, obiective, senzații și percepții. Cu toate acestea, nu este întotdeauna spus că un conflict

trebuie să provină neapărat din diferențe și există strategii și măsuri care pot fi adoptate tocmai

pentru a preveni apariția acestora.

Acest capitol, pornind de la elemente teoretice, intenționează să se concentreze asupra principalelor

cauze ale conflictului în proiectele de voluntariat și sa ofere sugestii utile pentru prevenirea și

gestionarea situatiilor de criză.

 

 

5.1 INTELEGEREA ȘI DEFINIREA CONFLICTULUI
 

"Când încercăm să înțelegem și să gestionăm constructiv un conflict, o primă strategie utilă este să

separăm cauza de relația și problema de persoana implicată.

Separarea CINE de CE va promova o mai bună înțelegere a conflictului și va ajuta la evitarea

atacurilor personale, a confruntărilor directe și a altor comportamente distrugătoare ".

Convențional, conflictul este privit ca ceva negativ și distructiv; dar poate produce și un efect pozitiv

dacă părțile implicate sunt gata să învețe ceva nou și nu se prefac că totul este bine. Dacă este bine

gestionat, conflictul poate duce la îmbunătățirea situațiilor și a relațiilor.

În general, pentru a gestiona și a rezolva conflictul, ar putea fi util să avem niște instrumente care să

ne ajute să il înțelegem și să il analizam.

.

5.1.1 Indicatorii de conflict
 

Există diferite nivele și grade de conflict: conștientizarea acestora poate ajuta la interceptarea unei

situații tensionate înainte de a deveni o adevărată criză. Mai jos gasim o scară a intensității

conflictelor, împărțită în 5 etape diferite.

 

DISCOMFORT: sentimentul că ceva nu este chiar corect/adecvat;

ACCIDENT: incidente minore care irită și creează disconfort, dar care sunt rareori luate în

considerare și abordate în mod deschis;

NEINTELEGERE: ipoteze false și interpretări;

TENSIUNE: moduri negative de a se impune, puncte de vedere ancorate și indisponibile pentru a-și

revizui propriile convingeri;

CRIZĂ: comportament extrem și emoții puternice, certuri, violență.

 

5.1.2 Dimensiunile conflictului
 

Identificarea miezului problemei ne ajută să ne concentram mai mult pe cauza conflictului și

faciliteaza strategia de rezoluție.

 

CONFLICTUL INSTRUMENTAL: se referă la probleme concrete, instrumente, metode, proceduri,

structuri;

CONFLICTUL DE INTERES: privește repartizarea resurselor, a timpului, a muncii sau a spațiilor (în

orice caz resurse care sunt percepute ca fiind limitate);

CONFLICTUL DE VALORI: se referă la valorile morale, politice și religioase;

CONFLICTUL PERSONAL: se referă la identitate, încredere, stima de sine etc.
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Bineințeles ca diferitele dimensiuni sunt amestecate intre ele iar interpretarea tipului de conflict

poate fi diferit pornind chiar de la contextul cultural de plecare.

 

În contextul unui conflict, este important să ne amintim că nu toate aspectele sunt vizibile. Încercarea

de a privi partea ascunsă a aisbergului ajută la citirea diferitelor nivele și a diferitelor poziții pe

teren.

 

5.1.3 Conflictul in proiectele de voluntariat
 

Având în vedere specificul proiectelor internaționale de voluntariat, problema conflictului în aceste

contexte este strâns legat de două concepte principale:

 

comunicarea;

învățarea interculturală.

 

Comunicarea leagă oamenii și permite schimbul de informații și cunoștințe. Un mesaj poate conține

informații practice sau poate exprima sentimente / senzatii. Comunicarea este puternic influențată de

cultura proprie: cuvintele care sunt folosite, felul în care se saluta unul pe celălalt, sunt rezultatul

propriului fundalul cultural.

 

 În contextul voluntariatului internațional, abilitatea de a comunica (de a se exprima, de a

interpreta pe alții, de a constientiza diferențele) este strâns legată de capacitatea de a gestiona

conflictele și de a facilita învățarea interculturală.

 

Învățarea interculturală este experiența practică de a învăța mai multe despre sine și despre alții,

despre cultura proprie și despre alte culturi, într-o atmosferă de respect și înțelegere reciprocă.

 

 În cadrul voluntariatului, încurajarea învățării interculturale nu se limitează la a oferi spații și

momente de împărțire și recunoaștere a particularităților culturale, ci înseamnă adoptarea unei

abordări generale care să consolideze diversitatea culturală și să promoveze înțelegerea reciprocă și

pacea. Pentru a facilita acest proces de invatare, este util sa ai o figura, cum ar fi coordonatorul

taberei sau tutorele, care favorizează acesta abordare în realizarea proiectului și relatiile dintre

participanti.

 

Prin urmare, în proiectele de voluntariat, dimensiunea culturală are o importanță deosebită și este, de

asemenea, la originea multor conflicte care se bazează pe stereotipuri, prejudecăți și lipsa de

cunoaștere a altor culturi. În aceste cazuri, problema centrală nu este atât diferența culturală, cât

modul în care părțile în litigiu se relationeaza la diferențe.
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Reluând schema propusă de mai sus, propunem câteva exemple dintre cele mai frecvente conflicte în

cadrul proiectelor de voluntariat.

 

CONFLICTUL
INSTRUMENTAL

lucrul prevăzut în proiect este diferit de cel descris.

organizarea logistică a spațiilor și locuințelor este diferită de cea

comunicată

nerespectarea turelor de curatare a spatiilor comune

CONFLICTUL DE INTERESE

lipsa de transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor, care

generează îndoieli cu privire la modul în care sunt cheltuite și utilizate

fondurile.

distribuirea resurselor disponibile pentru organizarea anumitor activități;

organizarea spațiilor de cazare

CONFLICTUL DE VALORI

diferite percepții sau dezacorduri privind managementul și conducerea

proiectului

contraste culturale între grupuri de participanți din diferite zone ale lumii

utilizarea alcoolului

participarea sau nu la sărbătorile religioase

CONFLICTUL PERSONAL

un participant la o tabara muncă se simte exclus din cauza dificultăților

lingvistice.

izolarea unuia sau a mai multor participanți față de grup, în special în

momente libere;

un participant care se simte subevaluat

alte asteptari cu privire la activitatile planificate

5.2 IN CĂUTAREA UNEI SOLUȚII
 

5.2.1 Prevenirea conflictelor
 

Aparitia unor conflicte ar putea fi prevenită tocmai prin crearea unei atmosfere pozitive în cadrul

unui proiect sau organizatie, în care oamenii se simt liberi să-și exprime sentimentele, emptiile și

punctele de vedere. În acest fel, frustrarea și neînțelegerile pot fi evitate sau gestionate înainte de a

deveni o problemă serioasă.

