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INTRODUCERE
Scopul acestui manual este de a sprijini tinerii care decid să implementeze proiecte de service learning. Manualul este
structurat pe mai multe capitole, care oferă un ghid în planificarea, implementarea și evaluarea acestor proiecte.

În manual, folosim termenii de tineret, tineri și lucrător de tineret.

Tinerii sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani. În sensul politicilor europene pentru tineret, această vârstă
este utilizată atât de Comisia Europeană, cât și de Consiliul Europei (2004). 

Lucrătorii de tineret sunt oameni care lucrează în contact direct cu tinerii și desfășoară activități concepute pentru a-i
sprijini în dezvoltarea lor personală și socială prin învățare non-formală și informală. Lucrătorii de tineret pot fi profesioniști
sau voluntari, pot fi funcționari publici sau pot lucra pentru organizații neguvernamentale. (European Commission, 2015).
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Dacă vrei să te distrezi cu prietenii, nu te-ar deranja să ajuți comunitatea locală
și în plus ai fi dispus să-ți dezvolți niște abilități, atunci ești persoana potrivită
pentru service learning.

Scopul acestui manual e să îți ofere toate informațiile despre implementarea
unui astfel de proiect. În cuprinsul său vei găsi mai multe capitole care te vor
ghida în planificarea, implementarea și evaluarea proiectelor de service learning.

SERVICE-LEARNING FUNCȚIONEAZĂ!
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1. Ce este service learning?

Service-learning este metodă educativă sau o formă de predare și învățare care reunește învățarea planificată și
voluntariatul.

Este practic educație prin acțiune, acțiune în folosul comunității.

Service-learning se concentrează în aceeași măsură pe activitatea în beneficiul comunității (de exemplu, lecții cu copiii
ale căror familii întâmpină dificultăți cu plata tutorilor), cât și pe beneficiile educaționale ale participanților (ceea învăță
tinerii voluntari în acest proces de sprijin la lecții pentru copii, dar și ceea ce învață  înainte de activitate, prin planificarea
unui proiect de service-learning).

Un proiect de service-learning este o experiență planificată și organizată,  pe care o trăiești participând la o acțiune care
răspunde unor nevoi autentice din comunitate. Deci, service-learning este ca un proiect pe care îl gândești având în minte
nevoile pe care le au oamenii din comunitatea ta și apoi creezi niște activități de voluntariat despre care crezi că pot
satisface aceste nevoi. Este important ca persoanele pe care doriți să le includeți în activitățile de voluntariat, respectiv
beneficiarii, să fie cât mai implicate în planificare, în limitele capacităților lor.

Metoda service-learning se bazează pe implicarea voastră activă în toate etapele unui astfel de proiect, de la planificare
până la evaluare. Practic, este vorba despre un proiect coordonat de tine și de echipa din care faci parte – voi sunteți liderii
activităților și voi sunteți responsabili de cum decurge tot, nu sunteți simpli implementatori. 

Potrivit Centrului de Strategie de Mișcare (2015), o acțiune condusă de tineri este una în care reprezentanții tinerilor decid
ce se face și cum se face. Leadershipul tinerilor nu înseamnă neapărat „lipsa implicării sau rolului adulților”. Este mai
degrabă o relație specifică între tineri și adulți, în care adulții îi susțin pe tineri să dobândească abilitățile, informațiile și
capacitatea de a lua decizii cu în organizațiile în care se află.

Partea de învățare este de asemenea foarte importantă în procesul de service-learning. Tu și coordonatorul tău sau
lucrătorul tău de tineret vă gândiți împreună la cunoștințele și abilitățile pe care doriți și puteți să le dezvoltați prin
activitate. Este necesar, de asemenea, să stabiliți obiective în mod explicit, deoarece în funcție de acestea veți reflecta
asupra experienței de voluntariat. În realitate, aceeași experiență de voluntariat poate duce la atingerea unor obiective
educaționale foarte diferite.

În service-learning, comunitatea locală primește ceva de care are nevoie, iar voi, cei care acționați în beneficiul celorlalți,
dobândiți noi cunoștințe și competențe. Deci, este important să vedeți, de asemenea, dacă activitatea voastră a fost
benefică și dacă nevoile persoanelor pentru care ați făcut-o au fost satisfăcute.

Un pas foarte important în această metoda, este reflecția. În service-learning, reflecția este văzută ca un proces de
construire a sensului, care vă ghidează prin experiențele orientate către comunitate, facilitând înțelegerea aprofundată a
relațiilor și a conexiunilor dintre experiențe și conceptele de service-learning. 

Procesul de serice-learning poate fi văzut ca un tip de voluntariat. Cu toate acestea, nu orice activitate de voluntariat poate fi
identificată cu service-learning, deoarece în service-learning componenta de învățare trebuie să fie planificată în avans, ceea
ce înseamnă stabilirea propriilor obiective de învățare, ceea ce doriți să învățați, cu sprijinul unui lucrător de tineret care
ghidează acest proces educațional și vă ajută să reflectați și să identificați cunoștințele și abilitățile pe care le-ați învățat.
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Service learning Voluntariat Internship / practică

Tinerii contribuie în comunitatea lor la
rezolvarea problemelor și nevoilor reale
(partea de voluntariat), dar fac acest lucru
în timp ce dobândesc abilități, cunoștințe
și competențe concrete și pre-planificate
(partea de învățare).

bazat pe implicare din propria voință 

învățare prin practică în timp ce faci un
bine pentru alții

activitate neplătită

Acțiune sau activitate desfășurată
de indivizi (singuri sau în grup)
pentru alte persoane, comunitate și
pentru binele comun.

O perioadă practică de studiu și învățare în care
studenții sau cursanții dobândesc cunoștințe și
abilități specifice legate de domeniul lor de
studiu sau de muncă.

bazat pe implicare din propria
voință 

activitate neplătită

Învățarea se întâmpla dar de
regulă nu este pre-planificată
sau nu există reflecție asupra ei 

poate fi obligatorie
are obiective de învățare clare legate de
programa academică și va fi evaluat de
profesori sau de o persoană din domeniu.

intenția de a se implica este legată de
nevoia elevului sau studentului de a învăța și
de a dobândi cunoștințe și abilități și nu cu
intenția de a-i ajuta pe alții.

2. Service learning, 

     voluntariat și internship

Service-learning, voluntariatul și stagiul de practică pot fi văzute ca fiind concepte foarte asemănătoare, ce cuprind atât un tip
de angajament (neplătit), cât și învățare, dar există totuși diferențe între ele. Vedeți Tabelul 1.

Tabel 1 - Comparație între SL, voluntariat și stagiu de practică sau internship

Activitate:

Citește exemplele de mai jos și identifică la ce concept se referă: service-learning, voluntariat sau stagiu de practică.
Gândește-te la motivele pentru care crezi că fiecare exemplu este legat de câte un concept și care sunt diferențele dintre ele?

Exemplul 1: un grup de
prieteni s-au alăturat unei
organizații locale de mediu
într-o sâmbătă dimineață
și au curățat plaja din
orașul lor natal de deșeuri
de plastic. După aceea au
mers cu toții la prânz
împreună și s-au distrat.

Exemplul 2: John este membru al unei
organizații locale de tineret, el și ceilalți tineri din
organizație planifică un proiect axat pe
promovarea alfabetizării în rândul persoanelor în
vârstă din zonele rurale. Lucrătorul de tineret din
organizație îi îndrumă în proiectul lor, oferindu-le
sprijin în toate provocările pe care le întâmpină,
în special cu rezultatele învățării pe care doresc
să le atingă și cu obiectivele activității lor.

Exemplul 3: În al doilea semestru al
facultății, John a petrecut o lună într-un
cabinet de avocatură lucrând la sarcini
administrative. Este în ultimul an de studii
la Drept și trebuie să petreacă o lună,
lucrând cu normă întreagă în cabinetul de
avocatură. După aceea, el va scrie un
raport și va susține un mic test la birou. El
primește o notă pentru munca sa.
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Să vedem în ce fel beneficiază de acest tip de implicare diferite persoane / grupuri implicate.

3. Beneficiile proiectelor de                      

.....service learning

Care sunt beneficiile pentru tine?

poți dobândi cunoștințe și abilități într-un anumit domeniu sau pe o anumită temă,
poți dobândi abilități de gândire critică și vei înțelege mai bine relația cauză-efect dintre diverse probleme sociale, vei
percepe ambiguitățile existente, vei înțelege natura problemelor, poți dobândi abilitatea de a prevedea consecințele
acțiunilor, abilitatea de a evalua, verifica și formula argumente, o privire critică asupra propriilor credințe și a sistemului tău
de valori,
vei fi capabil să reflectezi, adică să aplici strategii de reflecție pentru a înțelege mai bine procesele din jurul tău,
comportamentul altor persoane și propriile reacții (de exemplu, de ce m-am comportat așa?) și o mai mare conștientizare
asupra lucrurilor la care ești bun și la cele la care ar trebui să mai lucrezi,
vei simți o conexiune mai puternică cu comunitatea locală,
vei avea o capacitate crescută de control și responsabilizare, adică credința că multe lucruri din viața și din jurul nostru
depind de noi,
vei învăța despre angajament - succesul întregului proiect necesită angajament în toate etapele și asumarea responsabilității
pentru sarcini specifice,
poți dobândi abilități interpersonale, care îți ușurează munca și buna înțelegere cu alte persoane,
vei fi mai eficient, ceea ce te va face mai pregătit pentru atingerea obiectivelor tale,
vei dezvolta abilități de leadership,
vei dobândi o conștientizare mai mare despre lume, astfel încât să înțelegi mai bine diferite fenomene sociale și să observi
conexiunile dintre ele, adică nu doar că vei recunoaște o problemă socială, dar vei înțelege și de ce există și de ce nu este atât
de ușor de rezolvat, 
vei deveni cetățean activ,
vei dezvolta un sentiment mai mare de responsabilitate față de tine și față de ceilalți.

Ce câștigă beneficiarii proiectelor de service learning?

sunt direct implicați în crearea activităților bazate pe propriile nevoi,
obțin sprijinul potrivit pentru nevoile lor specifice,
dobândesc abilități interpersonale legate de crearea și participarea la activități specifice,
dobândesc un sentiment de mai mare încredere în comunitate,
simt cu adevărat grija oferit de alții,
pot vedea atitudini sociale pozitive, cum ar fi asumarea responsabilității pentru propria lor bunăstare,
un sentiment crescut de auto-eficacitate și respect de sine.
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 Cum pot benenficia comunitatea și partenerii din proiectele de service learning? 

un impact pozitiv asupra dezvoltării personale și responsabilității sociale,
atitudini sociale pozitive,
activism civic, conștientizare politică, aprecierea atitudinilor diverse,
niveluri ridicate de auto-eficacitate și sentimentul de a putea „face o diferență” în comunitate,
Programele și inițiativele SL oferă comunității resurse umane substanțiale pentru a satisface nevoi educaționale, umane, de
securitate și de mediu,
dezvoltarea unei democrații participative,
contribuie la rezolvarea problemelor care există în practică,
inițierea și menținerea contactului cu tineri care lucrează pentru rezolvarea problemelor comunității, la sarcini specifice ca
vitori angajați sau voluntari,
o comunitate mai rezistentă, cu un răspuns mai bun și mai rapid la diferite probleme,
o mai bună înțelegere a persoanelor care au diferite dificultăți și nevoi,
o mai bună înțelegere a diferitelor persoane din comunitate.

