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INTRODUCTION
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Chociaż nawyki i zwyczaje związane z siedzącym trybem życia wzrosły w ostatnich latach, sport i aktywność fizyczna powinny stanowić fundamentalną
część codziennego życia każdego człowieka w celu utrzymania ogólnego stanu zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że ponad 80% hiszpańskich dzieci prowadzi całkowicie siedzący tryb życia, podczas gdy badanie Eurobarometru z grudnia 2017 r. (opublikowane w marcu 2018 r.) wskazuje, że prawie
połowa Europejczyków nigdy nie uprawiała sportu. W tym sensie ekspansja
kultury cyfrowej rozrywki niesie ze sobą szereg wartości i zachowań bardziej
zbliżonych do indywidualizmu, w których takie aspekty jak brak kontaktu fizycznego i nikły rozwój prawdziwych emocji wskazują na potrzebę globalnego
szkolenia ludzi.
Dlatego też uczestnictwo w zajęciach sportowych różnego rodzaju i na różnych
poziomach, które uczą nas wartości i manier, które kształtują nas jako ludzi, a w
niektórych przypadkach jako profesjonalistów, czynią ze sportu prawdziwą szkołę życia, jak podkreślono w Białej Księdze Sportu z 2007 roku. W tym samym
dokumencie stwierdza się, że sport „wzmacnia kapitał ludzki Europy”, a „wartości przekazywane przez sport przyczyniają się do rozwijania wiedzy, motywacji,
umiejętności i chęci do podejmowania osobistych wysiłków”, a także do wzmacniania aktywnego obywatelstwa ludności poprzez „udział w zespole, zasady fair
play, przestrzeganie reguł, szacunek dla innych, solidarność i dyscyplina”, stąd
tak ważne jest propagowanie uprawiania sportu od dzieciństwa.
Pracownicy, wychowawcy i opiekunowie młodzieży często wykorzystują sport
jako narzędzie zachęcające młodych ludzi do uczestnictwa, podnoszące ich
samoocenę, podnoszące ich motywację, sprzyjające ich integralnemu rozwojowi i walce z wykluczeniem społecznym, co również wskazano w dokumencie”
Ewolucja i perspektywy działań wspólnotowych w sporcie” Komisji Europejskiej.
Od samego początku naszym celem było zwiększanie wiedzy, informowanie i szkolenie w zakresie wolontariatu zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, ponieważ przy różnych kulturach, językach i sposobach pracy, dodatkowo zwiększa to potencjał i umiejętności ludzi. Przyczynia się to do ich rozwoju
osobistego i zawodowego, tworząc bardziej zaangażowanych i odpowiedzialnych obywateli, a tym samym przyczyniając się do budowy bardziej pokojowego, tolerancyjnego, wspierającego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
Chociaż prawdą jest, że istnieje wiele możliwości, dzięki którym obywatele
mogą podejmować dobrowolne działania w sporcie, ostatnie sprawozdanie Eurobarometru z grudnia 2017 r. dotyczące sportu i aktywności fizycznej pokazuje,
że tylko 6% obywateli Europy jest zaangażowanych w jakiekolwiek dobrowolne
działania w sporcie .
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Projekt ten odpowiada na potrzebę uznania wolontariatu za fundamentalny
aspekt w dziedzinie aktywności fizycznej i sportu. Wolontariusze oferują istotną i niezbędną usługę przy organizacji imprez sportowych. Dlatego należy docenić rolę, jaką odgrywają, aby byli świadomi wagi swojego szkolenia i mogli
jak najlepiej wykonywać powierzone im
zadania.
„Rozwój Umiejętności
Trenerów Wolontariatu Sportowego” to
druga część projektu
„Wolontariat dla Sportowego i Zdrowego
Życia”, który miał na
celu zastanowienie się
nad tym, jak ważne
jest, aby wolontariusze
w dziedzinie sportu
przed rozpoczęciem
aktywności zostali
odpowiednio przeszkoleni, aby mogli rozwijać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na prowadzenie efektywnej i wykwalifikowanej akcji wolontariackiej
w imprezach sportowych, w których uczestniczą. Dlatego chcieliśmy stworzyć
wspólne narzędzie, które mogłoby być używane i adaptowane przez wszystkie
organizacje partnerskie oraz każdą inną organizację, podmiot, osobę itp., która
chce współpracować z wolontariuszami podczas wydarzeń sportowych, co
naszym zdaniem zostało osiągnięte dzięki naszemu „Podręcznikowi szkoleniowemu - Wolontariat w Dziedzinie Sportu” stworzonemu w ramach tego projektu.