 

 În cadrul proiectelor de voluntariat, în special a celor care implică grupuri internaționale de

participanți, este esențial să se investească timp și energie în stimularea creării grupului, facilitând

cunoașterea și team building-ul (a se vedea .Capitolul 7 § 1). În același mod, faza de planificare a

proiectului este importantă: o bună coordonare între organizațiile implicate și un bun proces de

selecție, informare și formare a participanților facilitează conștientizarea propriilor așteptări și

favorizează transmiterea informațiilor corecte.
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5.2.2 Gestionarea și rezolvarea conflictelor
 

Nu există soluții clare pentru gestionarea și soluționarea unui conflict, însă există strategii și sfaturi care

pot fi luate în considerare și puse în practică în vederea reducerii tensiunilor și prevenirii escaladării, în

vederea obținerii unui acord între părți.

 

   UNELE STRATEGII GENERALE:
 

luarea unei pauze de la sentimentul de frustrare și dezacord și reflectarea asupra motivelor

conflictului;

evidentierea problemelor apărute, în scopul de a le concentra și de a distinge relația de cauza

specifică a conflictului;

concentrarea asupra a ceea ce au părțile conflictuale în comun;

fiecare parte trebuie sa isi poata exprima povestea si punctul de vedere;

propunerea soluții de brainstorming: acest lucru vă poate ajuta să aduceți soluții noi și mai

simple;

luarea unor acorduri realiste, clare și viabile

asigurați-vă că ambele părți sunt satisfăcute.

 

În funcție de tipul de conflict, sunt atinse diferite soluții, atât în ceea ce privește strategiile, cât și

obiectivele finale, așa cum este ilustrat în diagrama următoare. În orice caz, în soluționarea unui

conflict trebuie să ținem cont întotdeauna de cele două dimensiuni: problema specifică a litigiului și

relațiile. Acordarea unei soluții la o problemă specifică nu se traduce întotdeauna în reconstituirea

bunelor relații, recuperarea încrederii și înțelegerea reciprocă.

STRUMENTALE

DE INTERES

solutieproblem solving

TIPUL DE

CONFLICT

ABORDAREA 

SOLUTIEI
OBIECTIVUL

INSTRUMENTAL

DE VALORI

PERSONAL

negociere

comunicare

deschisă

acord

o mai bună înțelegere

reciprocă

comunicare 

deschisă
o mai bună înțelegere

reciprocă
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În cadrul proiectelor de voluntariat, apariția multor situații conflictuale poate fi evitată printr-o fază

pregătitoare precisă în care organizațiile implicate definesc în detaliu proiectul și investesc timp și

resurse pentru selecția și instruirea participanților.

Mai jos se prezinta, pe macro categorii, câteva sugestii care pot fi adoptate pentru a preveni sau a

trata o situație de conflict.

 

 

Conflicte între voluntari

 

Strategii de prevenire:
 

asigurarea unui echilibru de gen și limba între participanți;

garantarea prezenței unui lider / coordonator de proiect pentru fiecare experiență;

a lasa participanților, mai ales dacă sunt într-un grup, spații libere pentru a se cunoaste reciproc

atât din punct de vedere individual cât și din punct de vedere cultural;

să se elaboreze împreună cu participanții reguli comune și coduri de conduită la începutul

experienței;

includerea unor activități care includ discuții între voluntari și care să le facă să reflecteze asupra

importanței utilizării unei limbi comune (de exemplu, limba engleză);

 

 

Conflicte între voluntar si coordinator

 

Strategii de prevenire:
 

prevederea unor activitățile între lideri și voluntari pentru a-și împărtăși așteptările și motivațiile

reciproce (a se vedea Capitolul 7 § 1);

 

MODELUL LUI BALKE SI MOUTON.
 

MAIMUTA: un răspuns care se învârte în jurul problemei, atunci când relația este mai importantă

decât problema specifică. Aceasta se traduce prin scuze sau să se renunțe la fondul problemei.(I lose

– you win).

 

BROASCA TESTOASA: un răspuns care evită și aproape neagă conflictul. Atât problema specifică, cât

și raportul nu sunt considerate foarte importante. Reacționați refuzând problema sau glumind (I lose

– you lose).

 

RECHIN: un răspuns agresiv, folosit atunci când problema specifică este mai importantă decât relația

și duce la atacuri, amenințări, luarea unor poziții puternice. (I win – you lose).

 

VULPE: un răspuns de compromis care acordă importanță atât problemei specifice, cât și relației și în

care părțile câștigă parte din ceea ce doresc (Both win and lose some).

 

BUFNITA: un răspuns resolutiv care se realizează atunci când atât problema specifică, cât și relația

sunt considerate importante, iar părțile implicate încerca sa găseasca o soluție pozitivă pentru

ambele (I win – you win).

 

 

Diferitele modalitati de a gestiona rezolvarea unui conflict depind, de asemenea de miza.
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la începutul proiectului discutați și împărtășiți toate condițiile (activități, orarii, reguli);

favorizarea cunoasterii reciproce și formarea grupurilor (a se vedea capitolul 7 § 1);

a se oferii spații dedicate monitorizării (vezi Capitolul 5);

a se delega sarcini voluntarilor pentru a le spori contribuția, a împarti responsabilitățile;

implicarea voluntarilor în procesele de luare a deciziilor;

stabilirea unor reguli pentru consumul de alcool.

 

Conflicte între organizatii si organizatii si voluntari

 

În această categorie pot apărea probleme de diferite tipuri:

 

Probleme financiare (de exemplu, distribuția fondurilor, voluntariatul ca înlocuire a forței de

muncă, niciun rol prevăzut pentru voluntari);     

     strategii de prevenire: transparența în gestionarea fondurilor; prezența unor acorduri detaliate

de parteneriat între organizații; o definiție clară a proiectului în ceea ce privește activitățile,

obiectivele și logistica;

 

Probleme tehnice (de exemplu, lipsa comunicării, inclusiv verbala, absența sau discrepanța a

condițiilor de muncă, hrana și cazare, lipsa conducerii);

     strategii de prevenire: pregătirea adecvată a voluntarilor; prezența unor acorduri clare între

organizații și a planurilor de gestionare a situațiilor neprevăzute; persoane de referință bine definite.
 

Probleme ideologice (de exemplu, înțelegerea slabă a semnificației și a valorii voluntariatului);

     strategii de prevenire: o corespunzatoare faza de selecție și de pregătire a voluntarilor, în

special în ceea ce privește așteptările și motivațiile;

 

Probleme culturale (de exemplu, nu există contacte între voluntari și comunitate, consumul de

alcool, abuzul de droguri, lipsa de respect pentru cultura locală);

     strategii de prevenire: pregătirea culturală a participanților de către organizatia de trimitere;

încurajarea contactului voluntarilor internaționali cu voluntarii locali în vederea formării profesionale;

abordarea problemei prompt și deschis acolo unde se prezinta;

 

 

5.3 ROLUL FACILITATORULUI
 

Dacă părțile implicate în conflict nu sunt capabile să inițieze un proces de reconciliere pe cont

propriu, devine esențială identificarea unui terț care sa aibă un rol de mediere și de facilitare a

conflictului.

