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A5.2 Consultare si ateliere - dezbatere pentru imbunatatirea draftului 1 al propunerii alternative si definitivarea acesteia

Raport derulare Atelier Dezbatere de consultare a copiilor voluntari si ai parintilor acestora
29.05.2019, Slobozia
Ialomita
In judetul Ialomita s-a organizat un atelier dezbatere de consultare a copiilor voluntari si ai parintilor acestora in data de 29.05.2019.
La atelier au participat 20 de participanti, dupa cum urmeaza:
• 10 copii,
• 3 parinti;
• 5 reprezentanti DGASPC
• 2 consultanti locali
Durata: 3 ore
Descrierea activitatii
Activitatea s-a derulat conform conceptului elaborat de Asociația CRIPS București, avand un caracter interactiv. Iinițial s-au prezentat obiectivele întâlnirii, care
au constat în consultarea copiilor voluntari si a parintilor ai caror copii realizeaza activitati de voluntariat cu privire la propunerile alternative de suport
propuse in cadrul proiectului.
A urmat o activitate de prezentare a participanților la dezbatere și un brainstorming în cadrul căruia copiii au fost încurajați să detalieze tipurile de activități de
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voluntariat pe care le-au derulat (in care au fost implicati copiii lor), fiind incuranajati sa identifice varsta pentru care sunt potrivite categoriile de activitati
enumerate si daca in fiecare tip de activita esrte necesara implicarea adultilor. Activitatea a permis copiilor sa vorbeasca despre experienta lor ca voluntari,
sa descrie cum se deruleaza aceste activitati (timp petrecut in activitatile de voluntariat, cine ii supravegheaza, pregatire anterioara, evenimente deosebite pe
care le-au intalnit, documente semnate – ei sau parintii lor, etc), sa descrie daca au simtit nevoia sa fie ceva diferit in activitatile derulate (sustinere mai mare,
timp mai lung/scurt, pregatire pentru activitatea depusa, cum anume s-ar simti protejati etc)
La final, participantilor le-a fost prezntata pe scurt propunerea alternativa, cu sublinierea elementelor care au reiesit si in activitatile realizate in cadrul
grupurilor de lucru.
Participantii au primit un scurt chestionar de evaluare a activitatii.
Total chestionare aplicate: 13
• Copii voluntari 10
• Adulti (parinti): 3
A – Eu cred ca activitatile de voluntariat sunt benefice pentru copii deoarece:
• Activitatile de voluntariat sunt benefice pentru copii deoarece ii fac mai responsabili cu persoanele din jurul lor, intra in contact cu oameni noi.
• Se pot dezvolta social si personal; isi pot dezvolta competentele, socializare.
• Dezvolta empatie, este benefic si ajuta la o dezvoltare armonioasa. Se adauga plus valoare la bagajul de cunostinte si experiente.
• Ii invata sa fie generosi; ii responsabilizeaza si le da ocazia sa afle lucruri noi.
• Aceste activitati ajuta persoanele sa se dezvolte psihic, sa-si modeleze comportamentul, sa se schimbe pe sine si pe cei din jur.
• Tinerii au nevoie de socializare iar voluntariatul le poate oferi aceasta ocazie. In acelasi timp, pot lega prietenii durabile. Cel mai important lucru cred
ca este acela de dezvoltare sociala.
• Astel de activitati ne ajuta in dezvoltarea noastra pe plan social si personal
• Contribuie la o dezvoltare armonioasa a caracterului.
• Sunt benefice deoarece dezvolta copilul pe mai multe arii.
• Socializeaza mai mult; vor avea un C.V. mai valoros (angajatorii sunt interesati); vor avea satisfactii personale; oportunitatea de dezvoltare personala;
apartenenta la o echipa tanara si dinamica.
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• Dobandesc cunostinte de comunicare; constientizeaza nevoile persoanelor defavorizate; isi fac prieteni noi; au posibilitatea de a ajuta la rezolvarea
unor probleme sociale si de a se dezvolta ca individ.
• Implicarea in activitati de voluntariat poate avea efecte pozitive asupra dezvoltarii personale.
• Activitatile de voluntariat ajuta la formarea si cunoasterea muncii in echipa.
B – In pregatirea activitatii de voluntariat in care sunt implicati copii / tineri, pentru a asigura protectia copilului, eu cred organizatorul trebuie sa acorde
atentie urmatoarelor aspecte:
• Securitate – evitarea riscurilor care pot aparea pe parcursul activitatii de voluntariat.
• Securitatea, sanatatea si dezvoltarea lor.
• Pregatire psihica si emotionala, protectia muncii, sa nu fie implicati in activitati inadecvate varstei, conditii de mediu si conditii meteo potrivite.
• Acordul parintilor; informarea corecta a voluntarilor; ingrijire medicala.
• Pregatirea psihica, fizica si emotionala a copilului / tanarului; varsta acestuia; problemele si aptitudinile / capacitatile tanarului.
• Tipul de activitate, deoarece unele activitati pot face diferenta de varsta; competentele tanarului respectiv.
• Consider ca trebuie sa fie o varsta de la care se porneste in aceasta lume, drepturile unui voluntar, durata si felul activitatii de voluntariat.
• Supunerea la un efort cat mai mic.
C – Cum ar putea fi motivati sa continue implicare voluntara pe viitor copiii care au desfasurat activitati de voluntariat:
• Aprecierile din partea oamenilor.
• Cel mai mult ma motiveaza sa continuu atunci cand vad oamenii multumiti, sunt mai increzator, simt ca pot schimba ceva.
• Recunoasterea activitatii desfasurate de ceilali voluntari si de cetateni – in general; respectarea drepturilor voluntarului – nerespectarea drepturilor ar
putea duce la neparticipare pe viitor; diplome care sa ateste participarea voluntarului
• Prin voluntariat care sa fie interactiv; sa se distreze; sa faca lucruri noi.
• Sa li se ofere o diploma la finalul activitatilor de voluntariat pentru a-i ajuta la intrarea la facultate.
• Copiii pot primi diplome la fiecare activitate, astfel vor veni tot mai des. Pot exista si preitenii in care copiii sa se simta bine.
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Faptul ca le place ceea ce fac; daca nu iti place si faci numai pentru diploma, nu e tocmai OK.
Activitatile trebuie sa fie atractive, sa prezinte interes pentru tineri / copii.
Prin prezentarea proiectelor mai interactive si mai bine elaborate, fara riscuri si cu un impact mai mare si mai elaborat.
Intelegerea faptului ca ei sunt deschizatori de drumuri; posibilitatea de a stabili relatii personale; oportunitati de a interactiona.
Devenirea unui bun profesionist; metode de cuantificare a succesului; faptul de a fi apreciat ca persoana; sansa de a lucra pentru oameni; oferirea de
provocari noi.
• Copiii se implica in programele de voluntaria deoarece isi doresc sa fie de ajutor celor din jur.
• Nivel de satisfactie morala.

