Viitorul tău, Voluntarii tăi
Repere
În cadrul proiectului Future Skills for Volunteering (FutVol) am lucrat pentru a crește gradul de
înțelegere asupra abilităților necesare în voluntariat și pentru a modela viitorul printr-o activitate
de perspectivă. Drept urmare, am conceput modelul Viitorul tău, Voluntarii tăi care cuprinde
următoarele instrumente:





Un model al viitoarelor competențe pentru voluntariat care include o listă cu 14 cele mai
relevante abilități din Europa și descrierile acestora, precum și instrucțiuni și instrumente
pentru documentarea și validarea lor, inclusiv șabloane pentru Ecusoanele Deschise
Un model de învățare de la egal la egal care poate fi utilizat împreună cu voluntarii pentru
a le înțelege competențele și pentru a discuta necesitatea dobândirii altora noi
Un instrument de perspectivă prin care voluntarii și organizațiile lor pot implica părțile
interesate într-o discuție despre viitor și în realizarea planurilor. Aceasta include, de
asemenea, sfaturi pentru facilitarea unui proces de previzionare.

Toată munca noastră a fost colectată într-un raport. Acesta include experiențe ale partenerilor,
interviuri cu voluntari despre ideile lor de voluntariat și abilitățile necesare dar și un articol al unui
expert, Joy Williams, cercetător la Institutul de Studii pentru Ocuparea Forței de Muncă din UK.
Ce am aflat noi?







Cele 14 abilități și aptitudini identificate, de la abilități digitale la managementul timpului
și empatie, au rezonat bine cu voluntarii. Mulți au considerat că dobândirea acestor tipuri
de abilități prin voluntariat îi poate ajuta să își găsească mai usor de lucru și să fie voluntari
mai buni; modelul nostru funcționează deosebit de bine cu voluntarii mai tineri.
Cursanții care au participat la activități au descoperit că discutând cu alți oameni despre
abilitățile lor reprezintă o experiență pozitivă. Facilitatorii grupului trebuie să se asigure că
există o atmosferă încurajatoare, întrucât a vorbi despre punctele tari și punctele slabe ale
acestora poate fi o chestiune sensibilă.
Proiectarea gândirii, metoda pe care am folosit-o în activitatea de învățare de la egal la egal,
îi poate face pe voluntari să se gândească la soluții care să îi ajute să se orienteze în viitor
Instrumentul previzional corespunde destul de bine nevoilor sectorului de voluntariat,
deoarece chiar există un deficit de instrumente conexe.

Articolul arată tendințele voluntariatului în UK. S-au remarcat multe probleme relevante și în alte
țări europene. De exemplu, chiar dacă oamenii dedică mai puțin timp voluntariatului, ei sunt din
ce în ce mai interesați de micro-voluntariat, adică de un voluntariat pe o perioadă scurtă folosind
dispozitivele digitale. De asemenea, în multe țări voluntariatul tinerilor este în creștere, iar unii
intervievați din publicația noastră au remarcat că trebuie să acordăm o maxima atenție transmiterii
valorilor voluntariatului către generațiile tinere.
Instrumentele le găsiți pe site-ul http://www.futvolproject.eu/ și ne puteți da feedback-ul dvs!