În proiectele de voluntariat acest rol poate fi încredințat liderului de tabără / liderului grupului (în

proiecte pe termen scurt) sau tutorelui / mentorului (pentru proiecte pe termen lung).

 

Pentru a îndeplini acest rol, facilitatorul trebuie:

 

să fie acceptat și să obțină încrederea ambelor părți implicate;

să fie imparțial și să nu aibă nici un interes în problema specifică a conflictului;

sa nu judece;

sa conduca procesul, asigurandu-se ca soluția este impartasita;
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Etapa finala în ciclul unui proiect de voluntariat este dedicata recunoasterii și evaluarii calitatii

învatarii de către participanti.

 

Prin urmare, acest capitol va fi dedicat furnizării instrumentelor teoretice și practice utile lucratorilor

de tineret și organizatiilor implicate pentru a transpune invatarea în competente și abilitati și pentru

a susține voluntarii în procesul de evaluare și sistematizare a drumului intreprins.

 

 

6.1 VOLUNTARIATUL ESTE EDUCATIE
 

Aptitudinile dobândite în străinătate de către voluntari reprezintă o adevărata resursă. Voluntarul se

întoarce plin de idei și cunoștințe, care sunt oportunități de creștere valoroase și care îl pot îndruma

pe piața muncii in țara sa de origine. Într-o lume în mișcare, voluntariatul se schimbă, iar

responsabilitatea organizațiilor care trimit este tot mai importantă. Reflectarea asupra efectelor

potențiale ale voluntariatului în viitoarele căi de carieră ale tinerilor înseamnă a considera

voluntariatul drept o experiență educațională.

 

Organizatiile de trimitere au un rol central în timpul pregatirii experienței, ca coordinatori și puncte

de referinta atât pe durata proiectului cât și la întoarcere. La sfârșitul experienței, acest rol continuă

prin cursuri de formare, munca în rețea, implicarea voluntarilor în activități pe teritoriul lor și

difuzarea acestora.

 Așa cum am menționat deja valoarea socială pe care voluntarii, cu mărturiile lor vii, le pot aduce în

cadrul rețelelor profesionale, prietenilor și familiei, contribuie la reflecția cu privire la modul nostru

de viață, gândire, consumare și organizare a societății.

 

Competentele și abilitățile interpersonale se referă la un nivel mai subiectiv, legat de psihologia

indivizilor. Voluntariatul internațional este o experiență de dezvoltare personală, care consolideaza în

voluntar abilitati care ar fi dificil de obținut în alte contexte de formare, cum ar fi autonomia,

comunicarea, abilitățile de rezolvare a problemelor, deschiderea culturală, adaptarea, flexibilitatea

sau empatia.

 

Voluntarul iese din propriile sale coordonatele, din mediul social și familial cunoscut; își lasă

referințele culturale pentru a construi altele, întâlnește și include noi reguli și noi valori. 

 

Este vorba despre adaptarea rapidă și bună la o țară nouă. Dificultățile legate de țara specifică și de

condițiile materiale ale vieții sunt cele mai evidente aspecte de care trebuie să ținem cont. În fata

acestor dificultăți, nu toată lumea reacționează în același mod, unii reușesc să se adapteze mai ușor

decât alții. Noul mediu aduce curiozitate, devine o sursă inepuizabilă de învățare și oportunități.

 

Aceste experiențe, chiar dacă sunt doar temporare, marchează mereu individul și deschiderea sa față

de lume, față de ceilalți și față de el însuși. Condiția "străinului" într-o țară nouă favorizează propriile

tipuri de gândire; experiența de voluntariat reprezintă, în acest sens, oportunități de învățare socială

și educațională.
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6.2 DIFERITE TIPURI DE PROFILURI
 

În ciuda faptului că profilul voluntarului este din ce în ce mai diversificat, cei mai numerosi pentru a

trăi această experiența rămân tinerii.

 

În funcție de situația lor, experiența de voluntariat are o poziție și un rol diferit în cariera și în

dezvoltarea acestora: în timpul sau la sfârșitul traseului educațional formal, într-o perioadă de

îndrumare profesională sau în primii ani de activitate .

 

Prin urmare, voluntariatul poate satisface așteptări diferite și, uneori, motivațiile sunt mult mai

profunde decât ne imaginam: sa obții o oarecare distanța fata de familie, să lași un loc de munca

demotivant, să arăți ca ești capabil sa pleci, să faci față unor situații dificile fără ajutor, să depășesti

un moment complicat...

 

 

6.3 IMPORTANȚA ÎNTOARCERII
 

Organizațiile de trimitere oferă resurse pentru formare formală (documentație, conferințe etc.) și

informala (prin ajutor reciproc, identificare). În cadrul voluntariatului internațional, sursele de

învățare sunt numeroase: mediul (contextul), oamenii care fac parte din acesta, munca. Tinerii învață

singuri, dar și prin și cu ceilalți (alti voluntari, colegi, operatori, formatori).

 

 Dacă plecarea se caracterizeaza prin dificultati legate de adaptare în general și de muncă, chiar și

revenirea prezinta provocari.

 

Voluntarul, adesea este mai puțin pregătit pentru dificultățile cu care se confruntă la întoarcere, ceea

ce poate provoca un mare stres și poate avea repercusiuni semnificative în sfera familială, socială și

profesională. După câteva zile de euforie, voluntarul se poate simți dezorientat, frustrat și înțeles

greșit. Această condiție se numește "șoc de cultură inversă". Este important să nu se neglijeze

perioada de reîntoarcerea și a se ajuta voluntarul să depășească dificultățile și să se adapteze cât mai

bine în mediul său.

 

Pe termen lung, succesul mobilității internaționale se măsoară și în funcție de revenirea sa.

 

 

6.4 COMPETENTE ȘI ABILITATI: MODELE DE VALORIZARE ȘI RECUNOASTERE
 

Tema recunoasterii și certificarii abilitatilor și competentelor, a devenit prin urmare, centrala în

voluntariatul internațional și de câțiva ani organizațiile și instituțiile au fost implicate în

experimentarea modelelor și instrumentelor. În acest capitol, pare interesant să ne raportam în

special la doua, pe care organizațiile partenere EVAC au reușit să le utilizeze împreună cu voluntarii

implicați în experiențele de voluntariat.

 

 

6.4.1 Modelul EaSY
 

Modelul se concentrează, în special, pe "abilități soft" prin instrumente teoretice și practice care

vizează definirea, îmbunătățirea și evaluarea competențelor dobândite de voluntari.
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Modelul a fost creat și testat de FOCSIV[3], na dintre cele mai mari federații ale ONG-urilor italiene,

ca parte a proiectului EaSY Soft Skills[4], implementat în parteneriat cu 3 organizații europene din

cadrul Programelor Erasmus + - KA2 Parteneriate Strategice.
 

