Your Future, Your Volunteers
Highlights
Projekt Future Skills for Volunteering (FutVol) przyczynił się do zwiększenia zrozumienia jakie
umiejętności są potrzebne do pracy w wolontariacie przyszłości oraz do kształtowania przyszłości
poprzez prognozowane aktywności. W rezultacie opracowaliśmy model "Twoja przyszłość, twoi
wolontariusze", który obejmuje następujące narzędzia:





Model przyszłych umiejętności dla wolontariatu, który zawiera listę 14 najistotniejszych
umiejętności
w
całej
Europie
oraz
ich
opisy,
a
także
instrukcje
i narzędzia do ich dokumentacji i walidacji, w tym szablony dla Open Badges;
Peer Learning Model, który może być wykorzystany przez wolontariuszy w celu
zrozumienia ich kompetencji i przedyskutowania potrzeby zdobycia nowych;
Narzędzie prognozujące dzięki któremu wolontariusze i ich organizacje mogą zaangażować
swoich interesariuszy w rozmowę o przyszłości i planach. Obejmuje to również wskazówki
ułatwiające proces prognozowania.

Nasza praca została zebrana w raporcie. Zawiera on doświadczenia partnerów, wywiady
z wolontariuszami na temat ich pomysłów na wolontariat i umiejętności na przyszłość, a także
artykuł eksperta Joy Williams, pracownika naukowego z Instytutu Badań nad Zatrudnieniem w
Wielkiej Brytanii.
Czego się dowiedzieliśmy?








14 zidentyfikowanych umiejętności i zdolności, począwszy od umiejętności cyfrowych po
zarządzanie czasem i empatię, dostały bardzo dobre recenzje od wolontariuszy. Wiele osób
sądzi, że nabywanie tego rodzaju umiejętności, może im pomóc w znalezieniu pracy oraz
być lepszymi wolontariuszami; nasz model sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku
młodszych wolontariuszy
Uczestnicy, którzy brali udział w naszych działaniach, również odkryli, że omawianie ich
umiejętności z innymi ludźmi jest pozytywnym doświadczeniem. Facylitatorzy muszą mieć
pewność, że atmosfera w grupie jest zachęcająca, ponieważ mówienie o swoich mocnych i
słabych stronach może być kwestią wrażliwą.
Myślenie projektowe czyli design thinking to metoda, którą zastosowaliśmy
w działalności związanej z uczeniem się od rówieśników. Może skłonić wolontariuszy do
zastanowienia się nad rozwiązaniami, które pomogą im kroczyć w przyszłość.
Narzędzie prognozujące odpowiada dość dobrze na potrzeby sektora wolontariatu,
ponieważ brakuje innych łatwo dostępnych narzędzi.

Artykuł ekspercki otwiera trendy w wolontariacie pojawiające się w Wielkiej Brytanii.
Zauważyliśmy, że wiele kwestii ma znaczenie również w innych europejskich krajach. Na przykład,
nawet jeśli ludzie poświęcają mniej czasu na wolontariat, będą coraz bardziej zainteresowani mikrowolontariatem, tzn. wolontariatem na krótkie okresy przy jednoczesnym używaniu urządzeń
cyfrowych. Mimo, iż w wielu krajach, wolontariat młodzieży jest coraz bardziej popularny,
niektórzy z ankietowanych zauważyli również, że musimy zwrócić uwagę na przekazywanie
wartości wolontariatu młodszym pokoleniom.
Zobacz nasze narzędzia na naszej stronie internetowej http://www.futvolproject.eu i powiedz co
myślisz!

