GHID PENTRU SESIUNEA DE INFORMARE A COORDONATORILOR DE
VOLUNTARI
Scop:
Informarea coordonatorilor de voluntari și a managerilor organizațiilor de voluntariat cu
privire la ProVol și încurajarea coordonatorilor de voluntari să ia parte la formare
Public-țintă:
Coordonatori de voluntari și managerii organizațiilor de voluntariat
Recrutarea participanților:
• E-mailuri orientate
• Postare pe site-ul web
• Social media (Facebook și Twitter)
Durată:
2 ore
Materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•

Listă de prezență
Exerciții sociometrice
Prezentarea proiectului și promovarea formării (PowerPoint, Prezi, flipchart)
Handout
Post-ituri și pixuri
11 cartonașe, fiecare cu o unitate de formare scrisă pe el
Listă de înregistrare
Recepție (mâncare și băutură)

Plan:
Cuprins

Metodă

1

Primire

Scurt discurs al facilitatorului

2

Prezentarea participanților
(nume, rol, organizație)
Prezentarea participanților
(locul nașterii, experiență,
domenii de expertiză)
Prezentarea ProVol
• Proiect
• Parteneri
• Fondator
• Scopuri
Prezentarea formării
Cuprins

3
4

5

Unități

(Faceți să circule lista de prezență)
Fiecare participant își spune
numele, rolul & organizația
Exerciții sociometrice (hartă, cercul
„Cine sunt eu?”)
Prezentare (de ex. slide-uri
PowerPoint 1-3, Prezi, flipchart)

6

7
8

Aspecte practice
• Următoarea formare
• Înregistrare (procedură
și termen)
• Contact (persoană,
site web, Facebook,
Twitter)
Q&A și închiderea sesiunii de
informare
Recepție & înregistrare

10 min
10 min
10 min

Handout

Brainstorming cu privire la post-it-uri 10 min
Ce calități are un coordonator de
voluntari bun? (Slide Powerpoint 4)
Solicitați participanților să își
20 min
plaseze post-it-urile sub cartonașele
cu titlurile unităților de formare,
adăugând module nespecificate
Slide Powerpoint 5

Caracteristici și beneficii

Timp
alocat
5 min

5 min

Prezentare (de ex. slide PowerPoint
6, Prezi, flipchart)
Prezentare (de ex. slide-uri
10 min
PowerPoint 7-8, Prezi, flipchart)

Q&A, scurt discurs al facilitatorului

10 min

Oferiți mâncare și băutură
30 min
Faceți să circule lista de înregistrare

TRAINING PROVOL PENTRU COORDONATORI DE VOLUNTARI
Despre ProVol
ProVol este un parteneriat european între Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V.
(Germania), CSV (MB), Centrul de Volontariat Cluj-Napoca (România) și
Dobrovolnické centrum, o.s. (Republica Cehă).
Acest parteneriat, coordonat de Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., are ca
scop dezvoltarea unui model european accesibil, flexibil și sustenabil pentru
pregătirea coordonatorilor de voluntari și voluntarilor, pentru a îmbunătăți eficiența
activităților de voluntari și calitatea serviciilor pe care aceștia le oferă.
ProVol este finanțat de programul Erasmus+ al Comisiei Europene.
Programul de training
Programul de training ProVol este creat pentru a oferi coordonatorilor de voluntari un
set esențial de abilități și cunoștințe, și a îi pregăti pentru formarea voluntarilor.
Acoperă un domeniu larg de teme, care vor prezenta interes pentru coordonatorii de
voluntari și ar trebui suplimentate cu formare specifică proiectului.
Programul de formare este conceput din zece unități:
Unitatea
1:
Unitatea
2:
Unitatea
3:
Unitatea
4:
Unitatea
5:
Unitatea
6:
Unitatea
7:
Unitatea
8:
Unitatea
9:
Unitatea
10:

Voluntariat - informații de bază
Stabilirea obiectivelor & definirea rolurilor
Managementul proiectului & managementul timpului
Abilități de comunicare, prezentare & moderare
Dezvolutarea resurselor umane
Colaborarea cu presa & relațiile cu publicul
Managementul evenimentelor
Networking
Finanțe, bani, strângere de fonduri & taxe
Aspecte legale & asigurare

Formarea va fi oferită utilizând metode interactive, timp de cinci zile.

Următoarea sesiune de formare
Formare ProVol pentru coordonatori de voluntari, [date], [ore], [locație]
Contact
Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl/o contactați pe [persoana de contact] la
[adresa de e-mail].

EXERCIȚII SOCIOMETRICE PENTRU SESIUNEA DE INFORMARE A
COORDONATORILOR DE VOLUNTARI
Exercițiu 1: Hartă (locul nașterii) (5 minute)
Participanții se așează în încăpere după locul nașterii, fiecare parte a camerei
corespunzând celor patru sensuri cardinale (nord, sud, est, vest).
Exercițiu 2: Cercul „Cine sunt eu?” (experiență și domenii de activitate) (5
minute)
Participanții stau în cerc și fac un pas în față dacă răspund „da” la următoarele
întrebări:
1. Câți ani ați lucrat cu voluntarii?
• Mai puțin de 1 an
• 1-3 ani
• 3-5 ani
• Mai mult de 5 ani
2. Cu cine lucrați (voluntari și beneficiari)?
• Tineri
• Seniori
• Persoane cu dizabilități
• Familii
• Migranți
3. Ați participat vreodată la o formare pentru coordonatori de voluntari?
4. Câte ore faceți voluntariat pe lună?
• 0 ore
• 1-5 ore
• 5-10 ore
• 10-20 ore
• Mai mult de 20 de ore

Formare ProVol
Sesiune de informare
pentru coordonatorii de
voluntari

Despre ProVol


Un parteneriat european între
–

–
–
–





Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V.
(Germania)
CSV (MB)
Centrul de Volontariat Cluj-Napoca (România)
Dobrovolnické centrum, o.s. (Republica Cehă)

Coordonat de Gemeinsam leben & lernen in
Europa e.V.
Finanțat de Erasmus+

Scopuri




Dezvoltarea unui model european accesibil,
flexibil și sustenabil pentru formarea
coordonatorilor de voluntari și voluntarilor
Îmbunătățirea eficienței activităților cu
voluntari și a calității serviciilor oferite de
voluntari

Exercițiu

Ce calități are un coordonator de voluntari bun?

Unități de formare
Unitate Voluntariat - informații de bază
a1
Unitate Stabilirea obiectivelor & definirea rolurilor
a2
Unitate Managementul proiectului & managementul timpului
a3
Unitate Abilități de comunicare, prezentare & moderare
a4
Unitate Dezvolutarea resurselor umane
a5
Unitate Colaborarea cu presa & relațiile cu publicul
a6
Unitate Managementul evenimentelor
a7
Unitate Networking
a8

Caracteristicile și beneficiile formării







Oferă coordonatorilor de voluntari un set
esențial de abilități și cunoștințe
Echipează coordonatorii de voluntari pentru
formarea voluntarilor
Privire de ansamblu generală
Ar trebui să fie suplimentată cu formare
specifică proiectului

Următoarea sesiune de formare

Când:
Unde:
Înregistrare
 Înscrieți-vă acum!
 Înregistrare online: [pagina eventbrite]

Păstrați legătura




Site web: [adresă web]
Facebook: [pagină Facebook]
Twitter: [cont Twitter]

# ProVol


Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl/o
contactați pe [nume persoană de contact] la
[e-mail de contact]