Ca membru al FOCSIV, IBO Italia l-a experimentat peste 40 de voluntari care au avut experiențe pe

termen mediu și lung în proiecte de voluntariat în străinătate.

EaSY model is composed of three main tools

• A pre-departure training tool to support young volunteers in becoming aware of their skills and

competences during the pre-departure training;

• An handbook as return Guide for youth workers to lead returned volunteers;

• A Easy online self-assessment test which help volunteers in measuring their acquired soft skil

 

Chiar și lucratori de tineret pot folosi aceste instrumente pentru a spori profesionalismul rolului lor și

pentru a îmbunătăți capacitatea de a ghida tinerii în experiențele lor (în special prin formare înainte

de plecare, monitorizare, evaluare finală și orientare profesionala).

În mod similar, sectorul voluntariatului internațional arată că poate oferi experiențe deosebit de

formative, care permit dobândirea de competențe utile pentru viața profesională a tinerilor.

 

Modelul este împărțit în 7 competențe transversale recunoscute ca fiind printre cele mai

semnificative dintre cele pe care un voluntar le poate dobândi în timpul unei experiențe în

străinătate. Aduna principalele studii realizate în Europa cu privire la soft skills, constituind o

posibila sinteza a diferitelor abordari utilizate în țările europene pentru a măsura aceste competente

sau cum sa le coreleze cu viața voluntarilor.

Diagramă luată de la FOCSIV, Coloana Instrumente, Modelul Easy: glosar, 2017, www.easy-softskills.eu.
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[3] FOCSIV –  Federația Organizațiilor Creștine din Serviciul Voluntar Internațional este o federație de 86 de organizații

italiene care funcționează, în ansamblu, în 80 de țări ale lumii prin voluntariat, solidaritate și cooperare internațională.

(www.focsiv.it).



Următorul tabel enumeră "micro-competențele" care descriu fiecare Soft Skill: a fi constienti de

propriile abilitati transversale oferă voluntarilor mai multe oportunități de a-și identifica obiectivele

profesionale și de a-și îmbunătăți șansele de a le atinge.

SOFT SKILLS MICRO SKILLS

Comunicare scrisa

Sinteza

Claritate comunicativa

1. Claritate comunicativă

2. Adaptarea și interpretarea contextului

Adaptare comunicativă

Adaptarea la noi contexte

Interpretarea contextului

3. Followership- a sprijini liderul/supraveghetorul
Sprijinirea liderului

Gandirea independenta

4. Gestionarea frustrări

Flexibilitate mentala

Toleranta la frustrare

Controlul emotional

5. Instaurarea si mentinerea bunelor relatii

Empatia

Ascultarea

Crearea relatiilor

6. Coordonare

Medierea

Initiativa

Coordinarea activitatilor grupurilor mici

7. Organizarea si gestirea resurselor

Elaborarea informatiilor

Organizarea datelor disponibile

Analiza

* Elaborato da FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy: glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
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6.4.2 Youthpass
 

Participarea la proiectele de mobilitate din cadrul programului Erasmus + este, de asemenea, o

posibilitate de a dezvolta noi capacitati și competențe în mediile informale și non-formale.

Youthpass este certificatul la care au dreptul toți participanții la un proiect finanțat în cadrul

programului Erasmus + , acesta descrie ceea ce au învățat în timpul activităților proiectului.

A fost primul instrument adoptat la nivel european pentru a recunoaște cu precizie avantajul pe care

tinerii îl au în urma participării active la programele de mobilitate internațională.

 

Youthpass poate sprijini tinerii voluntari să utilizeze cât mai bine experiențele acumulate și, în același

timp, să contribuie la înțelegerea importanței învățării non-formale și informale pentru a îmbunătăți

incluziunea socială și șansele de angajare. Fiecare participant la acțiuni de mobilitate individuală sau

de grup are posibilitatea de a-și obține propriul Youthpass.

Dezvoltarea Youthpass se bazează pe competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, care

au fost adoptate de către Parlament și Consiliul European printr-o recomandare în 18 decembrie

2006[5].

 

Fiecare certificat Youthpass este împărțit în două părți:

 

a) descrierea activității și a acțiunii de mobilitate întreprinse; 

b) descrierea individualizată a rezultatelor învățării, bazată pe principiile învățământului și învățării

non-formale, care poat fi înțelease și de către persoanele care nu se mișcă în domeniul voluntariatului

internațional.

 

Competențe Cheie în conformitate cu Uniunea Europeană

 

Cadrul definește opt Competențe Cheie:

 

Comunicare în limba materna
Comunicare în limbi străine
Competenta matematica și abilitati de baza în știința și tehnologie
Competente digitale
A învața sa înveți
Competente sociale și civice
Spiritul initiativei și antiprenoriatului
Constientizarea și exprimarea culturala

 

"Competența" este definită ca o combinație de cunoștințe, abilități și comportamente adecvate pentru

o anumită situație.

"Competențele-cheie" sunt cele care sprijină realizarea noastră personală, incluziunea socială,

cetățenia activă și ocuparea forței de muncă. Numerele nu indică o ierarhie: fiecare dintre competențe

are aceeași importanță ca și celelalte. Multe dintre abilități se suprapun și se împletesc; aspectele

esențiale ale unui domeniu vor susține competența în altul.

În tabloul general există o serie de teme care se aplică de la început până la sfârșit: gândirea critică,

creativitatea, inițiativa, rezolvarea problemelor și gestionarea într-un mod constructiv joacă un rol în

toate cele opt competențe cheie.

Toate sunt fundamentale în învățare. Procesul nu este închis și învățarea nu se termină niciodată:

competențele cheie ar trebui să fie mai bine pregătite, menținute și actualizate ca parte a învățării pe

tot parcursul vieții și în orice situație, cu orice ocazie.

[5] (2006/962/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content.
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INSTRUMENTE
GRUPUL ȚINTĂ
RECOMANDAT

Titlul Obiectivul
Priecte

individuale

Proiecte de grup-

Adolescenti

Proiecte de grup -

+ 18

Interviuri Cunoștințe

Strange o poveste Cunoștințe

Steaguri fabuloase Cunoștințe

Toti in linie Cunoștințe

Schimbarea identitatii Cunoștințe

Cu mingea Cunoștințe

Cu avioanele Cunoștințe

Cele patru colturi Team building

Speed dating Team building

Pallanome Cunoștințe

Gradina
Așteptări 

și motivații

Persoană, Rucsac, Valiză
Așteptări 

și motivații

Privind parcursul Reflecție finală

Intoarcerea in Gradina Evaluarea finală

Pânza de păianjen Reflecție finală

Regulile de Feedback Debriefing

Mana Evaluarea finală

Arborele Evaluarea finală

Writing on backs Reflecție finală

Mingea Reflecție finală

Timeline Evaluarea finală

Interviu individual Evaluarea finală
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7.1. ACTIVITATI DE CUNOASTERE RECIPROCA ȘI CUNOASTERE A GRUPULUI

Titlul Interviuri

Zona de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

A memoriza numele si a incepe sa se conoasca reciproc

 

Material

Durata

Descriere

Flipchart, foi, pixuri

30/45 minute

I partecipanti vengono divisi in coppie e hanno 15 minuti per intervistarsi

reciprocamente sul loro background, le loro esperienze professionali o passioni.