Activitate:

Poți identifica și alte beneficii ale implementării SL pentru un anumit grup din comunitatea voastră locală? 

9



Acum, că știți ce este service-learning și de ce este benefic pentru diferite persoane, haideți să vedem cum implementăm un
astfel de proiect și care sunt diferitele roluri și sarcini din proces.

4. Service learning - pas cu pas

Imaginați-vă că sunteți o echipă de super eroi și trebuie să salvați lumea. Cum faceți asta? Cum vă pregătiți pentru misiune?
Ce pași faceți? Lucrând cu metoda de service-learning, veți face pași de implementare similari cu cei pe care ar trebui să îi
faceți daca v-ați pregăti pentru o astfel de misiune de salvare a lumii.

1..Pregătire și planificare

Mai întâi trebuie să evaluați problema. Ce s-a întâmplat? La ce vreți să reacționați? Ce doriți să remediați? Este important ca
aceasta să fie o problemă care afectează într-adevăr comunitatea voastră locală și ca activitățile pe care le planificați să
răspundă în mod real acesteia. Odată ce știți care este problema sau nevoia, puteți începe să vă gândiți la scopul activităților -
ce vreți să realizați? Care este planul de acțiune? De ce aveți nevoie pentru a implementa planul? Aveți nevoie de echipament
specific? Dar de cunoștințe noi sau ajutor de la alții? Trebuie să vă proiectați strategia, să vă planificați bugetul, să anticipați
posibilele dificultăți și să luați toate măsurile de precauție pentru a le preveni.

Scopul vostru în proiectul SL nu este doar să realizați proiectul social, ci și să învățați. Datorită implicării în proiectul SL, puteți
dobândi diferite abilități și cunoștințe. Așa că ar trebui să știți ce vreți să învățați și să vă concentrați asupra acestui aspect.
Discutați cu lucrătorul de tineret și stabiliți-vă obiectivul / obiectivele de învățare.

2..Implementarea

Acum treceți la activitatea efectivă. Uneori durează mai puțin timp decât pregătirea, mai ales daca decideți să întreprindeți o
acțiune punctuală cu efect rapid. Cu toate acestea, dacă decideți că este nevoie de un angajament mai lung, situația va fi
diferită.

3..Evaluarea

Odată ce activitatea este terminată, ar trebui să o regândim și să o rezumăm. A avut succes misiunea? Este problema
rezolvată? Sau sprijinul a fost doar accidental? Ar avea sens să repetăm o astfel de activitate în viitor? Ar necesita vreo
modificare sau chiar o schimbare completă?, etc.

4..Celebrare/încheiere

În cele din urmă sărbătoriți finalizarea misiunii! Chiar și dacă nu totul a mers exact așa cum ați planificat. Este important să
simțiți că misiunea este finalizată și să le puteți arăta rezultatele ei și altora, să vă simțiți mândri de ea.

În fiecare etapă a proiectului, lucrătorul de tineret va avea grijă să discute cu voi despre ce se întâmplă și să vă ajute să lucrați
la obiectivele voastre de învățare. Există două obiective principale ale proiectului SL - voluntariatul și educația. Ambele sunt la
fel de importante. Acesta este motivul pentru care reflecția asupra pregătirii, implementării, evaluării și a tuturor celorlalte
acțiuni este atât de importantă. Când reflectați la ceea ce faceți, trageți concluzii și învățați cum să faceți mai bine pe viitor.

Pe lângă cei patru pași de mai sus, reflecția, comunicarea, promovarea și monitorizarea ar trebui să aibă loc pe parcursul
întregului proiect. Desigur, la început trebuie să decideți modalitățile de comunicare, iar apoi puteți ajusta dacă este necesar,
dar procesul de comunicare va dura pe tot parcursul proiectului. La fel și cu promovarea - vă veți promova ideile și activitățile
în diferite etape ale proiectului. Nu uitați de asta.
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Procesul de service-learning presupune 4 pași principali care sunt însoțiți de reflecție, comunicare, promovare și monitorizare.

Voi, ca echipă, veți împărți sarcinile între voi și veți alege responsabili pentru fiecare dintre ele. La fiecare pas, veți fi susținuți
de un coordonator, sau lucrător de tineret, care vă va ajuta să decideți ce puteți învăța prin implicarea voastră în proiect, vă va
atrage atenția asupra riscurilor și vă va susține în găsirea celor mai bune soluții. Amintiți-vă că rolul lucrătorului de tineret este
de a vă susține și ghida, așa că nu ezitați să îi cereți ajutorul.

Sugestie:

Când implementați proiectul, gândiți-vă atent la ce ar trebui să se întâmple în fiecare etapă. Gândiți-vă la ce sarcini vor fi
îndeplinite și decideți cine este responsabil pentru fiecare. Amintiți-vă că lucrătorul de tineret este acolo pentru a vă ajuta și a-
l aborda dacă avețiîntrebările sau îndoieli.
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Club de boardgames pentru seniori

Exemplu:

1..Planificare și pregătire

Ce probleme vedeți în cartierul vostru / zona în care locuiți / lucrați?
a) Gazonul este murdar, oamenii nu curăță după câinii lor.
b) Există mulți seniori, inclusiv vecinii noștri, care au mult timp, dar îl petrec adesea singuri și nu se cunosc între ei.
c) Acces dificil către centrul orașului. 
d) Oamenii nu știu cum să sorteze în mod corespunzător deșeurile.

La care dintre aceste probleme ați dori să contribuiți pentru rezolvare?
Vrem să oferim câteva activități interesante pentru seniori, astfel încât aceștia să nu fie singuri și să se cunoască

La ce grup se referă problema?
La seniorii.

Care este caracteristica acestui grup / cum este el?
Persoane cu vârsta peste 65 de ani, există câteva cupluri căsătorite mai în vârstă în zona noastră, dar și persoane în vârstă singure.

Ce nevoi are grupul?
Credem că nu au prea multe oportunități de petrecere a timpului sau de a se cunoaște la nivel local, dar trebuie să discutăm cu câțiva dintre ei
pentru a verifica acest lucru.

Ce idei aveți pentru a rezolva problema? Pe care vreți să o alegeți?
Ne întrebăm ce putem oferi seniorilor, ce ne place și nouă să facem și ce activitate ne-ar putea încuraja să ne cunoaștem și am găsit o idee
bună - jocuri de masă (boardgames). Vrem să organizăm un club de jocuri pentru seniori care să se întâmple la fiecare două săptămâni.

Care sunt avantajele și dezavantajele ideilor individuale?
a) Nu știm dacă le plac aceste jocuri.
b) Nu știm dacă le-ar plăcea să vină la întâlniri. 
c) Putem organiza întâlnirea la școală. 
d) Putem să îi învățăm chiar noi jocurile. 
e) Putem împrumuta jocurile de la biblioteca școlii sau să le aducem pe cele personale.

Care sunt obiectivele voastre pentru acest proiect?
a) Să ajutăm seniorii să se cunoască între ei.
b) Să le oferim o sursă de divertisment din două în două săptămâni. 

Ce abilități doriți să dobândiți în timpul implementării acestui proiect?
a) Abilități organizatorice
b) Abilități de lucru în echipă 
c) Abilități de comunicare – comunicarea cu oameni de vârste diferite și explicarea regulilor jocurilor poate fi o provocare.

Cum veți pune în aplicare ideea (dezvoltarea unui plan / program de activități)?
a) Consultarea seniorilor cu privire la idee și modificări posibile ce pot apărea după aceasta. 
b) Decizie asupra jocurilor și a datelor de întâlnire. 
c) Alegerea unei săli a școlii și rezervarea acesteia.
d) Invitațiile seniorilor (pregătirea invitațiilor, posterelor) și trimiterea lor. 
e) Selecția jocurilor. 
f) Alegerea persoanelor care gestionează fiecare joc, a responsabililor.
g) Organizarea băuturilor și gustărilor pentru întâlniri. 
h) Organizarea unei strângeri de fonduri pentru gustări și băuturi.

La fiecare întâlnire:
a) Împrumut / închiriere jocuri.
b) Pregătirea sălii.
c) Întâmpinarea seniorilor.
d) Organizarea jocurilor.
e) Curățarea sălii. 
f) Returnarea jocurilor.
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2..Implementare

Cum veți comunica pentru a vă informa intern, în echipă despre evoluția proiectului?
Vom crea un grup pe Messenger și ne vom scrie acolo.

Care sunt sarcinile care trebuie îndeplinite? Cum le distribuiți între voi?
Exemple de sarcini:
a) Consultarea seniorilor cu privire la idee și modificări posibile ce pot apărea după aceasta.
b) Alegerea spațiului și rezervarea acestuia.
c) Selecția jocurilor.
d) Împrumut / închiriere jocuri.
e) Organizarea băuturilor și gustărilor pentru întâlniri.
f) Organizarea unei strângeri de fonduri pentru gustări și băuturi.
g) Invitațiile seniorilor (pregătirea invitațiilor, posterelor) și trimiterea lor.
h) Pregătirea sălii.
i) Deciderea persoanelor care gestionează fiecare joc.
j) Curățarea sălii.

Aveți nevoie să cumpărați / închiriați materiale?
Jocuri– de decis care.

Aveți un buget pentru activități? Dacă da, cum îl planificați?
Nu.

Doriți să strângeți fonduri? Cum faceți asta?
Vom cere școlii băuturi răcoritoare pentru întâlnire, vom face o colectă pentru prăjituri pentru prima întâlnire și, mai târziu, vom încerca să îi rugăm
pe seniori să aducă ceva cu ei de acasă, de exemplu tort făcut în casă.

Aveți nevoie de sfaturi de specialitate cu privire la ceva?
Vrem să aflăm de la unii dintre seniorii pe care îi cunoaștem dacă știu și le plac jocurile, astfel încât să le putem alege pe cele care le-ar plăcea.

Cu privire la ce probleme ar trebui să vă consultați cu comunitatea locală (sau cu reprezentantul acesteia)? Cum faceți asta? 
Va trebui să îi întrebăm pe seniori dacă ar dori să vină la clubul de jocuri și să primim confirmări pentru prima întâlnire pentru a afla la câți oameni se
ne așteptăm.

Prevedeți vreun risc? Ce poate fi dificil pentru voi? Cum vă puteți pregăti pentru a evita aceste dificultăți sau pentru a le face față în mod
eficient?

a) Seniorilor nu le va plăcea ideea noastră și nu vor dori să vină.
b) Seniorilor nu le vor plăcea jocurile noastre.

Cum au progresat activitățile voastre până acum? Ați realizat ceea ce ați planificați pentru această etapă?
Etapa de a invita seniorii - am adunat un grup, dar am decis să mai invităm în continuare și alții după primele două întâlniri, pentru a face grupul mai
mare.

De ce sunteți cel mai mulțumiți?
a) Am găsit un grup de 12 persoane care participă regulat la întâlniri.
b) Le-am arătat seniorilor jocuri pe care nu le cunoșteau și unele dintre ele le-au plăcut.
c) Am reușit să facem față unei situații dificile când unul dintre seniori s-a simțit rău în timpul ședinței.

Ce a mers fără probleme în această etapă și de ce a fost așa?
Alegerea jocurilor, datorită faptului că avem oameni în echipă care cunosc bine jocurile de masă/societate.