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ORGANIZACJE
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(INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN
MÁLAGA , Hiszpania)
TJest organizacją non-profit z siedzibą w Maladze, założoną
w 2003 roku przez grupę młodych ludzi, którzy po udziale w
międzynarodowych działaniach i projektach dostrzegli potrzebę przyczynienia się do integralnego rozwoju i poprawy
jakości życia obywateli, głównie młodych ludzi i profesjonalistów z nimi pracujących.
Od początku głównymi celami organizacji są:
 Promowanie tworzenia planów, programów i projektów z korzyścią dla młodych ludzi;
 Poprawa szkolenia pracowników młodzieżowych i specjalistów, młodych ludzi oraz innych zaangażowanych osób i podmiotów;
 Aby poszerzyć istniejącą wiedzę na temat młodzieży;
 Prowadzenie działań promujących włączenie społeczne, równość płci, kulturę pokoju i przemiany
społeczne;
 Przyczynić się do współpracy na rzecz rozwoju krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i najbardziej potrzebujących sektorów ludności.
Aby osiągnąć te cele, Iniciativa Internacional Joven (AIIJ) prowadzi badania, działania, kursy szkoleniowe
itp., również we współpracy z innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi.
Od 2014 roku organizacja zrealizowała kilka projektów zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym z bardzo satysfakcjonującymi efektami, w których po zaangażowaniu młodych ludzi zagrożonych
wykluczeniem społecznym mogli zweryfikować motywujący, edukacyjny i transformacyjny wpływ sztuki
miejskiej. Wśród najistotniejszych projektów z zakresu budowania potencjału w dziedzinie młodzieży są
„Sztuka miejska i przedsiębiorczość społeczna” oraz „Włączenie poprzez sztukę miejską i muzykę ludową”,
międzynarodowy kurs szkoleniowy „Sztuka miejska i transformacja społeczna” (oba współufundowane
przez program Unii Europejskiej Erasmus+), projekty „Arte Urbano & Transformación Social” (Sztuka miejska i transformacja społeczna), „El Arte de la Paz” (Sztuka pokoju) oraz „Arte Urbano & Desarrollo” (Sztuka
miejska i rozwoju) realizowanych w mieście i prowincji Malaga dzięki dotacji Rady Miasta i Delegatury
Prowincji Malaga, oprócz innych konkretnych działań dotyczących wolontariatu, włączenia społecznego i
edukacji rozwojowej poprzez sztukę miejską.
Unia Europejska dwukrotnie doceniła prace i projekty, w które zaangażowana jest organizacja, przyznając
projekty „Sport for Life”, koordynowane przez Iniciativa Internacional Joven oraz „Culture-Lab – Innovative
Training Program of Cultural Educations” jako „dobre praktyki” na poziomie europejskim .
Organizacja brała udział w różnych projektach i posiada duże doświadczenie jako wnioskodawca i koordynator w długoterminowych projektach, szkoleniach, seminariach i wymianach młodzieży na poziomie
lokalnym i głównie międzynarodowym. Jej specjaliści mają szerokie doświadczenie w rozwijaniu umiejętności, pracy z młodzieżą, innowacyjnych metodologiach, integracji społecznej i równości płci.

ASD SAN VENANZO (SAN VENANZO, Włochy)
Nasza organizacja jest amatorskim klubem sportowym typu
non-profit, założonym w 2004 roku z siedzibą w San Venanzo, w centrum Umbrii, zarejestrowanym w CONI i FIGC
Naszą główną działalnością jest uprawianie sportu, w szczególności uprawianie piłki nożnej na poziomie amatorskim. Obecnie mamy
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Chcielibyśmy podzielić się naszą pasją do piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego,
promując spójność społeczną i socjalizację między młodzieżą a dorosłymi, zachęcając całą populację do uprawiania
sportu i zdrowego życia, ale także sprzyjając rozwojowi w bezpiecznym środowisku.