Alla fine l'intervistatore presenta l'intervistato.

Titul Strânge o poveste!

Zona de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Un ghem mare de ata sau un fir taiat in diferite lungimi de la 30 la 70 cm

/ minute. Durata variaza in functie de numarul de participanti.

Toate corzile taiate sunt grupate intr-o singura bobina mare. Participantilor li se

cere sa traga o bucata de coarda din bobina si sa o infasoare incet in jurul

degetului aratator. In timp ce fac acest lucru, trebuie sa se prezinte si sa vorbeasca

de ei insisi pana cand coarda este infasurata complet in jurul degetului. Partea

amuzanta este ca unele persoane trag o coarda lunga si trebuie sa continue sa

vorbeasca pana cand nu o termina de inconjurat pe deget.

Tiptul de activitate

Tipul de activitate
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Titul Steaguri Fabuloase

Zona de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Mai multe foi de hartie, pixuri si creioane colorate/carioci/marcatoare

30 minute. 15-20 minute pentru a desena .

Fiecare persoana deseneaza un steag care contine cateva simboluri sau obiecte

care simbolizeaza cine sunt sau ce le place. Voluntarii sunt rugati sa-si imparta

steagurile si sa explice semnificatul a ceea ce au desenat. In cazul in care grupul

este mare, se pot imparti in grupuri mai mici si li se poate cere sa imparta

steagurile lor cu altii sau pur si simplu, acest lucru se poate cere unui mic numar

de voluntari. Variante posibile: dupa ce toti au terminat de impartit steagurile

personale, daca grupul este numeros se poate cere tuturor sa traga o concluzie cu

privire la ceea ce se poate desena pe un mare steag in clasa. Apoi se poate

procedere delegand persoane a desena unele parti ale steagului in clasa.

Alternativ, se pot aduna steagurile fiecaruia si se pot lipi pe o masa mare creand

un fel de "patura" realizate din steaguri individuale, care reprezintă unitatea.

Titul Toti in linie!

Zona de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Niciunul

15 minute

Participantii stau toti in picioare. Sarcina lor este sa se aranjeze in linie conform

unui criteriu pestabilit. Daca, de exemplu, trebuie sa se aragjeze in ordine

alfabetica vor trebui sa se intrebe unul pe altul "Cum te numesti?" pentru a stabili

ordinea. Alte criterii posibile sunt: vârsta, prenumele; zi de naștere; distanța dintre

casă și locul unde se află, etajul sau numărul casei în care trăiesc etc.

Tipul de activitate

Tipul de activitate
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Titul Schimbarea identității!

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Materiale

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Tabla, creta sau marker pentru tabla

Depinde de cât de mare este grupul.

Se definesc o serie de 4/5 intrebari pe tema "prezentari" pe tabla, primind ajutor

din partea grupului (Cum te numesti?, Ce meserie faci?, Faci sport?, etc.). In

perechi voluntarii isi fac intrebarile. Cand au terminat, schimba partenerii

dar...atentie! Cu noul partener acestia vor trebui sa interpreteze partenerul

precenent – si apoi sa raspunda la intrebari cercand sa-si aminteasca raspunsurile

sale (sau citirea lor, dacă au luat note). Cand termina, isi schimba partenerul din

nou: luand intodeauna personalitatea celui precedent. Dupa cateva schimburi, se

blocheaza totul. Fiecare persoana va trebui acum sa raspunda la intrebari

interpretand ultimul partener avut iar ceilalti vor trebui sa ghiceasca cine este.

Activitatea se poate conclude cu o serie de scurte prezentari "normale" în care

fiecare este el însuși.

Titul Cu mingea!

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Pentru a memoriza numele

Material

Durata

Descriere

O minge moale sau o jucărie de plus

15 - 30 minute

Participanții se aranjează într-un cerc, în picioare sau asezati. Tinand in mana o

jucarie moale sau o jucarie de plus, un participant incepe spunand "Ma numesc

George si imi place gemul" (chestia care place începe cu aceeași literă ca și

numele). Se trensmite mingea propriului vecin, care trebuie sa spuna propriul

nume si un lucru care ii place "Numele meu este Paul și îmi place pizza". In acest

mod se încheie turul. Pentru a doua rundă, se repetă prima prezentare "Ma

numesc George și îmi place gemul" adăugând prezentarea vecinului său "El este

Paul și îi place pizza" transmitand mingea lui Paul. Paul repeta propria fraza si cea

a vecinului sau si asa mai departe pana la sfarsitul turului. 

Pentru a treia runda se poate repeta propria fraza si apoi decide sa arunce incea la

cine doreste, repetand fraza sa. Incet, incet crescand ritmul.
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Titul Cu avioanele!

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Materiale

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Foi de hartie, pixuri, player pentru muzica, prelungitor, cantece

20 minute dar depinde de cat de numeros este grupul.

Fiecare voluntar scrie informatii despre el insusi pe o foaie A3. Apoi, cu foaia

construiește un avion de hârtie. Incepe un cantec. Voluntarii trebuie sa lanseze

avioanele, aduna cele cazute langa ei si le relanseaza, pana cand muzica va fi

oprita. Acum ca avionele sunt amestecate, fiecare citeste informatiile scrise pe

avionul pe care il are in mana sau de pe cel mai aproape. Apoi trebuie să meargă în

jurul camerei, punând întrebări pentru a afla cui îi aparține.

Titul Cele patru colțuri!

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Pentru a cunoaste hobby-urile și opiniile propriilor colegi de experienta

Material

Durata

Descriere

Nici unul

10-15 minute

Se alege o tema, de exemplu "calatorii". Grupul este impartit in patru subgrupe

prin aranjarea participantilor in cele patru colturi ale camerei, in functie de

gusturile lor asupra subiectului. De exemplu: "Cine preferă muntele, merge în acel

colț"; "Cine preferă marea, merge în celălalt colț", etc. Timp de 3 sau 4 minute,

grupurile trebuie sa discute de ce prefera muntele sau marea, etc. Apoi se alege o

noua tema. Se pot crea grupuri de dezbatere in baza preferintelor cu privire la

aspecte pur "locale" – ramanand mereu pe subiecte usoare. (de exeplu: "Cei care

preferă supermarketul X merg la acel colț "; "Cei care prefera supermercatul Y

merg in celalalt colt"). Acest lucru, pe langa faptul ca stimuleaza foarte mult

discutiile, pot demonstra participantilor ca, cunoastem cultura lor.
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Titul Speed dating!

Zona de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Un zar pentru fiecare pereche cu o temă pe fiecare parte a zarurilor, tabla, crete sau

marker pentru tabla.