Ce s-a dovedit a fi dificil? Cum ați gestionat dificultățile?
Invitarea seniorilor s-a dovedit a fi dificilă. Cel mai bine a fost să îi contactăm direct - să vorbim și să îi încurajăm, ceea ce a fost dificil, deoarece a
presupus ca unii dintre noi să își depășească barierele în a avea o conversație cu un străin. De asemenea, a necesitat prezentarea ideii noastre în
așa fel încât să-i încurajeze să vină. Am fost să îi invităm în grupuri de câte doi oameni - unul mai curajos și mai vorbăreț, iar celălalt mai puțin, dar
ne-am asigurat că amândoi vorbesc.

Ar trebui aduse modificări la ceea ce mai este de făcut în proiect?
Nu plănuisem să jucăm șah, dar s-a dovedit că există oameni interesați, așa că am adăugat șah la agenda următoarelor întâlniri.

Ce ați învățat până acum?
Am învățat multe despre cum să oferim instrucțiuni. Au fost momente când trebuia să ne ajutăm reciproc. Seniorii nu au înțeles întotdeauna
explicațiile noastre.

După ultima întâlnire:
Organizarea unei întâlniri în cadrul căreia vom vorbi despre clubul și activitățile sale.
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3..Evaluare

Au fost atinse obiectivele / țintele stabilite în proiect?
Da. Am oferit divertisment pentru seniori și seniorii s-au cunoscut între ei. Știm că unii dintre ei se întâlnesc acum independent în afara clubului de
jocuri.

Ce considerați ca fiind succesul vostru? De ce sunteți mulțumiți?
Faptul că am reușit să finalizăm 9 întâlniri de tip club de jocuri în acest an școlar și că am găsit un grup de 12 persoane care au participat în mod
regulat la întâlniri.

Ce a fost problematic? Cum ați abordat problemele / zonele dificile?
A oferi instrucțiunile de joc s-a dovedit a fi mult mai dificil decât ne așteptam. A trebuit să repetăm înainte de întâlniri. Am exersat acasă, de
exemplu, explicând regulile părinților sau fraților.

A adus activitatea voastră vreo o schimbare? Care anume?
a) Seniorii din zona noastră știu despre clubul de jocuri și știu că pot participa la întâlniri.
b) Seniorii au ajuns să se cunoască între ei puțin mai bine.
c) Unii seniori au devenit prieteni.
d) Am întâlnit mulți seniori din zonă și ne simțim mai conectați cu ei.

Ar avea sens să repetați această activitate în viitor? Ar necesita vreo modificare sau o schimbare completă?
Da, ar avea sens. Seniorii sunt interesați. Vrem să repetăm proiectul anul viitor școlar, dar într-un grup ușor diferit și mai extins și intenționăm să
organizăm competiții cu unele dintre jocuri în timpul ultimei întâlniri.

Ce abilități ați dobândit / dezvoltat în timpul implementării proiectului?
Am învățat multe despre a da instrucțiuni. Au fost momente când trebuia să ne ajutăm reciproc. Seniorii nu au înțeles întotdeauna explicațiile
noastre. 

4..Celebrarea/încheierea

Cum vă prezentați proiectul și realizările voastre persoanelor din afara proiectului / care nu sunt implicate în proiect?
Vom face o întâlnire de încheiere a proiectului, la care vom invita nu numai seniori din clubul de jocuri, ci și alte persoane interesate din școală și din
cartier (vom pune afișe informative și ne vom invita, de asemenea, prietenii și părinții). În timpul întâlnirii vom vorbi despre club, vom prezenta
jocurile pe care le-am jucat și cele care au plăcut cel mai mult și vom anunța că intenționăm să ne continuăm activitățile după sărbători. Vom aduce
la întâlnire prăjituri coapte de către noi și de către seniori și le vom vinde. Banii câștigați vor fi economisiți pentru activitățile clubului de anul viitor.

De care dintre experiențele voastre pot beneficia și alții? Ce merită să împărtășiți?
Tinerii (ca noi) pot învăța seniorii ceva nou, care să le placă și să îi distreze. 

Cum veți sărbători încheierea proiectului?
Împreună cu tutorele nostru vom merge la un joc de evadare din apropiere.
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Fișa de lucru # 1

Motivația și așteptările mele
Analizați motivația și așteptările voastre înainte de a pune în practică proiectul de service-learning.

Ai deja vreo experiență de voluntariat sau de orice tip de serviciu pentru comunitate?

Ce părere ai despre voluntariat sau activitățile pentru comunitate?

De ce vrei să faci parte dintr-un proiect de service-learning? Care este motivația ta?

Ce așteptați de la implicarea în proiectul de service-learning?

Fiecare proiect (de succes) începe cu un plan bun!

5. Pregătire și planificare

În pasul de pregătire, ar trebui să:

Descrieți sau să vă clarificați motivația pentru voluntariat și așteptările pe care le aveți de la implementarea unui proiect
de service-learning
Formați o echipă și stabiliți regulile de lucru;
Identificați nevoile, problemele sau provocările din comunitate care trebuie abordate;
Definiți obiectivele activității și obiectivele de învățare;
Proiectați și planificați proiectul.

În această etapă ar trebui să vă gândiți la propria motivație pentru activitate și la așteptări. Puteți utiliza Fișa de lucru #1
pentru reflecție.

5..1. Motivație și așteptări
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Fișa de lucru # 2

Lucrul în echipă
În timpul formării echipei de proiect, luați în considerare răspunsurile la următoarele întrebări:

Ce este crucial în munca în echipă? Care sunt punctele forte ale muncii în echipă?

Cine are, în jurul meu, interese identice/ similare / diferite față de mine și ce înseamnă acest lucru pentru team building?

Cine ar fi interesat să lucreze cu mine? Și cine este / nu este dispus să lucreze în cadrul unei echipe?

Care sunt rolurile din echipă? Ce roluri lipsesc în echipă? Cum ne putem descurca fără cele care lipsesc?

Pentru a decide care sunt sarcinile echipei, este important să ne amintim punctele tari și punctele slabe ale fiecărui membru al
echipei și să ne gândim la abilitățile și cunoștințele pe care doresc să le dobândească în timpul proiectului. Formarea echipei și
stabilirea regulilor pentru lucrul în echipă se regăsesc în Fișele de lucru #2 și #3.

5..2. Formați echipa
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Fișa de lucru # 3

Regulile echipei noastre
Pentru o comunicare eficientă a echipei, este important să clarificați răspunsurile la următoarele întrebări:

Când, unde și cât de des vă veți întâlni și veți discuta despre activitatea de service-learning?

Cum veți comunica între voi în afara întâlnirilor? (Puteți utiliza, de exemplu, e-mailuri, Facebook, Dropbox sau alte rețele.)

Cine va ține notițele de la întâlniri și cum? Aceste note vor fi disponibile tuturor? Unde?

Cum veți împărți sarcinile?

Înțelegeți-vă asupra unui locului, orei și duratei întâlnirii. Stabiliți întotdeauna data următoarei întâlniri. Atunci stabiliți activitatea,
trebuie să țineți cont de numărul de participanți și de ce au nevoie pentru a putea lucra. În cele din urmă, gândiți-vă și la rolul 
 lucrătorului de tineret, la cum vă va susține el în desfășurarea proiectului.

Amintiți-vă, cel mai valoros este să implementați un proiect de service-learning bazat pe nevoile reale ale comunității,
încercând să implicați comunitatea sau beneficiarii în procesul de evaluare a nevoilor și a posibilelor soluții.

Orice proiect, deci și unul de service-learning, ar trebui să înceapă cu precizarea clară a nevoilor pe care (va încerca) să le
rezolve. Adesea, atunci când planifică un proiect, oamenii tind să confunde ce este o activitate și ce este o nevoie. De obicei le
este mai ușor sau mai distractiv să se gândească la ceea ce ar dori să facă în loc să se gândească care este nevoia reală sau
problema pe care ar trebui să o rezolve. Activitățile sunt practic modul în care vom rezolva o nevoie, o problemă, dar pentru a
putea face acest lucru, ar trebui mai întâi să fim siguri care este aceasta.

5..3. Evaluați nevoile comunității
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Activitate:

Care dintre următoarele propoziții descriu activitățile proiectului și care reprezintă nevoile sau problemele comunității? 
Marcați cu X răspunsurile posibile pentru fiecare descriere.

Descriere activitate nevoie

Campanie publică de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor.

Calitatea slabă a serviciilor sociale pentru persoanele în vârstă din zonele rurale.

Lipsa de informare a populației cu privire la nocivitatea depozitelor de deșeuri ilegale.

Educarea copiilor din școala primară în scopul alfabetizării.

Lipsa competențelor tinerilor cu privire la participarea activă în comunitatea locală.

Ateliere pentru copii privind obiectivele globale de dezvoltare durabilă.

Restaurarea unei clădiri publice pentru evenimente culturale pentru tineri.

Rata ridicată a șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități.

Nevoia poate fi definită ca lipsa a ceva indispensabil, dezirabil sau util și, de obicei, este asociată cu probleme cu care se
confruntă un anumit grup (de exemplu, tineri, persoane cu dizabilități, etc.). 

Deci, pentru a vă putea planifica și implementa proiectul și pentru a trece la pasul următor - definirea obiectivelor proiectului
de service-learning - ar trebui mai întâi să explorați nevoile și problemele din comunitatea voastră, să alegeți și să definiți
nevoile și problemele concrete pe care activitățile voastre vor încerca să le rezolve. 

Rețineți că în acest pas cel mai important lucru este să vă apropiați de comunitate, să luați legătura cu actorii comunității
(indivizi, grupuri, organizații, instituții publice, lideri ai comunității etc.), să îi cunoașteți pe ei și nevoile lor specifice, probleme,
circumstanțe în care trăiesc sau lucrează, etc. În acest fel vă asigurați că nevoile și problemele proiectului nu sunt un produs al
imaginației echipei sau al opiniei subiective, ci sunt circumstanțe reale și obiective care ar trebui abordate într-un fel anume. 

De asemenea, prin acest proces ar trebui să ajungeți la o concluzie astfel încât echipa voastră să poată aborda problemele prin
proiect, pe baza unor criterii relevante (cum ar fi capacitățile echipei, timpul și alte resurse pe care le aveți la dispoziție).

Probabil, vă întrebați acum cum să explorați nevoile și problemele dintr-o comunitate? În următorul tabel veți găsi unele dintre
cele mai des utilizate metode de evaluare a nevoilor în și împreună cu o comunitate.
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Tabel 2.  -   Metode de evaluare a nevoilor în și împreună cu o comunitate

ExplicațiaMetoda

Prin studiul sau examinarea unor documente sau date, analizam de fapt o varietate de surse existente (adică
documente, rapoarte, fișiere cu date și alte materiale scrise). De multe ori informațiile necesare pentru a finaliza o
analiză a nevoilor au fost deja colectate în alte scopuri. 

Ministere, agenții guvernamentale, organizații neguvernamentale (ONG-uri) și alte organizații colectează adesea și /
sau produc date sau rapoarte valoroase care vă pot completa propria colectare de date, ca parte a evaluării nevoilor. 
Sarcina voastră este să identificați, să analizați și să obțineți informații utile din documentele existente, astfel încât
să puteți lua decizii în cunoștință de cauză și să treceți la următorii pași din proiectul vostru de service-learning.

Studiul
documentelor
și a datelor
relevante

Interviurile pot oferi adesea aprofundarea contextului, poveștilor și discuțiilor legate de unul sau mai multe subiecte
relevante pentru procesul de evaluare a nevoilor. Astfel de interviuri pot fi realizate într-un mediu în care
intervievatorul poate solicita elaborări sau explicații suplimentare cu întrebări ulterioare. Interviurile oferă, de
asemenea, posibilitatea ca persoana intervievată să se familiarizeze cu evaluarea nevoilor și obiectivele acesteia.

