Jūsu nākotne, Jūsu brīvprātīgie
Kopsavilkums
Projekta “Nākotnes prasmes brīvprātīgajā darbā” (FutVol) ietvaros tika vairota izpratne par prasmēm, kas
vajadzīgas brīvprātīgajā darbā nākotnē un nākotnes prognozēšanu, izmantojot projekta laikā izstrādātās
metodes. Projekta rezultātā ir izstrādāts “Jūsu nākotne, Jūsu brīvprātīgie” modelis, kas ietver šādus rīkus:







Nākotnes prasmju modelis brīvprātīgajam darbam, kas ietver sarakstu ar 14 vissvarīgākajām
prasmēm visā Eiropā, to aprakstus, instrukcijas un rīkus to dokumentēšanai un validācijai, tostarp
nozīmīšu veidnes;
Savstarpējas mācīšanās modelis, ko var izmantot darbā ar brīvprātīgajiem, lai izprastu viņu
kompetenci un apspriestu nepieciešamību apgūt jaunas prasmes;
Prognožu rīks, ar kura starpniecību brīvprātīgie un viņu organizācijas var iesaistīt savas ieinteresētās
personas nākotnes apspriešanā un plānošanā. Tas ietver arī padomus prognozēšanas procesa
atvieglošanai.
Mūsu darba rezultāti ir apkopoti ziņojumā. Tas ietver partneru pieredzi, intervijas ar brīvprātīgajiem
par viņu idejām par brīvprātīgo darbu un prasmēm nākotnei, kā arī eksperta Joy Williams rakstu, viņš
ir zinātniskais līdzstrādnieks Institute for Employment Studies, Lielbritānija.

Ko mēs esam noskaidrojuši?







Tika identificētas 14 prasmes un spējas, sākot no digitālās prasmes līdz laika pārvaldībai un empātijai,
brīvprātīgie par tām atsaucās ļoti labi. Daudzi uzskatīja, ka šāda veida prasmju iegūšana brīvprātīgā
darba laikā var palīdzēt viņiem atrast darbu un būt labākiem brīvprātīgajiem; Mūsu modelis labi
darbojas arī ar jaunākajiem brīvprātīgajiem.
Brīvprātīgie, kas iesaistījās projekta aktivitātes, pozitīvi vērtē savu pieredzi, apspriežot savas prasmes
ar citiem cilvēkiem. Grupu koordinatoriem jāpārliecinās, ka atmosfēra ir uzmundrinoša, jo sarunas
par kāda stiprajām un vājajām pusēm var būt jūtīgs jautājums.
Dizaina domāšana - metode, ko mēs izmantojām savstarpējās mācīšanās laikā - var palīdzēt
brīvprātīgajiem plānot nākotni un virzīties uz priekšu.
Prognožu rīks labi atbilst brīvprātīgo sektora vajadzībām, jo šādu instrumentu brīvprātīgo sektorā nav
pietiekoši daudz.

Eksperta raksts ataino brīvprātīgā darba tendences Lielbritānijā. Mēs esam atzīmējuši vairākus jautājumus,
kas ir būtiski arī citās Eiropas valstīs. Piemēram, pat ja cilvēki velta mazāk laika brīvprātīgajam darbam, viņi
arvien vairāk interesējas par mikro - brīvprātīgo darbu, t.i., brīvprātīgo darbu īsā laika periodā, izmantojot
digitālās ierīces. Arī jauniešu brīvprātīgais darbs pieaug daudzās valstīs, un vairāki intervētie mūsu publikācijā
atzīmēja, ka mums ir nepieciešams pievērst uzmanību brīvprātīgā darba vērtību nodošanai jaunākajām
paaudzēm.
Iepazīstieties ar mūsu rīkiem mājas lapā http://www.futvolproject.eu/ un gaidīsim Jūsu atsauksmes!