Drużyna składa się z 21 zawodników i 2 trenerów. W naszą działalność angażujemy około 17 wolontariuszy: 14
członków Rady Zarządzającej stowarzyszenia, a także fizjoterapeutę, magazyniera i sekretarza prasowego.

IASIS NGO (ATENAS, Grecja)
„IASIS” to pozarządowa organizacja non-profit działająca w obszarze integracji społecznej, zdrowia psychicznego i
deinstytucjonalizacji, która aktywnie uczestniczy w reformie psychiatrii promowanej przez Ministerstwo Zdrowia i
Solidarności Społecznej oraz Unię Europejską. IASIS posiada oficjalną rejestrację jako prywatna organizacja non-profit oraz rejestrację specjalną na listach dobrowolnych organizacji pozarządowych obsługiwanych przez Generalną
Dyrekcję Opieki Społecznej (09110AEN21094O32N-0798 i 09110AEN21094O32N-0721). Organizacja pozarządowa
IASIS posiada również System Kompetencji Menedżerskich certyfikowany przez Służbę Specjalną / Departament
Zdrowia i Solidarności Społecznej (nr 1483/13.06.18).
Głównym celem organizacji jest zapewnienie wsparcia psychospołecznego i edukacji osobom, które należą do
grupy wykluczenia lub są zagrożone wykluczeniem, a także dorosłym
uczniom w dziedzinie humanitarnej.
W kolejnych latach organizacja pozarządowa IASIS rozszerzyła swoją
działalność oferując usługi dla innych grup szczególnie narażonych:
Bezdomni (Dzień Dziennego Wsparcia Bezdomnych o pojemności 50
osób tygodniowo, 12 chronionych domów, w których zakwaterowani są byli bezdomni na terenie Attyki i Chalkis, usługi doradcze dla
bezdomnych oraz szkolenie w miejscu pracy przy wsparciu przedsiębiorstwa społecznego DIKEOMA), Osoby ubiegające się o azyl/
uchodźcy (Dom opieki dla 70 osób - rodzin, Usługi wsparcia psychospołecznego dla 220 uchodźców, Jednostka
przyjmująca dla 350 osób ubiegających się o azyl w centrum Aten, Hostel dla 20 nastolatków bez opieki w Pireusie,
Służba Psychospołeczna Schiston Camp - 2.500 osób), Dzieci zagrożone (Schronisko dla 100 dzieci / ofiar wojny),
Kobiety przemocowe (Służba wsparcia dla 200 kobiet), Bezrobotni (Służba wsparcia dla 90 bezrobotnych), Młodzież
w Socjalnej Ryzyko wykluczenia/młodzi przestępcy (Centrum Młodzieży, Grupa Robocza ds. Przeciwdziałania Zastraszaniu „Ailios”).
Organizacja rozwinęła również silną sieć w całej Europie, dzięki której zaprojektowano i wdrożono dziesiątki programów badawczych i edukacyjnych w kontekście ram europejskich i krajowych (Erasmus+, Uczenie się przez całe
życie, Granty EAA, EFM itp.).
Ostatnim krokiem do ustanowienia organizacji pozarządowej IASIS jako zintegrowanego Centrum Edukacji i Szkoleń
Psychospołecznych jest certyfikacja jako Centrum Kształcenia Zawodowego – VET (KEDIVIM 1) przez grecką Narodową Organizację Akredytacyjną (EOPPEP), proces, który zapewnia organizację jako instytucję rozwoju zawodowego zarówno beneficjentów, jak i profesjonalistów.