Sondajul reprezintă o metodă prin care puteți colecta date despre atitudini și opinii ale unui anumit grup de oameni.
În acest fel, puteți obține o perspectivă majoritară asupra nevoilor și problemelor cu care se confruntă beneficiarii.
Folosind sondaje care combină întrebări deschise și închise, veți putea colecta date cantitative și calitative
valoroase care vă vor oferi o imagine mai largă și completă asupra problemelor și nevoilor beneficiarilor.

Sondajul

Sursa: Watkins, R., West Meiers, M., Visser, Y. L. (2012). A Guide to Assessing Needs - Essential Tools for Collecting Information, Making Decisions, and Achieving Development Results.

Interviul
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Fișa de lucru # 4

Care sunt nevoile comunității tale?
De ce are nevoie comunitatea ta? Întrebările din următoarele patru categorii vă vor ajuta să vă dați seama.

Canale media

Interviu

Chestionar

Ce mijloace media (ziare, posturi TV și radiouri) din comunitatea voastră fac posibilă obținerea de informații utile? Faceți o listă cu
sursele de informații media, care vă pot ajuta să identificați nevoile comunității.

Selectați un grup țintă care poate oferi informații relevante despre nevoile comunității. Poate fi cineva dintr-o școală, o
organizație locală sau un guvern. Formulați patru întrebări pe care le-ați putea pune acestor oameni.

Chestionarele sunt practice. Acestea vă permit să colectați informații de la un număr mare de oameni într-o perioadă scurtă de
timp. Așadar, luați întotdeauna în considerare următoarele întrebări în timp ce le faceți: cine ar putea să îl completeze? Pe cine
vizează? De câte chestionare completate am nevoie ca sursă de date relevantă? Notați trei întrebări din chestionar.

Observație directă
Cum puteți obține informații prin observație directă? Unde ar trebui să mergeți? Ce puteți face acolo? Cum veți înregistra
constatările?

Concluzie: care sunt nevoile din comunitate?

Acum, la final, pe baza evaluării pe care ați făcut-o, scrieți mai jos lista cu nevoile identificate.

Cui trebuie să ne adresăm?

Câte răspunsuri vrem să obținem?

Ce întrebăm?

Pe cine intervievăm?

Ce întrebări punem?
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Fișa de lucru # 5

Cum să alegeți nevoia?
Atunci când selectați o nevoie / o problemă pe care se va concentra activitatea voastră de service-learning, încercați să

răspundeți la următoarea întrebare. Lucrați individual sau în grup. 

Ce ne place să facem?

Care dintre nevoile / problemele identificate sunt interesante pentru mine și / sau pentru echipa noastră?

Cu ce grup țintă ne-ar plăcea să lucrăm?

În ce domeniu dorim și putem derula o activitate semnificativă?

În ce domeniu am vrea să dobândim experiență sau să ne dezvoltăm abilitățile / competențele?

Care sunt posibilitățile și limitele noastre în implementarea activităților (finanțe, timp, competențe, etc)?
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Fișa de lucru # 6

Cum definim problema?
Încercați să aflați cât mai multe informații despre situația inițială sau problema pe care urmează să vă concentrați.

Care este nevoia / problema pe care se concentrează activitatea voastră de service-learning?

Care sunt cauzele acestei probleme?

Cum se manifestă această problemă? Ce fapte / acțiuni dovedeșc existența ei?

Când a apărut problema, cât timp a durat sau când a escaladat situația problematică?

Cine este afectat de problemă? Ce fac oamenii care sunt afectați de această problemă? Au vorbit despre problemă sau
cum au perceput problema?

Ce s-a făcut deja pentru a rezolva această problemă sau ce se face în prezent pentru a rezolva această problemă?
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Cum să găsiți parteneri în comunitate? 

Atunci când planificați proiecte de service-learning, nevoia pe care ați evaluat-o și rezultatele activităților pe care le-ați definit
se adresează cuiva din comunitatea voastră locală. Pot fi copii cu nevoi speciale, vârstnici, animale abandonate, oameni fără
adăpost, dar și comunitatea voastră în general. De obicei, există diferite organizații sau instituții în zonă care oferă servicii /
activități pentru diferite persoane, deci este util să vă implementați proiectul în parteneriat cu aceste organizații. Cu alte
cuvinte, orice organizație sau instituție poate deveni partenerul vostru în comunitate.

Puteți învăța multe de la o organizație care lucrează de mai mult timp cu persoane pe care vă propuneți să le ajutați, dar
aceeași organizație vă poate oferi și ajutor și resurse tehnice și, uneori chiar și acces direct la beneficiarii proiectului vostru. 

Este întotdeauna mai bine să lucrați împreună cu beneficiarii nu doar pentru ei, așa că încercați să includeți persoanele pe care
doriți să le sprijiniți în întregul proces, ținând cont de capacitățile lor.

Dacă nu sunteți siguri cum să găsiți partenerul potrivit în comunitate, există câteva modalități de a face acest lucru.

Căutați pe Google! - acesta este primul lucru pe care îl facem pentru a găsi diferite lucruri și poate fi util pentru
căutarea unor parteneri potențiali; puteți încerca să îl găsiți fie direct pe Google, dar și căutând în diferite registre
de asociații;
Contactați Centrul local de voluntari / Centrul comunitar - aceștia sunt familiarizați cu nevoile comunității și fac
parte dintr-o rețea mai largă de organizații comunitare și dețin cele mai importante informații.
Contactați organizația locală de tineret sau centrul de informare pentru tineret - acest tip de organizații au, de
asemenea, multe contacte în comunitatea locală, dar oferă, de asemenea, servicii diferite pentru tineri, care pot fi
complementare procesului vostru de învățare.

Comunicarea cu partenerii din comunitate este importantă. Iată câteva sfaturi:

Planificare - implicați partenerul din comunitate imediat ce aveți primele idei. Verificați dacă ați evaluat nevoile în
mod corect sau există ceva de adăugat sau ceva ce nu ați observat, vedeți dacă rezultatele pe care le vizați și
activitățile pe care le-ați propus sunt fezabile și cereți părerea beneficiarilor. Pentru a integra proiectul în munca
partenerilor este nevoie de strategie și planificare și probabil că trebuie să faceți unele compromisuri înainte de a
ajunge la o soluție viabilă.
Implementare - asigurați-vă că informați partenerul din comunitate despre progresul proiectului vostru din când în
când, comunicați periodic cu acesta. Dacă întâmpinați noi provocări, țineți-l la curent cu problemele pe care
încercați să le rezolvați și cu soluțiile propuse.
Încheiere - asigurați-vă că vă informați partenerul cu privire la lucrurile pe care le-ați realizat, care sunt legate de
rezultatele proiectului. Includeți reprezentanții partenerului și beneficiarii în activitățile voastre de încheiere și
sărbătoare și oferiți-le șansa de a evalua experiența.
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5..4. Definiți obiectivele proiectului vostru   

 .........de service learning

După ce ați identificat o nevoie clară a comunității, nevoia care va fi punctul central al proiectului vostru de service-learning,
este timpul să vă stabiliți obiectivele SMART:

Specific - obiective detaliate și exacte;
Măsurabil - realizarea obiectivelor sau progresul pot fi măsurate și evaluate;
posibil de Atins, realizabil - obiective realiste, având în vedere disponibilitatea resurselor, cunoștințelor și timpului;
Relevant - obiective utile, relevante având în vedere nevoia / problema identificată;
plasat într-o perioadă de Timp - obiectivele vor fi realizate într-un interval de timp stabilit.

Putem spune, de asemenea, că este timpul să definim „care e schimbarea pozitivă pe care doriți să o vedeți în comunitate?”. În
tabelul de mai jos veți găsi câteva exemple de obiective pentru un proiect de service-learning, însoțite de nevoile și problemele
pe care își propun să le abordeze.

Tabel 3.    -     Nevoile sau problemele proiectului și obiectivele proiectului

NEVOILE/
PROBLEMELE 

OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Calitatea slabă a serviciilor
sociale pentru persoanele în
vârstă din zonele rurale.

Îmbunătățirea calității
serviciilor sociale pentru
persoanele în vârstă din zonele
rurale.

Lipsa abilităților tinerilor
pentru participarea activă în
comunitățile locale.

Dezvoltarea abilităților tinerilor
pentru a participa la crearea
comunităților locale durabile.

Lipsa de înțelegere a
conceptului de dezvoltare
durabilă în rândul copiilor și
tinerilor.

Elaborarea de noi abordări ale
învățării și promovării
dezvoltării durabile în școlile
primare.

Lipsa conștientizării cu privire
la importanța reciclării și
eliminării corespunzătoare a
deșeurilor.

Creșterea gradului de
conștientizare cu privire la
protecția mediului și eliminarea
adecvată a deșeurilor.

Un aspect de care ar trebui să țineți cont este că fiecare proiect SL are și obiective de învățare. Obiectivele de învățare sunt
„ingredientul” specific metodologiei de service-learning. Aceste obiective reprezintă ceea ce tinerii (voi și echipa voastră)
trebuie să știe, să înțeleagă și să poată demonstra până la finalizarea proiectului SL.

După ce am stabilit obiectivele proiectului, e momentul să ne gândim și la activități. Activitățile sunt poate cea mai interesantă
și creativă parte a proiectului vostru și fiți siguri că majoritatea muncii voastre și ale echipei se va concentra pe această parte. 

Acum este timpul să vă gândiți și să planificați activitățile proiectului care vor duce la obiectivele definite, dar ar trebui să vă
gândiți și la modalitățile de evaluare a acestora, pentru a fi siguri că, la finalul proiectului, aceste obiective sunt îndeplinite iar
schimbarea pozitivă în comunitate este realizată. Desigur, fiecare proiect este un proces viu, ar putea apărea obstacole și
schimbări în procesul de implementare, dar utilizarea acestui instrument vă va ajuta pe voi, echipa voastră și lucrătorul de
tineret în monitorizarea întregului proces și vă va oferi tot spațiul suplimentar pentru ajustările necesare și în timp util.

Tabel 4.    -     Un instrument pentru definirea obiectivelor proiectului de service-learning

Exemplu
Izolarea de care
suferă  populația
romă.

Cooperare și
dezvoltarea de
colaborări cu
populația romă.

activități educaționale
(ateliere, proiecții video);
program de întâlniri muzicale
și culinare.

Evaluează satisfacția grupurilor țintă cu
cooperarea stabilită și posibilitățile oferite;
Evaluează creșterea numărului de oportunități de
învățare reciprocă, cooperare și networking.

Nevoia / problema
din comunitate

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚILE EVALUAREA
Care e schimbarea dorită? Cum producem schimbarea? Cum știm că am reușit să schimbăm ceva?
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Fișa de lucru # 7

Cum definim obiectivele proiectului de service learning?

Care sunt obiectivele activității în proiectul vostru de service-learning? Ce schimbare doriți să produceți voi și echipa
voastră în comunitate? Ce anume vreți să realizați?

Care sunt obiectivele de învățare ale proiectului vostru de service-learning? Veți avea suficiente oportunități de învățare
prin implementarea proiectului SL ales? Veți avea ocazia de a vă realiza potențialul personal și profesional prin
implementarea activităților?

Cum sunt conectate obiectivele activității și cele de învățare?

