Вашето бъдеще, вашите
доброволци
Акценти
Проектът „Бъдещи умения в доброволчеството“ (FutVol) работи за повишаване на
разбирането за уменията, които са необходими в доброволчеството в бъдеще и за формиране
на бъдещето чрез предвидима дейност. В резултат на това създадохме модела „Вашето
бъдеще, вашите доброволци“, който съдържа следните инструменти:





Модел на бъдещи умения за доброволчество, който включва списък с 14 найприложими умения в Европа и техните описания, както и инструкции и инструменти
за тяхното документиране и валидиране, включително образец за „Open Badges“.
Модел на взаимно обучение, който може да се използва с доброволци за разбиране
на техните компетенции и обсъждане на необходимостта от нови.
Инструмент за прогнозиране, чрез който доброволците и техните организации
могад да ангажират техните заинтересовани страни да говорят за бъдещето и да правят
планове. Това също включва съвети за улесняване на процеса на прогнозиране.

Работата ни е събрана в доклад, който включва опита на партньорите, интервюта с
доброволци за техните идеи в доброволчеството и умения за бъдещето, и експертна статия
от Джой Уилямс, научен сътрудник от „Института за изследване на заетостта“ във
Великобритания.
Какво разбрахме?








Идентифицираните 14 умения и способности, вариращи от дигитални умения до
управление на времето и емпатия, се резонираха добре с доброволците. Мнозина
смятат, че придобиването на тези видове умения при доброволчество може да им
помогне да намерят работа и да бъдат по-добри доброволци; моделът ни работи
особено добре с по-млади доброволци.
Обучаемите, които участваха в нашите дейности също установиха, че дискутирането на
уменията с други хора е позитивно преживяване. Фасилитаторите на групи трябва да
са сигурни, че атмосферата е обнадеждаваща, тъй като обсъждането на нечии силни и
слаби страни може дабъде чувствителен въпрос.
Дизайн мисленето, методът който използваме при моделът на взаимно обучение,
може да накара доброволците да мислят за решения, които да им помогнат да в
бъдеще.
Инструментът за прогнозиране съответства доста добре на нуждите на доброволния
сектор, тъй като има недостиг на свързани инструменти.

Експертната статия разкрива тенденциите в доброволческата дейност възникващи във
Великобритания. Набелязахме много въпроси, които са актуални и в други европейски
страни.Например, въпреки че хората отделят по-малко време за доброволчество, те ще бъдат
все по-заинтересовани от микро-доброволчество, т.е. доброволчество за кратки периоди от
време, използвайки цифрови устройства. Също така младежкото доброволчество е във възход
в много страни, но някои от интервюираните в нашата публикация също отбелязаха, че
трябва да се обърне внимание на предаването на ценностите на доброволчеството на помладите поколения.
Разгледайте нашите инструменти на интернет страницата
Очакваме вашите коментари!

http://www.futvolproject.eu/ .