Poprzez swoje zaangażowanie w edukację, badania, wolontariat, profilaktykę, leczenie i podnoszenie świadomości,
organizacja pozarządowa IASIS osiąga następujące cele:
 Promocja zdrowia psychicznego poprzez dobrze zaprojektowane interwencje mające na celu ogólną świadomość społeczną (odpowiedzialność społeczna itp.) oraz w kwestiach specjalistycznych (użytkownicy zdrowia
psychicznego, imigranci);
 Wspieranie grup słabszych społecznie, zapewnianie im specjalistycznych usług i interwencji psychospołecznych, edukacyjnych, a także holistyczne podejście do jakości życia;
 Rozwój innowacyjnych narzędzi poprzez prowadzenie europejskich projektów badawczych oraz tworzenie sieci z innymi instytucjami europejskimi;
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 Promocja zdrowia psychicznego poprzez dobrze zaprojektowane interwencje mające na celu ogólną
świadomość społeczną (odpowiedzialność społeczna itp.) oraz w kwestiach specjalistycznych (użytkownicy zdrowia psychicznego, imigranci);
 Wspieranie grup słabszych społecznie, zapewnianie im specjalistycznych usług i interwencji psychospołecznych, edukacyjnych, a także holistyczne podejście do jakości życia;
 Rozwój innowacyjnych narzędzi poprzez prowadzenie europejskich projektów badawczych oraz
tworzenie sieci z innymi instytucjami europejskimi;

AKTYVISTAI (KAUNAS, Litwa)
Głównym celem AKTYVISTAI jest zgromadzenie grupy, która nie tylko realizowałaby siebie i
swoje pomysły, ale także spędzałaby wspólnie wolny czas robiąc coś sensownego i zdrowszego dla siebie, swoich rodzin, społeczności, kraju. Stowarzyszenie jest otwarte nie tylko dla
młodzieży, ale wszystkich, którzy lubią aktywny tryb życia, są pozytywnie nastawieni, szukają przyjaciół, chcą nauczać innych lub uczyć się
czegoś nowego. Można też sprawdzić się w różnych aktywnościach,
znaleźć nowych przyjaciół, po prostu dobrze się bawić, a nawet zarobić. Postawa organizacji polega na byciu AKTYWNYM, POZYTYWNYM i
CIESZYĆ SIĘ życiem. Celem AKTYVISTAI jest koordynacja działań w taki
sposób, aby wszyscy jej członkowie mogli swobodnie wykorzystywać
swoje umiejętności i doświadczenia w realizacji swoich pomysłów.
MOSIR RYBNIK (RYBNIK, Poland)
Miejski Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy w Rybniku (MOSiR Rybnik) jest jednostką miejską powołaną w 1975 r. do administrowania obiektami sportowymi w Rybniku oraz do koordynacji i organizacji imprez sportowych. Jest to również centrum z głębokimi partnerskimi relacjami z klubami
sportowymi i innymi organizacjami na poziomie lokalnym i regionalnym. Każdego roku MOSiR
organizuje ponad 80 imprez sportowo-rekreacyjnych.
MOSiR Rybnik dysponuje kompleksową bazą sportowo-rekreacyjną, która jest do dyspozycji przy realizacji
projektu. Są to: 2 kryte baseny, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO, hala widowiskowo-sportowa, siłownie, boiska do piłki nożnej, stadion lekkoatletyczny, odkryty basen
oraz plaża. Jesteśmy również po wielkim procesie remontu
ośrodka w Kamieniu (dzielnica Rybnika), na terenie którego
znajduje się basen, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki
nożnej, siłownia pod chmurką oraz liczne ścieżki spacerowe i
rowerowe.
Ściśle współpracujemy z naszymi wolontariuszami podczas każdej imprezy sportowej. Dysponujemy grupą około 200 osób gotowych nam pomóc, w tym szczególnie zaangażowanych jest około
50 osób.
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OPIS PROJEKTU
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„Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu sportowego” to 12-miesięczne małe partnerstwo Erasmus+ Sport oparte na współpracy, które obejmuje 5 krajów europejskich:
Hiszpanię (koordynator), Włochy, Polskę, Grecję i Litwę.
Główne cele projektu to:
•
•
•
•
•

Podnoszenie kluczowych kompetencji osób odpowiedzialnych za szkolenie wolontariuszy w dziedzinie sportu organizacji partnerskich i innych interesariuszy, którzy chcą
szkolić, przygotowywać i zarządzać akcjami wolontariatu sportowego;
Stworzenie podstawowego i powszechnego narzędzia edukacyjnego dla rozwoju szkoleń dla wolontariuszy w dziedzinie sportu, walidowanego przez kraje partnerskie;
Rozwijanie zdolności organizacji sportowych w zakresie zarządzania i szkolenia wolontariuszy;
Promowanie networkingu i wymiany dobrych praktyk wśród organizacji sportowych
pracujących z wolontariuszami w dziedzinie sportu;
Stwórz sieć organizacji z czterech krajów, które promują szkolenie, przygotowanie
i zarządzanie wolontariuszami w dziedzinie sportu na szczeblu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym.