Pentru a rezolva o problemă sau o nevoie pe care ați identificat-o în comunitatea voastră locală, trebuie să planificați diferite
activități pe care le veți realiza în proiectul de service-learning. Activitățile reprezintă metoda de atingere a obiectivelor
proiectului. 

5..4. Proiectați și planificați activitățile

Când vă gândiți la ce activități se potrivesc cel mai bine proiectului vostru, trebuie să aveți în vedere cât timp aveți la dispoziție
pentru implementarea acestora, numărul membrilor echipei și capacitatea și competențele lor cât și celelalte resurse
necesare pentru implementare. Asigurați-vă că activitățile pe care intenționați să le implementați vor contribui, de fapt, la
îndeplinirea obiectivelor pe care le-ați stabilit pentru proiect, adică vor avea un impact asupra rezolvării problemei sau nevoilor
pe care le-ați identificat.

Fiecare activitate mai mare are propriile sub-activități, care ar trebui gândite într-o succesiune logică. De exemplu, dacă una
din activitățile voastre este organizarea unui atelier educativ, va trebui întâi să realizați un formular de înscriere, să stabiliți și
să realizați procesul de selecție, să invitați potențiali participanți, să identificați o locație, să cumpărați materiale sau gustări
pentru pauză și abia apoi să desfășurați atelierul în sine. De asemenea, poate după ce se încheie, veți dori să informați mass
media sau alte persoane din comunitate, așa că probabil veți scrie și o postare pe rețelele de socializare. Fiecare dintre aceste
activități trebuie bine ordonate în timp.
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Monitorizarea costurilor este de asemenea importantă, vă puteți folosi în crearea unui buget și monitorizarea banilor cheltuiți
utilizând un instrument simplu pe care îl puteți găsi la sfârșitul acestui manual.

Pentru planificare puteți utiliza Fișele de lucru 8, 9, 10, 11. Pentru planificarea celorlalți pași din proiect, puteți utiliza fișe de
lucru din alte capitole.

Fișa de lucru # 8

Planificarea activităților și calendarul

Notați toate activitățile necesare pentru implementarea proiectului de service-learning.

Stabiliți datele de început și final pentru proiectul vostru de service-learning.

Stabiliți exact de cât timp veți avea nevoie pentru fiecare activitate intermediară pe care trebuie să o finalizați. Listați
activitățile într-un program.

Analizați posibilele obstacole în calea activităților planificate (de exemplu, ar putea fi o problemă să spuneți nu, sau o
cantitate mare de sarcini, care pot apărea brusc). Analizați cauzele posibile și soluțiile posibile.

Activitatea Unitatea de timp (zile, săptămâni, luni)

Activitate 1

Activitate 2

Activitate 3, 4, ...

Proiectele de service-learning pot presupune anumite cheltuieli, cum ar fi materiale pentru un atelier, cheltuieli de călătorie,
poate angajarea unui profesionist pentru a implementa o parte a unei activități, cumpărarea unei piese de echipament sau
închirierea unui loc pentru a organiza un eveniment. Este important să planificați aceste cheltuieli în avans, astfel încât să
puteți fi siguri că totul este acoperit și că veți avea și puțin timp pentru a obține fonduri din alte surse, dacă este cazul.
Căutând pe internet sau contactând direct furnizorii, puteți afla costul anumitor lucruri pe care trebuie să le cumpărați sau să
le închiriați.
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Fișa de lucru # 9

Împărțirea responsabilităților și sarcinilor

Cine este coordonatorul principal al proiectului? Care sunt competențele și responsabilitățile sale?

Care este împărțirea responsabilităților în proiect? Care sunt rolurile și competențele fiecărui membru al echipei?

Cine este responsabil pentru implementarea activităților și sarcinilor specifice? Și cine le pune în aplicare? În funcție de
mărimea grupului, ar putea fi două persoane diferite.

Activitatea Implementator

Activitate 1

Activitate 2

Activitate 3, 4, ...

Responsabil / coordonator

Fișa de lucru # 10

Bugetul activității de service-learinng

Pentru fiecare activitate, scrieți de ce aveți nevoie pentru a asigura implementarea acesteia.

Notați materialele necesare în funcție de categorii (de exemplu, rechizite de birou, băuturi răcoritoare, cheltuieli de
călătorie etc.) și cuantificați valoarea lor financiară sau suma pe care va trebui să o strângeți.

Stabiliți ce materiale puteți aduna voi și pentru ce materiale aveți nevoie de finanțare din alte surse.

Activitatea Necesar

Cost Cost totalUnitate Nr. unități Preț / unitate Surse proprii Surse externe
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Fișa de lucru # 11

Donații și sponsorizări

Cine și unde sunt potențialii voștri donatori și sponsori în imediata apropiere / în regiune? La ce companii, firme și
persoane fizice ați putea ajunge? Puteți obține resurse din partea autorităților locale?

Când recrutați donatori și sponsori pentru activitatea voastră de service-learning, căutați răspunsuri la aceste întrebări.

Ce formă de donație / sponsorizare preferați? Aveți nevoie de resurse financiare, materiale (de ex. Hârtie, tonere, lipici,
hârtie igienică, șervețele) sau echipamente (de exemplu, închiriere de mașini, închiriere de echipamente tehnice pentru
interpretare, sunet etc.) sau spații, băuturi răcoritoare, resurse umane (de exemplu, muncă specializată, moderare de
evenimente, gestionarea părții economice, babysitter, șofer cu mașină, etc.)?

Cum contactați un donator sau un sponsor (în persoană sau în scris)? Ce procedură alegeți pentru o întâlnire personală?
Cum veți prezenta intenția activității voastre (de exemplu, film video, prezentare PowerPoint, raport despre activitățile
anterioare, etc.)?

Ce veți oferi donatorului / sponsorului (de exemplu, publicarea logo-ului la intrare, afișarea numelui / promovarea
acestuia în mass-media, mulțumiri sub o anumită formă)?
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Înainte de a încheia partea de planificare, vă oferim o listă de verificare simplă pentru a verifica planul de implementare a
activității de service-learning:

Este nevoia comunității bine identificată?

Este esențială pentru comunitate?

A fost comunitatea implicată în evaluarea nevoilor?

Sunt definite obiectivele activității?

Obiectivele activității sunt legate de nevoia identificată?

Sunt definite obiectivele de învățare?

Sunt conectate obiectivele de învățare și ale activității?

Activitățile planificate sunt legate de obiective?

Sunt definite responsabilitățile și îndatoririle din echipă?

Este definit calendarul proiectului?

Există un buget planificat pentru activități?

Avem surse pentru implementarea proiectului?

Există un plan pentru monitorizarea și evaluarea proiectului?

Există un plan pentru promovarea și sărbătorirea proiectului?

5..4. Finanțarea proiectelor de service-learning

După cum am menționat deja în acest ghid, pentru a putea implementa proiecte de service-learning, veți avea adesea nevoie
de un sprijin financiar. Vă încurajăm să aflați care sunt posibilitățile de finanțare din comunitatea voastră locală, de exemplu în
municipiul sau orașul vostru, dar și fundații locale sau companii care finanțează proiecte locale.

O opțiune disponibilă sunt Proiecte de solidaritate din cadrul programului Corpul European de Solidaritate. Un proiect de
solidaritate este o activitate pe care un tânăr o poate desfășura într-un grup de cinci sau mai mulți oameni pentru a ajuta la
aducerea unei schimbări pozitive în comunitatea locală. Acesta este pregătit și implementat chiar de tineri în locul în care
trăiesc. Orice persoană între 18 și 30 de ani care locuiește în oricare dintre țările participante la Corpul European de
Solidaritate (toate țările Uniunii Europene, Islanda, Turcia și Macedonia de Nord) poate participa.

La fel ca într-un proiect de service-learning, proiectele de solidaritate ar trebui să fie dedicate provocărilor din comunitatea
voastră, dar ele pot ajuta și la abordarea problemelor regionale sau chiar naționale. Proiectul poate dura de la 2 la 12 luni și este
în principal part-time. Așa că o puteți face în timpul liber. Vă puteți aștepta la 500 € pe lună pentru a vă susține proiectul și
acestea sunt costuri legate de gestionarea și implementarea proiectului. Solicitarea pentru proiecte de solidaritate este un
proces simplu și se realizează prin intermediul formularelor web. Cererea va fi evaluată de Agenția Națională a țării în care
locuiți. Puteți să o faceți singur sau, dacă doriți, puteți alege să lucrați cu o organizație cu experiență atunci când solicitați
finanțare.

În formularul de aplicare, vi se vor pune întrebări precum de ce doriți să realizați acest proiect, cum va aduce beneficii
comunității și ce activități intenționați să desfășurați în timpul pregătirii și implementării ideii. Aflați mai multe despre
proiectele de solidaritate aici.
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6. Implementare

Dacă ați decis deja că veți implementa proiectul, probabil că vă întrebați: „Cum să aflați dacă proiectul nostru este pe drumul
cel bun”? Tot ce trebuie să faceți este să analizați dacă este în conformitate cu principiile pe care le îndeplinește un proiect de
service-learning de calitate. Răspundeți la întrebările de bază și cu siguranță le veți recunoaște:

Dacă ați reușit să răspundeți la cel puțin jumătate din întrebările de mai sus, mai degrabă pozitiv decât negativ, avem vești
minunate pentru voi: SUNTEȚI PE DRUMUL CEL BUN!

Cum suntem implicați în planificarea, implementarea și evaluarea proiectului de service-learning?
Suntem noi liderii sau altcineva asigură leadershipul? Simțim că este proiectul nostru sau al altcuiva? Leadership-ul tinerilor

Cum este legat ceea ce vrem să realizăm cu proiectul nostru de ceea ce vrem să învățăm?
Avem un obiectiv clar de învățare și activitate de voluntariat? Știm ce vom învăța prin acest proiect?

Obiectivele activității sunt legate
de ceea ce vreau să învăț

De ce vom face asta? Ceea ce vrem să facem este cu adevărat necesar pentru comunitate? 
Cum am aflat că ceea ce trebuie să facem este necesar?

Nevoia din comunitate e mai
importantă decât idee de proiect

Cum sunt implicați ceilalți oameni / comunitatea în proiect?
I-am implicat în planificare și implementare? Sunt co-creatori activi în proiect?

Lucrăm CU comunitatea /
oamenii, nu pentru comunitate.

Cum putem afla ce am învățat într-un anumit pas al proiectului nostru?
Creăm timp pentru reflecție sau întâlniri care să ne ajute să ne întoarcem la obiectivele proiectului?
Vorbim despre ceea ce am experimentat, perceput, învățat?

Reflecție asupra experienței

Care este caracterul proiectului nostru în termeni de timp?
Este proiectul nostru concentrat astfel încât să poată fi continuat? 
Vom continua și fără coordonarea liderilor noștri?

Schimbare socială

Pot numi ceea ce îmi aduce proiectul?
Ce aduce proiectul grupului țintă cu care lucrăm? Dar comunității? Echilibrul beneficiilor

Cum ne simțim atunci când planificăm, implementăm și evaluăm activitatea de service-learning?
Ne place proiectul nostru? Suntem motivați să continuăm munca? Distractiv

Vedem vreo oportunitate de a muta ideea proiectului în altă parte în viitor?
Pot face în așa fel încât să învăț ceva nou din proiectul meu? Creșterea complexității
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7. Monitorizare și documentare

După ce ați planificat tot ceea ce doriți să realizați cu proiectul vostru și cum doriți să faceți asta, trebuie să vă asigurați că
totul funcționează așa cum v-ați propus. În faza de implementare a proiectului este important să se monitorizeze progresul
activităților. Monitorizarea poate fi definită ca o colectare sistematică și continuă de date și un proces continuu de evaluare a
calității implementării și a progresului către îndeplinirea obiectivelor specificate.