10-20 minute dar depinde de cat de numeros este grupul

Pe tabla se scriu 6 teme personale, numerate de la 1 la 6 (de exemplu: munca, timp

liber, concediu, familie, mancare,...). Participantii sunt dispusi in perechi, fiecae cu

un zar. La start, se arunca zarul, se prezinta si timp de doua minute trebuie să

vorbească despre subiectul corespunzător. Dupa expirarea timpului se schimba

partenerul si se retrage zarul pentru a vorbi despre o alta tema. Apoi va urma o

conversatie in plen.

Titul Pallanome

Tipul de activitate

Obiectivul

Ice breaking

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

Cunoștințe inițiale

Material

Durata

Descriere

Minge de tenis

/minute. Durata poate varia în funcție de numărul de participanți.

Grupul formează un cerc. Conductorul incepe jocul spunându-și numele și aruncând

o minge de tenis la un coleg care, după cei-a spus numele, o aruncă la rândul său.

Variații: trebuie să spui numele celui care primește mingea. Va fi pusa de asemenea

o a doua sau a treia minge in joc.

Zona de activitate

4 6

Tipul de activitate



Titul Grădina

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Temeri, așteptări și contribuții

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

A impartasi cu grupul temerile și așteptările legate de formare/schimbul in curs

Material

Durata

Descriere

Flip chart, post-ituri de diferite culori, foi de hârtie și pixuri.

30/45 minute

Formatorii pregătesc un flipchart unde va fi desenata o grădină, cu gazonul, florile,

cerul și un coș.

Participanții primesc post-ituri de 3 culori diferite: GALBEN reprezentând temerile,

VERDE reprezentând așteptările și ROSU reprezentând contribuțiile, privind

schimbul/campul/training-ul pe care il încep. Ei vor primi 15 minute pentru a le

umple și ulterior pentru a le lipi pe flipchart în următoarea ordine:

- sub / la nivelul grădinii  temerile lor

- pe floare  așteptările lor

- pe cer  contribuția lor

NOTĂ: participanții pot primi mai mult de un post-it de fiecare culoare. Formatorii

invita participantii sa revada desenul in timpul perioadei de schimb/camp/training,

si in cazul il care o frica dispare sau se transforma in ceva pozitiv, trebuie mutata in

interiorul cosului. 

FEEDBACK: După această activitate, formatorii reorganizează temerile, așteptările și

contribuțiile, pe baza oricăror asemănări în conținut și subiecte. In acel moment

fiecare facilitator prezinta succcint in plen un rezumat a temerilor, asteptarilor si

contributiilor cele mai recurente sau semnificative.

7.2. TEMERI, ASTEPTARI SI CONTRIBUTII
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Persoană, Rucsac, Valiză

Obiectivul

Asteptari si contributii

Să ne cunoaștem și sa facem grupuri

A impartasi cu grupul asteptarile legate de training/schimbul in curs

Material

Durata

Descriere

Trei sabloane pe 3 panouri ilustrand o persoana, un rucsac si o valiza, foi, pixuri

45 minute

Vor fi pregatite trei sabloane (pe trei panouri) care vor fi folosite ca suporturi unde

se va atasa materialul produs. Sabloanele coincid celor trei domenii de comparatie

propuse:

 

“Ma prezint” (pe sablonul care ilustra persoana)

“In rucsac am pus” (pe sablonul care ilustraza rucsacul)

“Ce mi-ar placea sa pun in valiza” (pe sablonul care ilustreaza valiza) 

Tinerii vor fi impartiti in mici grupuri (de 5-6 membri) iar fiecarui grup vor fi dare

trei foi de hartie de utilizat cu tehnica evantaiului. 

 

Ma prezint:

Fiecare voluntar din grup este rugat să scrie pe foaie, folosind tehnica evantaiului,

un aspect al caracterului/personalității sale pe care îl consideră util pentru a-l pune

la dispoziția altora. La finalul turului, foaia se desface si fiecare explica pe scurt ce

a scris, rezumand in asa fel propria sa prezentare

 

In rucsac am pus:

Ulterior, fiecare voluntar al grupului este rugat să scrie pe o altă foaie, cu tehnica

evantaiului, o competență, cunoștință sau experiență care face parte din traseul lui

până în acel moment și că el crede că poate fi utila pentru a face fata in cel mai

bun mod experientei care urmeaza sa inceapa. La sfarsitul turului, foaia se desface

iar voluntarii grupului se compară reciproc pe scurt.

Ce mi-ar placea sa pun in valiza:

Pe ultima foaie, voluntarii vor scrie ceea ce se așteaptă de la experiența pe care

urmează să o înceapă, ce ar dori să li se ofere în ceea ce privește conținutul,

experiența și inputul. Evantaiul se va deshide iar voluntarii vor impartasi

asteptarile lor.

 

Faza finală: Facilitatorul va cere grupurilor sa lipeasca evantaiele lor pe sablonul

persoanei, pe sablonul rucsacului si pe cel al valizei. Facilitatorul va citi evantaiele

sablon dupa sablon: persoana prezinta caracteristicile si calitatile grupului,

rucsacul contine cunostintele si experientele voluntarilor. Ajuns la asteptari,

facilitatorul pe langa faptul ca le va lege va adauga un rezumat al acestora,

grupandu-le dupa tip in doua sa trei coloane.

Zona de activitate

Tipul de activitate

Titul
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Privind parcursul 

Privind parcursul in plenara

Activitati de training / tebere de munca implementate

Reconstituirea programului de training / taberei de munca si a diferitelor activitati

cu scopul de a elabora o evaluare finala mai eficienta si mai cuprinzatoare.

/

15 minute

Formatorii si facilitatorii vor parcurge, in plen, programul de training / taberei de

munca, activitatile implementate de diferitele obiective. Aceata activitate va fi

pregatitaore pentru evaluarea finala.

7.3 DEBRIEFING SI REFLECTIE

Intoarcerea in Gradina

Evalaure

Evaluare finala

A face un prim pas in evalutarea finala, revenind la lucru pe temeri, asteptari si

contributii impartasite in prima zi.

Pagini care reprezinta o gradina in care in prima zi au fost incluse temerile,

asteptarile si contributiile participantilor. NB: pe foi pot fi prezentate si alte figuri,

cum ai fi un ghiozdan, o valiza si o persoana, sau trei coloane. Cel mai important

lucru este ca pe foaie sa fie clar unde se află temerile, așteptările și contribuțiile.

40 de minute

Paricipantilor li se va cere sa revada gradina desenata in prima zi si: - sa puna in

cos temerile pe care le-au invins; - sa lase in partea dreapta a desenului asteptarile

care au fost indeplinite si in partea stanga cele care nu au fost indeplinite. După

această etapă, formatorii reorganizează temerile care au rămas, cele care au fost

mutate, așteptările care au fost îndeplinite și cele care nu au fost, și împărtășesc

un scurt rezumat în plen. Participanții sunt invitați să impartaseasca feedback sau

comentarii.