Activitate:

Gândiți-vă de ce monitorizarea este importantă în implementarea unui proiect? Cum ați face-o? Ce instrument ați folosi?

Monitorizarea și evaluarea, atunci când sunt realizate împreună, permit efectuarea modificărilor necesare în dezvoltarea și
implementarea proiectului iar atunci când sunt privite ca proces continuu, stabilit de la începutul proiectului și realizat în mod
regulat, permit o reacție în timp util la diferite circumstanțe.

7..1. Monitorizare

Pentru a monitoriza toate aspectele cheie ale unui proiect, ar trebui dezvoltate și utilizate diverse metode, tehnici și
documentații. În contextul service-learning, pot fi diferite aspecte de monitorizat:

progresul activităților proiectului ar trebui să fie monitorizat pentru a vă asigura că acestea sunt
implementate conform planului,
sunt satisfăcute nevoile comunității / grupurilor pe care le-ați evaluat,
comunicare între toți cei implicați, între voi și membrii echipei voastre, lucrătorii de tineret, beneficiarii
comunității,
munca de echipă,
satisfacția diferitelor persoane implicate,
abilitățile și cunoștințele pe care le-ați dobândit.

Informațiile și datele culese prin monitorizarea implementării activităților vor fi foarte utile pentru evaluarea finală.

Exemplu de plan de monitorizare

Tipul de date care trebuie colectate
despre implementarea activităților
care vor duce la obținerea
rezultatelor.

Tehnica / metoda de monitorizare care
trebuie utilizată pentru colectarea
datelor (de exemplu, sondaj, interviu,
interviu de grup).

Cine va fi
responsabil de
colectarea acestei
informații?

Cât de des vor fi
colectate datele
necesare (o dată pe
săptămână, lunar...).

Tip de informație Metodă Responsabil FrecvențaActivități

Enumerați toate
activitățile din proiect,
fiecare pe un rând
separat.

Sursa: Novota, S. (2017) Monitoring i evaluacija - Vodič za praćenje provedbe i vrednovanje projekata. Udruga za razvoj civilnog društva SMART
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7..2. Documentare

Pentru a putea implementa monitorizarea și evaluarea structurată a activităților din proiectul vostru de service-learning,
pentru a vă asigura că totul merge așa cum ați planificat și pentru a preveni posibilele dificultăți, este important să colectați
diferite documentații care conțin o varietate de date și informații valoroase. Când vă gândiți la ce tip de documentație să
utilizați, este important să folosiți doar documentația utilă și necesară pentru a nu vă supraîncărca și a vă pierde timpul
adunând hârtii.

Există mai multe moduri de a documenta etapele și procesele unui proiect de service-learning. Acest lucru poate fi realizat în
diferite formate (jurnal, portofoliu, avizier, dosar de proiect, blog, pagină web etc.) și prin diferite canale (scris, audio-vizual,
multimedia). Documentarea, în contextul unui proiect de service-learning, ar putea implica, de asemenea, trimiterea de
rapoarte cu scopul de a demonstra modul în care proiectul de service-learning a fost benefic pentru diferite părți interesate.

Cele mai frecvent utilizate metode și tehnici de colectare a datelor și informațiilor în procesul de monitorizare și evaluare
includ următoarele:

Chestionare
Interviuri - i.e. structurate, semi-structurate,
nestructurate,
Observația,
Analiză de conținut,

Analiza statisticilor,
Focus grup,
Afirmații / mărturii / povești de succes,
Studii de caz,
Măsurători și teste (abilități, cunoștințe),
Înregistrări audio-vizuale.

8. Evaluare

La sfârșitul proiectului de service-learning, având toată experiența, datele și documentația adunată, este bine să faceți o
evaluare finală a întregii experiențe, utilizând și analizând tot ceea ce ați colectat prin monitorizarea proiectului vostru.

Evaluarea este un aspect cheie al oricărui proiect și se face pentru a putea corecta greșelile pentru viitoarele proiecte
similare, pentru a aprecia acțiunile corecte și, în cele din urmă, pentru a face modificările considerate necesare, pentru
viitoare proiecte.

Activitate:

Cine credeți că ar trebui să fie implicat în procesul de evaluare?

După cum am menționat, datorită specificului proiectelor de service-learning de a se concentra atât pe învățare, cât și pe
acțiunea de voluntariat, este necesară evaluarea obiectivelor stabilite atât pentru acțiunea în comunitate cât și a obiectivelor
de învățare: cunoștințe și abilități dobândite și aplicate.

Pe de altă parte, evaluarea reprezintă feedback-ul din partea diferitelor părți interesate în procesul de service-learning.
Fiecare proiect are nevoie de evaluare nu doar a conținutului, ci a întregului proiect în sine, precum și a impactului generat.
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Prin urmare, evaluarea poate consta în:

Analiza opiniilor lucrătorilor de tineret și a partenerilor comunitari de către voi și echipa voastră; 
Parteneri din comunitate care vă evaluează pe voi, echipa voastră și lucrătorii de tineret; 
Lucrătorii de tineret care evaluează partenerii din comunitate; 
Lucrătorii de tineret care vă evaluează pe voi; 
Auto-evaluare.

Evaluarea, pe lângă obiectivele atinse, trebuie să ia în considerare impactul activității de voluntariat asupra grupului țintă și
asupra celor care îl furnizează, experiențele procesului, participarea individuală și a grupului și situația extinsă (de exemplu,
modul în care relația cu comunitatea a fost schimbată). Datele și informațiile colectate prin monitorizare își obțin semnificația
deplină atunci când sunt utilizate în scopul evaluării proiectelor de service-learning. Dar, în același timp, se recomandă să
faceți un efort suplimentar pentru a colecta date adiționale, în special pentru scopul evaluării (adică interviuri, focus grupuri,
etc.).

Pentru planificarea evaluării, utilizați fișa de lucru 12, pentru evaluare după implementarea activității de service-learning puteți
utiliza fișa de lucru 13.

Fișa de lucru # 12

Planificarea evaluării proiectului de service-learning

Câte persoane doriți să implicați în proiect?

Când planificați evaluarea unei activități de service-learning, căutați răspunsuri la următoarele întrebări:

Câte activități doriți să implementați în cadrul proiectului și de ce fel (prelegeri, discuții, excursii, consultații ...)?

Ce schimbare ar trebui să aibă loc după implementarea activității voastre? Ce se va schimba în grupul țintă? Cum se vor
dezvolta cunoștințele, abilitățile, atitudinile, competențele?

Cum veți ști că a avut loc această schimbare? Cum veți monitoriza?
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Fișa de lucru # 13

Cum evaluați proiectul?

Ați atins obiectivele proiectului?

Iată câteva întrebări utile pentru a vă ghida echipa în procesul de evaluare: 

Ce face din proiectul vostru un succes? De ce sunteți mulțumiți sau mândri?

Ce probleme ați întâlnit? Cum ați abordat aceste problemele?

Ce ați schimbat prin proiectul vostru?

Ar avea sens să repetați acest proiect în viitor? Sau ar trebui să schimbați câte ceva ? Sau să-l modificați complet?

Ce abilități ați dezvoltat prin implementarea proiectului? 
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9. Reflecție

După fiecare activitate, este esențial să vă întrebați:
Ce am plănuit să fac?
Ce am făcut de fapt?
Care au fost rezultatele pentru mine și echipa cu care am lucrat și pentru ceilalți (de exemplu, beneficiari)?

Reflecția este o parte importantă în service-learning, realizată continuu de-a lungul întregii experiențe de voluntariat. Este un
proces de explorare și examinare a voastră, a acțiunilor, perspectivelor și experiențelor voastre. Vă permite să priviți în urmă,
să gândiți critic și să învățați din experiența voastră de voluntariat.

Este important să aveți o reflecție sinceră: este OK să vă placă sau să nu vă placă părți din experiența voastră de service-
learning, să fiți de acord sau să nu fiți de acord cu opiniile altor participanți. Reflecția poate include recunoașterea și / sau
schimbul de reacții, sentimente, observații și idei cu privire la orice aspect al activității. Se poate întâmpla individual, în perechi
sau într-un cadru de grup; prin scriere, vorbire, ascultare, citire, desen, actorie și orice alt mod pe care vi-l puteți imagina.

Câteva idei pentru întrebări suplimentare pe care vi le puteți pune:
Ce am învățat din această experiență?
Am auzit, am perceput sau am simțit ceva care m-a surprins?
Cum diferă experiența mea de ceea ce mă așteptam?
Ce cunoștințe / idei subiective anterioare s-au schimbat în această experiența? Care au fost întărite?
Cum pot aplica ceea ce am învățat?
Despre ce aș dori să aflu mai multe, legat de acest proiect sau subiect?
Ce impact are modul în care privesc în urmă la această experiență? (Prin ce obiectiv privesc?)
Ce ați învățat despre oameni / comunitate?
Care sunt unele dintre nevoile / problemele urgente din comunitate?
Cum a abordat proiectul și participarea mea acele nevoi?

Reflecția în general vă va ajuta să vă conectați experiența cu elementul de învățare al experienței de service-learning în
ansamblu și să planificați mai bine cum să mergeți mai departe. De asemenea, puteți reflecta la modul în care puteți utiliza
cunoștințele și experiența acumulate pe viitor, de exemplu în alte proiecte, mai târziu pe piața muncii sau chiar în viitoarele
acțiuni de voluntariat.

10. Promovare și comunicare

Există un alt set de întrebări pe care să vi le puneți în faza de planificare:
Cum să vă prezentați proiectul și realizările persoanelor din afara proiectului?
De care dintre experiențele voastre pot beneficia și alții? Ce merită să le împărtășiți?
Cum veți sărbători încheierea proiectului, astfel încât să oferiți tuturor celor implicați șansa de a aduna toate concluziile și
de a încheia într-o notă pozitivă?
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Trăim în era comunicării! Rețelele sociale sunt pline de postări care arată cam tot ce se poate întâmpla cuiva sau orice gând îi
trece prin minte în fiecare zi. Uneori putem simți chiar că este prea mult, dar să nu uităm, comunicarea este încă un instrument
incredibil, prin care puteți:

să inspirați alte persoane, prin activitatea, gândurile și ideile voastre;
să-i informați pe alții despre problemele pe care s-ar putea să nu le cunoască;
să împărtășiți pasiuni și să găsiți alte persoane cu idei similare;
să promovați cauzele în care credeți și să creșteți conștientizarea;
să aduceți mai multe resurse și oameni alături de voi, pentru a rezolva problemele pe care le descoperiți.

O fază a proiectului de service-learning este promovarea și comunicarea, deoarece ne permite să îi ajutăm pe ceilalți să fie mai
conștienți de problemele din comunitatea lor, precum și de modalitățile posibile de implicare pentru rezolvarea acestor
probleme. Nu vom salva întreaga lume printr-un singur proiect și s-ar putea să nu găsim nici măcar soluția completă pentru
nevoia pe care o descoperim. Dar începând munca chiar și printr-un mic pas și comunicând ceea ce facem, cât mai multor
oameni, putem deveni în cele din urmă „responsabili” pentru un mare succes. 

Ce putem comunica sau promova?
Detalii despre proiectul nostru - ce facem, de ce îl facem, cine suntem, care sunt obiectivele noastre, unde suntem
localizați și când are loc activitatea noastră.
Detalii despre nevoia comunității - ce am descoperit în comunitatea noastră și de ce este aceasta o problemă, cine sunt
beneficiarii, cine sunt persoanele sau organizațiile implicate sau responsabile, de ce ar trebui să ne pese de această
problemă?
Detalii despre procesul nostru - ce facem la un moment dat? De exemplu, lucruri specifice precum: tocmai am început
acest proiect, ne-am făcut cercetările, ne-am întâlnit cu beneficiarii, am găsit parteneri extraordinari, strângem fonduri,
am avut o altă întâlnire de planificare, am organizat prima activitate, facem un eveniment minunat, reflectăm la
experiența noastră, am realizat acest lucru, am găsit câteva obstacole, ne-am adaptat planurile, ne-am atins obiectivele,
acestea sunt rezultatele noastre, etc.

Acestea sunt, desigur, doar o serie de exemple generice pe care voi și echipa voastră le puteți personaliza cu detalii specifice
ale experienței voastre.

Cu cine comunicăm?
cu prietenii noștri
cu familiile noastre
cu followerii noștri
cu persoane din comunitatea noastră

cu beneficiarii
cu companiile care ar putea ajuta
cu experții din domenii relevante
cu persoanele care lucrează în administrație
cu presa.

Cum comunicăm?
Mai întâi trebuie să ne gândim la potrivirea mesajului (ceea ce comunicăm) cu grupul țintă (cu cine comunicăm). Trebuie să
trimitem mesajul relevant pentru fiecare persoană sau categorie de persoane. Apoi trebuie să ne dăm seama care este cea
mai bună modalitate prin care mesajul nostru poate ajunge la grupul țintă. Un Insta story bun ar putea ajunge la prietenii și
followerii noștri, dar presa ar putea să nu ne verifice atât de des profilul.

Iată câteva modalități care pot fi utilizate pentru a trimite un mesaj:
Site-ul sau un blog,
Postări, live-uri , story-uri, videoclipuri, sondaje, provocări sau orice tip de comunicare pe un cont de rețea socială,
Un newsletter,
Afișe în școală sau în organizație sau chiar în oraș, unde aveți permisiunea și este relevant,
Fluturași distribuiți prin poștă sau spre grupuri relevante,
E-mailuri individuale,
Comunicate de presă, interviuri sau videoclipuri,
Un discurs, o prezentare la alte întâlniri sau evenimente cu publicul relevant.
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Cum să vă faceți mesajul mai atrăgător?

Vestea bună e că există tot mai multe aplicații sau instrument eonline care vă pot ajuta în a comunica creativ. Pixlr și Google
photos au opțiuni drăguțe de editare foto, iar dacă sunteți în căutare de poze gata editate și gratuite, puteți folosi Pixabay.

Sugestie:

Cel mai bun mod de a comunica este cec care atrage atenția celui căruia doriți să trimiteți mesajul!

Pixteller și Canva sunt instrumente grozave pentru crearea posterelor, invitațiilor, certificatelor, rapoartelor dar și a
prezentărilor, gif-urilor și videoclipurilor, sunt ușor de învățat și folosit și oferă o gamă largă de template-uri. Clideo, Typito și
YouCut vă pot ajuta să editați videoclipurile pe care le realizați și mai există multe alte instrumente sau chiar aplicații mobile
pe care trebuie doar să le căutați. Cele menționate mai sus sunt cel puțin parțial gratuite, în momentul acestei publicații și
chiar și cele care costă, uneori au reduceri bune pentru ONG-uri sau instituții de învățământ.

Posibilitățile sunt nelimitate, trebuie doar să vă doriți să vă scoateți mesajul la înaintare!

Fișa de lucru # 14

Planificarea promovării activității de service-learning

Care este scopul promovării activității voastre de service-learning?

Când intenționați să vă promovați activitatea de service-learning, încercați să răspundeți la următoarele întrebări:

Cine este grupul țintă al acțiunii de promovare (la cine doriți să ajungeți)? Care sunt specificitățile acestui grup cu privire
la activitățile de promovare (de exemplu, care sunt obiceiurile sale media)?

Cum ajungeți la grupul țintă? Ce instrument de promovare veți alege?

Ce și unde plasați / publicați? Ce permisiuni sunt necesare pentru acest lucru (deoarece nu este permisă plasarea de
materiale promoționale oriunde, este întotdeauna necesar acordul proprietarului / administratorului, de ex. un teren, o
ușă, un panou)?

Când, unde și cine va asigura promovarea? Cine va fi purtătorul de cuvânt? Care vor fi competențele și sarcinile sale?

Care vor fi costurile financiare asociate promovării activității / proiectului?
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11. Celebrare și încheiere

Un moment pe care trebuie să îl promovași și să îl comunicați este celebrarea sfârșitului proiectului vostru.

Organizarea unui eveniment de sărbătoare este la fel de important pentru voi ca și pentru beneficiarii voștri și pentru
comunitate în general. Acesta este momentul care marchează faptul că proiectul s-a încheiat, arată rezultatele pe care le-ați
obținut și, în același timp, aduce mai multă conștientizare asupra nevoii pe care ați lucrat.

În cadrul acestui eveniment puteți scoate la lumină detalii ale proiectului vostru, procesului și nevoii, așa cum sunt explicate în
capitolul anterior. De asemenea, este important să nu uitați să mulțumiți tuturor pentru contribuția lor la proiect.

Sugestie:

O idee drăguță poate fi oferirea de diplome, certificate sau note de mulțumire.

Fișa de lucru # 15

Planificarea evenimentului final

Cum vă prezentați proiectul și realizările persoanelor din afara proiectului?

Când plănuiți sărbătorirea activității de service-learning, încercați să răspundeți la următoarele întrebări:

De care dintre experiențele voastre pot beneficia alții? Ce merită să le împărtășiți?

Cum veți sărbători încheierea proiectului?
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Eu și lumea mea

Scurtă descriere: În ultimii doi ani am avut cu toții provocări care ne-au afectat viața de zi cu zi, sentimentele și relațiile.
Lumea pe care o știam a început să funcționeze diferit. Același lucru s-a întâmplat și cu lumile noastre interioare. Pe parcursul
pandemiei am consultat 51 de elevi cu vârstele între 10 și 14 ani. 33% ne-au spus că au simțit stres de mai multe ori în ultimii
doi ani. Elevii reacționează la stres în moduri diferite. Cei mai mulți raportează că în astfel de momente se simt furioși, dar ații
se plâng și de dureri de stomac, sentimente de singurătate, incertitudine cu privire la ce cauzează stresul și izolare în lumea
virtuală - prin jocuri, expunere constantă la social media - pentru a-și distrage gândurile de la situația stresantă.

Doar 29% vorbesc despre aceste sentimente cu părinții, frații sau surorile, alte rude sau prieteni, dar nu menționează școala
sau angajații ei ca sursă de suport. Elevii se simt izolați de oamenii din jurul lor și simt nevoia de a schimba ceva, la ei personal,
la cei din jur sau chiar de a produce o schimbare în lume, în general. 

Prin proiectul nostru am încercat să susținem elevii în a căuta organizații și experți care i-ar putea ajuta. Clasa a 7a a explorat
zona Gorski Kotar din Croația, unde am contactat reprezentanții Centrului de Consiliere ”Izvor”, care lucrează alături de Crucea
Roșie, Delnice. Ei ne-au invitat la un atelier susținut de Tanja Jakovac, pedagog, psihoterapeut și voluntar la Centrul ”Izvor”. La
finalul atelierului a avut loc și o discuție cu președintele Crucii Roșii din Delnica, Snježana Krizmanić.

Elevii au aflat despre activitatea de consiliere și despre sănătatea mintală, ca parte importantă din sănătatea fiecărui individ.
Ei au aflat despre posibilitățile de suport din comunitatea lor locală și au transmis mai departe informația către familiile lor și
alți elevi. Cu această ocazie au cunoscut și experți la care pot apela pentru sănătatea lor mintală.

Rolul tinerilor - coordonatori în proiect: Prin acest proiect, tinerii care au avut rolul de coordonatori, au avut ocazia de a se
gândi la cum ar putea răspunde unor nevoi reale, ale comunității lor - ceilalți elevi ai școlii. Ei au organizat un eveniment
caritabil pentru Centrul de Consiliere ”Izvor”, au participat la ateliere, au condus interviuri cu angajații Crucii Roșii și au
informat apoi pe ceilalți colegi despre lucrurile pe care le-au descoperit.

Beneficiile pentru tineri și comunitatea locală: Tinerii au aflat despre oportunități noi sau diferite în comunitate, au făcut
studii cu privire la nevoile celorlalți tineri, au cooperat frumos în echipă. La final, au fost foarte bucuroși că au făcut parte din
acest proiect și s-au declarat foarte interesați să mai participe în proiecte similare.
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Vreau să am grijă de animale

Scurtă descriere: Sandra are dezavantajele de sănătate și sociale asociate cu paralizia cerebrală. Ea a absolvit Școala de
Comerț și Servicii - Departamentul de creștere a cailor, în Slovacia. Își petrece cea mai mare parte a timpului în apartament cu
mama ei, care o îngrijește. La începutul proiectului, nu era foarte independentă. Nu reușea nici să-și toarne ceai din ceainic.
Sandra a participat într-un proiect de service learning în care avea în sarcină îngrijirea animalelor de la Zoo. Activitățile au
răspuns nevoii Sandrei de a-și crește gradul de independență, de a comunica cu alte persoane, de a-și îmbunătăți abilitățile
manuale de curățenie și de a se deplasa cu transportul în comun, în locuri în care nu ar face-o în mod obișnuit. La Zoo, Sandra a
colaborat cu șase angajați și a început chiar să întâmpine vizitatorii. Ea a învățat să-și exprime nevoile și să ceară ajutorul
angajaților atunci când a avut nevoie și a reușit să călătorească singură cu transportul în comun.

Rolul tinerilor - coordonatori în proiect: La începutul proiectului, Sandra nu era foarte independentă. La început nu se
descurca nici să-și toarne ceaiul. În ciuda dizabilității, ea s-a decis să desfășoare un proiect de service learning. Alături de
asistenta cu care lucrează, a deszvoltat proiectul său individual, în jurul uneia dintre pasiunile sale: dragostea față de animale.
Pe parcursul timpului, Sandra a reușit să-și stabilească obiective de învățare concrete, și să implementeze singură activitățile
de la Zoo.

Beneficiile pentru tineri și comunitatea locală: Deși nu a fost de loc ușor la început, Sandra și-a câștigat treptat
independența. A reușit să îngrijească animaleel cu dedicare și responsabilitate, păstreză ordinea în echipamentul de lucru și
comunică tot mai mult cu angajații grădinii zoologice. De asemenea, a reușit să folosească singură mijloacele de transport în
comun. Acum se descurcă mai bine și mai rapid la multe alte sarcini pe care le realizează, și după cum spune chiar ea, a ajuns
să se simtă mândră de ea. 

Colegii ei angajați ne-au spus că experiența a fost una plăcută și pentru ei. Treptat, s-au apropiat tot mai mult.

”Am realizat că și persoanele cu dizabilități pot munci și că nu sunt de loc o povară” - Angajat la Zoo.