Titul

Tipul de activitate

Obiectivul

Material

Durata

Descriere

Zona de activitate

Titul

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Material

Durata

Descriere
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Pânza de păianjen

Obiectivul

Activitate de grup

Evaluarea finală

Pentru a elabora evaluarea finală a proiectului, reflectăm asupra diferitelor

procese de învățare, împărtășim feed-back-uri și comentarii și creăm un spațiu

liber pentru participanți pentru a-și exprima sentimentele.

Material

Durata

Descriere

Ghem de lâna, muzica lenta

/ minute - nu este posibil să se ofere un interval de timp exact pentru acesta

activitate, deoarece depinde de durata comentariilor participanților și de feedback-

ul acestora.

Atmosfera: muzică lenta în sala plenară cu lumânări pe podea și un ghem de lână

în centrul camerei. Participanții se vor aseza in cerc în cameră, apoi muzica se

oprește și se prezintă activitatea. O persoana incepe, luand mingia de lana,

blocand firul de lana pe un deget, facand comentariile sale, feed back-ul si

schimband impresiile sale cu privire la formare, la activitati, la procesul de

invatare, la grup. Cand termina, o alta persoana trebuie sa se ridice, mingea de

lână vine aruncată la persoana care s-a ridicat si care dorește să vorbească,

persoana blochează șirul de lână pe un deget și începe să vorbească. Activitatea

continua in acest mod, până când fiecare persoană a vorbit și este creată o panza

de paianjen. NOTĂ: ar trebui explicat în mod clar că acesta este un moment și un

spațiu "liber" pentru evaluarea proiectului, astfel încât fiecare persoană se poate

decide ce să spună (feedback, reflecții și comentarii asupra activităților, metodelor

de lucru, dinamicii grupului , procesul de învățare personală). Este foarte

important, atunci când terminăm să vorbim, să așteptăm ca următoarea persoană

să se relaxeze și să urmeze fluxul.

Titul

Zona de activitate

Tipul de activitate
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Titul Regulile de Feedback

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Lucrări colective în plen

Reguli de Feedback

A invata cum putem da si primi feedback

Material

Durata

/

30 de minute

Acest instrument este conceput pentru a determina participanții să reflecte asupra

modului in care pot oferi feedback pozitiv unei alte persoane/grup. Participanții se

plimba în jurul camerei și privesc cine este în jurul lor. Plimbatul continuă până

când formatorul spune STOP. În acel moment toți participanții trebuie să găsească

persoana cea mai apropiată și fiecare cuplu care se formeaza are două minute

pentru a răspunde la o întrebare formulată de formator. După ce au petrecut 4

minute împreună schimbând feedback, participanții ar trebui să înceapă din nou să

meargă până când se va auzi un alt STOP și o a doua întrebare. Posibile întrebări: -

Care a fost prima mea impresie despre tine? - Ce am învățat să apreciez la tine? -

Ce iti doresc pentru viitor? Urmeaza un briefing cu privire la modul de a oferi

feedback într-un mod constructiv. NOTĂ: scopul este de a oferi feedback pozitiv,

deoarece toate întrebările sunt foarte personale și nu vrem ca cineva să se simtă

inconfortabil sau rănit. Feedback-urile ar trebui să pară o încurajare și un "spațiu

de învățare și îmbunătățire"..

Descriere

Titul Mâna

Zona de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Evaluare

Evaluare Finala

Către evaluarea finală a proiectului într-un mod interactiv, participativ și dinamic.

Material

Durata

Muzică lentă, foi A4, pixuri și markere.

60 de minute.

Abordare: în cameră se creează o atmosferă soft cu muzică de fundal, iar

participanții intră unul câte unul. Odată ce sunt asezati toti în interiorul camerei,

fiecare dintre ei este invitat să-si deseneze pe foaia din fața lor, forma mâinii.

Fiecare deget reprezintă un element diferit care trebuie evaluat: POLICELE: ceva

ce ti-a placut; INDICELE: ce sa faci in viitor; DEGETUL MEDIU: ceva ce trebuie

imbunatatit; INELARUL: punct de invatare; DEGETUL MIC: conexiuni. Participanții,

unul câte unul, ar trebui să-și prezinte mâna.

Descriere
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Evaluare

Evaluare Finala

Către evaluarea finală a proiectului într-un mod interactiv, participativ și dinamic.

Arborele ar trebui să fie deja desenat pe un flipchart. Bucati mici de hârtie colorată

în formă de frunze / flori / fructe. Adeziv sau Scotch

60 de minute

Participanților li se va cere să scrie rezultatele, darul primit din experiența

("frunzele copacului") și dorințele care s-au născut multumită acestor învățături

("florile copacului"), pe bucățile de hârtie care au fost distribuite. Facilitatorul

oferă participanților 7-9 minute să-și scrie răspunsurile pe bucăți mici de hârtie.

Odată ce au fost scrise răspunsurile, participanții atașează bucățile de hârtie la

desenul "copacul acestei experiențe" iar facilitatorul citește răspunsurile cu voce

tare.

Writing on backs

Evaluare

Evaluare Finala

Către evaluarea finală a proiectului într-un mod interactiv, participativ și dinamic.

Pixuri si post-it-uri.

30 de minute.

Participantii sunt rugati sa lipesca o bucata de hartie pe spatele lor. Apoi, fiecare

participant scrie pe foaia de hârtie atașată pe spatele persoanei din fața lui, ceva

ce îi place, admiră sau apreciază la persoana respectivă. Cand toti au terminat si

fiecare a scris pe foile tuturor celorlalti, participanții vor putea să-și ia acasă

lucrările cu comentarii scrise pe care fiecare dintre participanți le-a lăsat.

Titul

Titul

Zona de activitate

Zona de activitate

Tipul de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Obiectivul

Material

Material

Durata

Durata

Descriere

Descriere

Arborele
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Evaluare

Evaluare Finala

Către evaluarea finală a proiectului într-un mod interactiv, participativ și dinamic..

O minge, chiar si de hârtie.

/ minute. Depinde de numărul de participanți

Se cere grupului sa arunce mingea de la unul la altul pe rand. Cine are din cand in

cand mingia in mana poate sa spuna un cuvant care vine în minte atunci când se

gândeste la experiența pe care a trăit-o.

Timeline

Evaluare

Evaluare Finala

Către evaluarea finală a proiectului într-un mod interactiv, participativ și dinamic.

O foaie mare pentru fiecare participant, markere, pixuri, lipici, foarfece, reviste sau

ziare cu imagini pentru a le tăia.

60 de minute.

Participantilor li se cere sa-si elaboreze cronologia personala a proiectului. În

funcție de durata acestuia, cronologia poate fi organizată în zile, săptămâni sau

luni. Participanții sunt liberi să aleagă forma cronologiei lor (de exemplu, ar putea

fi o linie dreaptă sau o linie ondulată). De-a lungul timeline-ului, participanții sunt

invitați să evidențieze cele mai importante evenimente / momente, atât pozitive,

cât și negative. Participantii pot scrie sau utiliza imagini decupate pentru a

reperezenta diferite momente. La sfarsit, fiecare participant este invitat sa

comenteze cronologia sa in fata celorlalti.