#SuperEroiiLaculuiTăbăcărie

Scurtă descriere: Echipa de voluntari a decis să ia măsuri cu privire la poluarea cu ambalaje de plastic a lacului Tăbăcărie. Un
talentat membru al echipei a creat design-ul grafic pentru stickere sugestive, care au fost distribuite celor care au vizitat lacul.
Voluntarii au creat și un selfie frame care exprimă suportul pentru lac și au invitat vizitatorii să-și facă fotografii și să discute
despre problemele ecologice. Pentru comunicarea online, echipa a realizat un video stop motion. Au scris împreună scenarul,
au creat decorurile și au realizat singuri filmarea și editarea video.

Rolul tinerilor - coordonatori în proiect: Tinerii, ghidați cu blândețe de coordonatoarea lor au identificat nevoia, resursele pe
care le au și au realizat un plan al proiectului. Planul inițial include un chestionar care a fost aplicat pe 86 de respondenți,
crearea de materiale de promovare, respectiv stickere și selfie frame și video-urile proiectului. Materialele au fost folosite
pentru a informa comunitatea și vizitatorii parcului și pentru a porni discuții pe această temă. Tinerii au mai avut și alte idei de
activități, dar pe parcursul proiectului au realizat ca poate sunt prea ambițioase pentru un singur proiect și au decis să le
abordeze cu altă ocazie.
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Beneficiile pentru tineri și comunitatea locală: Voluntarii au dorit să învețe cum pot dezvolta și implementa un proiect
singuri. Au parcurs împreună toți pașii managementului de proiect. Au reușit de asemenea să poată exersa abilitățile de
comunicare asertivă în cadrul echipei dar și în public. În cele din urmă, au reușit să-și crească capacitatea de a acționa pentru
rezolvarea problemelor din comunitate, și de a-i convinge și pe alții să li se alăture.

Prin proiect, au fost informate peste 250 de persoane cu privire la modul în care putem avea grijă de lac și de mediu. Echipa de
proiect a văzut interes din partea comunității cu privire la lac, dar au primit și multe aprecieri și entuziasm cu privire la
eforturile lor de a realiza ceva pentru comunitate.

Testimoniale:
"Am învățat să lucrez în echipă, să ascult activ ideile și părerile celorlalți, să monitorizez activitățile și să respect termenele limită.
Am învățat să dezvolt și să implementez un proiect, metode și instrumente care să ne ajute să sistematizăm și clarificăm ideile de
proiect”.

”Coordonatoarea ne-a ghidat prin întreaga implementare a proiectului, cu sfaturi, idei, instrumente și motivație, încurajându-ne să
luăm cele mai bune decizii”.

”În viitoarele proiecte vom stabili cu siguranță obiective mai realizabile și vom căuta mai multă susținere în comunitate.”

Video-urile proiectului se pot vedea aici și aici.

Varșovia emoționantă

Scurtă descriere: ”Varșovia emoționantă” este un joc de oraș pentru familii, creat de voluntarii fundației Children’s University
of Interesting History. O echipă de 5 voluntari a creat un tur prin Varșovia. Pe parcurs au marcat punctele interesante, care s-
au modificat de-a lungul vremii sau chiar s-au schimbat complet. Au creat de asemenea o integramă care include locurile de
pe traseu. Cei care rezolvă integrama, pot trimite răspunsul și fotografii de pe traseu la o căsuță de e-mail și primesc
certificate.

Rolul tinerilor - coordonatori în proiect: La început, echipa și-a ales un lider - Gabi, care a fost responsabilul principal și
persoana de contact cu fundația. Ea a fost cea care a obținut cheia de la recepție și a deschis biroul în zilele libere ale
angajaților, ceea ce a fost foarte important, pentru că grupul s-a întâlnit de cele mai multe ori duminica dimineață. Gabi a
coordonat întregul proces de colectare a informațiilor despre Varșovia și de pregătire a traseului. Atunci când a devenit prea
încărcată, a delegat responsabilități și altui coleg de echipă, Konrad. Eu au fost susținuți pe tot parcursul de ceilalți tineri
implicați în proiect.
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Beneficiile pentru tineri și comunitatea locală: Tinerii au avut ocazia de a-și dezvolta competențele sociale, abilitățile de a
lucra în echipă și de a desfășura un proiect în toate fazele lui - plănuire, pregătire, implementare și evaluare. Învățarea a
devenit un subiect obișnuit în cadrul întâlnirilor de proiect și discuțiilor din cadrul grupului. Grupul țintă al proiectului a fost ales
în urma consultărilor cu președintele fundației, de la care voluntarii au aflat că ar fi nevoie de activități pe care să le poată oferi
familiilor.

Puteți găsi turul Varșoviei aici: https://wolontariat.waw.pl/news-5212/

Renovarea biroului

Scurtă descriere: Un grup de tineri au decis să renoveze sediul organizației SCI Hungary. Echipa a organizat evenimente
comunitare pentru a face curățenie la subsol, pentru a revopsi pereții și a aranja mobila. Au fost implicați în jur de 20 de
voluntari, conduși de echipa de service learning. Pe parcursul evenimentelor au reușit să creeze un spațiu incluziv,
intercultural pentru comunitate, pe care au început s-o creeze tocmai lucrând împreună și împărțind câte o masă la finalul zilei.

Rolul tinerilor - coordonatori în proiect: Organizația a lăsat o mare libertate echipei cu privire la planificarea spațiului și a
perioadelor de lucru. Tinerii au planificat evenimentele, au căutat echipamentul de lucru necesar, și au primit un buget în care
să se încadreze. Ei au avut multă libertate și cu privire la design-ul interior al subsolului, pe care l-au decorat împreună cu unul
dintre coordonatorii locali, arhitect, care a acceptat rolul de mentor. 

Beneficiile pentru tineri și comunitatea locală: Comunitatea locală a beneficiat enorm datorită acestui proiect. Pentru
organizație nu a însemnat doar renovarea la costuri reduse, pentru că tinerii au contribuit substanțial la formarea și implicarea
viitorilor membri ai comunității, care vor fi implicați în acțiunile sale. 

Realizând spațiul aproape independent, tinerii îl simt acum ca pe un spațiu care le aparține. Ei au avut de asemenea ocazia să
socializeze între ei, și cu persoane din medii complet diferite de cel cu care sunt obișnuiți. Tinerii și-au exersat și îmbunătățit
abilitățile de a comunica într-o limbă străină și competențele interculturare, în timp ce au văzut cum planurile lor se
materializează. În același timp au deprins și o serie de abilități practice cum ar fi cumpărăturile online, identificarea uneltelor
potrivite și multe altele. 
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13. Partenerii EduVol

Platforma organizațiilor și centrelor de voluntariat (Slovacia) a fost fondată în august 2011 cu scopul principal de a susține
dezvoltarea unui mediu favorabil pentru voluntariat, în toate formele sale. Platforma reunește centre de voluntariat și
organizații care implică voluntari în Slovacia și organizează următoarele tipuri de activități: dezvoltarea infrastructurii de
voluntariat; advocay pentru susținerea legală și financiară a centrelor de voluntariat și organizațiilor; furnizarea de suport
financiar pentru voluntariat; recunoașterea ocupației de coordonator de voluntariat; promovarea voluntariatului ca instrument
de educație informală și modalitate de pregătire a indivizilor pentru piața muncii.

Contact: www.dobrovolnickecentra.sk  
platforma@dobrovolnickecentra.sk 

Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat (Romania) promovează dezvoltarea voluntariatului ca resursă
viabilă și de neînlocuit pentru rezolvarea problemelor din societatea românească. Pro Vobis a fost fondat în 1992 ca organizație
de servicii sociale. Datorită experienței și expertizei acumulate în managementul voluntarilor, Pro Vobis a decis să înființeze
primul Centru de Voluntariat din țară, ca departament al organizației, în 1997.

Cererea neașteptată pentru servicii și expertiză de management al voluntarilor, a determinat Pro Vobis să-și modifice
misiunea, devenind astfel primul Centru de voluntariat independent și profesionist din România, care a contribuit substanțial la
promovarea și dezvoltarea conceptului de centru de voluntariat în România. În 2002, a devenit Centrul Național de Voluntariat
Pro Vobis, iar acum este Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat - denumire ce reprezintă rolul pe care îl are în sectorul
neguvernamental din România.

Pro Vobis lucrează cu: ONG-uri care pot și doresc să implice voluntari, profesioniști care lucrează cu voluntarii, instituții
publice, companii responsabile social și media. 

Contact: www.provobis.ro 
provobis@provobis.ro

Asociația pentru Dezvoltarea Societății Civile SMART (Croația) este o organizație non-profit, înființată în iulie 1999 și condusă
de o echipă de traineri și consultanți profesioniști, cu o vastă expertiză în sectorul non-profit din Croația. SMART încurajează
eficiența sectorului non-profit, cooperarea intersectorială și promovează voluntariatul. SMART conectează educația non-
formală cu consilierea și informează și influențează politicile publice. SMART cooperează cu organizațiile societății civile,
instituții publice, autorități locale și regionale și inițiative civice bazate pe principiile responsabilității, implicării active și
respectului pentru diferențe. SMART implementează sistemul OK2015 de asigurare a calității pentru Centrele de Voluntariat din
Croația și organizațiile non-profit. Prin activitatea realizată, SMART întărește ONG-urile, dezvoltând simultan o abordare multi-
actori (organizații civice, insituții publice, autorități locale și naționale și companii) - contribuind astfel la dezvoltarea societății
civile. 

Contact: www.smart.hr 
smart@smart.hr
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Centrul Național de Voluntariat - ÖKA (Ungaria) s-a înființat în 2002 ca organizație independentă cu scopul de a dezvolta și
coordona eforturile pentru un mediu mai bun pentru voluntariat și participare civică în Ungaria. În ultimii ani, ÖKA a coordonat
numeroase proiecte locale, naționale și internaționale pentru dezvoltarea voluntariatului. ÖKA coordonează rețeaua centrelor
de voluntariat din întreaga țară. Ca organizație umbrelă, ÖKA a devenit un actor principal în societatea civilă și mișcarea de
voluntariat din Ungaria și are numeroase colaborări cu ONG-uri, autorități și companii. 

Pe lângă serviciile tradiționale - promovarea voluntariatului, advocacy, training-uri în domeniul voluntariatului, dezvoltarea
rețelei de centre de voluntariat, Gala voluntarilor, etc - ÖKA a creat și un program complex de voluntariat corporatist. Pentru
programe de voluntariat de calitate, ÖKA oferă servicii de training acreditat de management al voluntarilor.

ÖKA crede cu tărie în impactul pe care îl au voluntarii și-si focalizează eforturile pentru îmbunătățirea condițiilor de voluntariat,
printr-o legislație potrivită, programe de voluntariat de calitate și susținere financiară pentru organizațiile gazdă. 

Contact: www.onkentes.hu 
info@onkentes.hu

Centrul de Voluntariat (Polonia) s-a înființat în 1993. Scopul principal al organizației este de a promova și dezvolta societatea
civilă în comunitățile locale. Pentru a asigura un caracter profesionist al acestor inițiative, Centrul a înființat și dezvoltat
programe de voluntariat precum: voluntariat în centre sociale, voluntariat în școli, voluntariat corporatist, rețeaua centrelor de
voluntariat, training-uri și seminarii de voluntariat, campanii de promovare, platforma online de matching, și alte programe de
voluntariat.

Centrul servește ca un hub de suport pentru organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice cu scopul de a: organiza
programe de voluntariat, oferi sesiuni de instruire pentru coordonatorii de voluntari, oferi consultanță juridică, dezvolta și
implementa strategii de voluntariat în comunitățile locale.

Contact: www.wolontariat.waw.pl 
warszawa@wolontariat.org.pl
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