Titul

Titul

Zona de activitate

Zona de activitate

Tipul de activitate

Tipul de activitate

Obiectivul

Obiectivul

Material

Material

Durata

Durata

Descriere

Descriere

Mingea
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7.4 GHID DE ÎNTREBĂRI PENTRU UN INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ

  SCHEMA PENTRU EVALUAREA FINALĂ

DIMENSIUNI CARE TREBUIE INVESTIGATE

 

1. RELATIA CU ONG-UL CARE TRIMITE
contacte și schimburi cu organizația care trimite.

 

2. RELATII LA FATA LOCULUI
relațiia cu tutorul local;

relatia cu personalul;

sugestii pentru viitori voluntari.

 

3. RELATIA CU ALTI VOLUNTARI
Esti multumit de relatia cu ceilalti voluntari al proiectului?

Au existat momente de confruntare? Pentru care problema si cum ati rezolvat-o?

Au fost momente de singuratate sau de deznadejde? Daca da, le-ati abordat si rezolvat cum?

 

4. RELATIA CU COMUNITATEA LOCALA
sa stabilit o relatie cu comunitatea? Cand si cum?

evaluarea invatarii limbii locale;

consideratii cu privire la masa si cazare si timp liber.

 

5. ACTIVITATI DESFASURATE
a se investiga activitatile facute de fiecare voluntar (activitati care urmeaza sa fie continuate, puncte de

imbunatatit si informatii utile pentru viitoarele proiecte).

 

6. PUNCTE DE FORTA SI DIFICULTATI AL PROIECTULUI
Care sunt punctele de forta al proiectului?

La sfârșitul experienței, puteți rezuma principalele dificultăți întâmpinate?

Cum le-ai rezolvat? Cine sau ce ti-a fost de ajutor ?

 

7. REALIZAREA OBIECTIVELOR
Care au fost obiectivele tale / obiectivele experienței tale?

Simti ca le-ai realizat? Daca nu, de ce?

 

8. VALORIFICAREA EXPERIENTEI
Ti-ai povestit experienta? Ce locuri sau spatii ai gasit sau vei cauta pentru a o marturisi?
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7.5 EXEMPLU DE CHESTIONAR DE EVALUARE PENTRU ORGANIZATIILE GAZDA

FORMATUL DE EVALUARE PENTRU ORGANIZATIA GAZDA

PARTEA I

Datele celor care completează.  

Date legate de proiectul de voluntariat (durata, locul, numărul de voluntari implicați).

PARTEA II: EVALUAREA FORMĂRII ÎNAINTE DE PLECARE

Evaluarea pregătirii înainte de plecare în ceea ce privește contextul, organizația gazdă, activitățile și

obiectivele;

Calitatea și detaliile descrierii proiectului.

PARTEA III: PARTICIPAREA VOLUNTARULUI LA ACTIVITĂȚILE PLANIFICATE

Principalele activități desfășurate: organizarea muncii și a zilei de activități;

Voluntarii au fost capabili să efectueze munca necesară;

Realizarea obiectivelor de lucru;

Orice probleme care au avut loc pe durata proiectului.

PARTEA IV: EVALUAREA ATMOSFEREI GENERALE A GRUPULUI CU PRIVIRE LA:

Compoziția grupului: proveniență, multiculturalism, echilibru între sexe, vârsta;

Viața în grup atât în timpul activităților, cât și în timpul liber;

Evenuale probleme interpersonale și de coeziune ale grupului.

PARTEA V: POSIBILE PROBLEME APARUTE CU PRIVIRE LA:

Activitățile propuse;

Masa și cazare;

Scopul experienței;

Comportamente pariculare.

PARTEA VI: TIMPUL LIBER ȘI INTERACȚIUNE CU COMUNITATEA LOCALĂ

Activitățile desfășurate în timpul liber;

Voluntarii au strans sugestii sau au participat la activitățile din timpul liber;

Voluntarii au avut contacte și oportunități de schimb cu comunitatea locală.

PARTEA VII: EVALUAREA MOTIVAȚIEI VOLUNTARILOR

Este propusă o listă a motivelor care se regăsesc în general în rândul tinerilor care participă la o experiență

de voluntariat, iar compilatorului i se cere să evalueze motivația unui singur voluntar / grup:

Faceți o vacanță ieftină?

Faceți cunoștință cu alți tineri?

Oferiți o contribuție socială?

Faceți experiențe noi?

Dobândiți sau să îmbunătățiți o nouă limbă?

Cunoașteți o nouă țară și o nouă cultură?

Căutați o pregătire profesională sau o experiență curriculară (de exemplu, stagiu)?

PARTEA VIII: COMENTARII ȘI SUGESTII PRIVIND:

Punctele tari și punctele slabe ale proiectului de voluntariat propus;

Sfaturi utile pentru a îmbunătăți proiectele și experiențele viitoare?
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Exemplu de protocol între organizațiile care trimit și

gazduiesc pentru realizarea proiectelor de

voluntariat
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Extras de Codul Etic al IBO Italia.

Disponibil în versiunea completă pe site-ul

www.iboitalia.org
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1. FOCSIV, Document intern, Manuale per la
selezione dei volontari
 
2. FOCSIV, Document intern, Manuale per il
Monitoraggio e Gestione per obiettivi del
Servizio Civile Volontario
 
3. Council of Europe Publishing, kit on
International Voluntary Service, Youth
Partnership, Luglio 2013
 
4. Coordinating Commette of International
Voluntary Service, Conflict & Volunteering,
2008.
 
5. FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy:
glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
 
 
 
Pentru aprofundarea programelor
internaționale de voluntariat:
 
Servizio Civile Nazionale / Universale: 
 
 
 
 
Corpul European de Solidarietate:
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www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Erasmus + : http://www.erasmusplus.it/



CES Corpul European de Solidarietate 
 
CCP Corpul Civil de Pace
 
HO Organizatia gazda, din engleza Hosting
Organization
 
M&LTV Volontariat pe termen mediu și lung,
din engleza Medium & Long Term Volunteer
 
SCN Seviciul Civil Național
 
SCU Serviciul Civil Universal
 
SO Organizatia de trimitere, din engleza
Sending Organization
 
STV Voluntariat pe termen scurt, din engleza
Short Term Volunteer
 
SVE Serviciul de Voluntariat European
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Metode comune pentru activități cu tinerii și instrumente și bune practici utile pentru managementul
voluntarilor internaționali.

Îmbunătățirea abilităților lucratorilor de tineret și al personalului local în gestionarea voluntarilor
internaționali și consolidarea dimensiunii internaționale a organizațiilor de tineret.

IBO Italia și partenerii proiectului EVAC european finanțat de Comisia Europeană.

Organizația de Voluntariat Internațional și lucratorii de tineret.