Głównymi działaniami realizowanymi w ramach tego projektu były:
 Międzynarodowe spotkanie koordynacyjne w San Venanzo, Włochy: określenie strategii, metod pracy i szczegółów działań.
 Działania lokalne I: głębsza analiza sytuacji trenerów wolontariatu sportowego, identyfikacja profili i potrzeb edukacyjnych oraz stworzenie narzędzia szkoleniowego do
wykorzystania podczas szkolenia online.
 Kurs szkoleniowy online (OTC): OTC dla trenerów wolontariatu sportowego został stworzony jako sposób na dostosowanie się do ograniczeń COVID-19.
 Działania lokalne II:
•
•
•
•
•
•

Tłumaczenie narzędzia szkoleniowego w każdym kraju partnerskim
Szkolenie lokalne dla wolontariuszy prowadzone przez uczestników międzynarodowego szkolenia w Maladze, z wykorzystaniem kompetencji zdobytych podczas szkolenia
oraz stworzonego narzędzia szkoleniowego
Organizacja imprezy sportowej jako działanie promujące projekt z wcześniej przeszkolonymi lokalnymi wolontariuszami.
Międzynarodowe wydarzenie walidacji i oceny szkoleń w Maladze, Hiszpania: w celu walidacji
i oceny kompetencji nabytych podczas OTC.
Rezultaty intelektualne: stworzenie narzędzia edukacyjnego/szkoleniowego przetłumaczonego na 5 języków, e-booka ze wszystkimi materiałami, informacjami i narzędziami opracowanymi podczas lokalnych działań i międzynarodowego kursu szkoleniowego, wideo z projektu.
Konferencja końcowa w Rybniku, Polska: ocena projektu oraz publiczna prezentacja i
rozpowszechnianie wyników projektu.
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Metodologia projektu została oparta na zasadach edukacji pozaformalnej, edukacji dla
wyzwolenia i inteligencji emocjonalnej, gdzie krok po kroku budowana była wiedza, dzielono się informacjami i doświadczeniami, wdrażając je w praktykę, by przeżyć i uzewnętrznić
to, co uczestnicy i organizacje uczyły się w środowisku zaufania, tolerancji i szacunku.
Edukacja pozaformalna to rodzaj edukacji, który obejmuje wszystkie procesy i praktyki obejmujące heterogeniczną grupę społeczną, ale którego struktura instytucjonalna nie
uprawnia do cykli szkolnych. Ma cel edukacyjny i zaplanowanie procesu nauczania-uczenia
się. Wiedza, wartości i formy zachowania są przekazywane poprzez aktywne uczestnictwo,
uczenie się przez działanie, emocje oraz interakcję wiedzy i różnych środowisk, które generują ogromne bogactwo edukacyjne, będąc uczestnikami protagonistów własnego procesu uczenia się. Kształcenie pozaformalne to ciągły i refleksyjny proces „nauki uczenia się”,
który skutkuje nabywaniem kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw).
Edukacja na rzecz wyzwolenia zaczyna się od idei konstruktywizmu. Uczeń uczy się rozumieć świat poprzez swoją interakcję z nim, jest świadomym podmiotem świata w ciągłej
ewolucji, a nauka jest bardziej trwała, ponieważ zachęca do refleksji i przeglądu. Edukacja
dla wyzwolenia sprzyja refleksji nad samoświadomością, a dzięki dialogowi uczący się i wychowawca mają możliwość wyrażania swoich przekonań, opinii i wiedzy, a dyskusja przyczynia się do krytycznego myślenia, które pozwala zajmować stanowisko wobec innych
tematów, poznając idee każdego z nich, szanując je, ale także mając prawo do krytykowania i kwestionowania go w sposób pełen szacunku i inteligencji.
Wreszcie, inteligencja emocjonalna „obejmuje zdolność dokładnego postrzegania, oceniania i wyrażania emocji: zdolność dostępu i/lub generowania uczuć, gdy ułatwiają myślenie; umiejętność rozumienia emocji i wiedzy emocjonalnej; oraz zdolność do regulowania
emocji w celu promowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego” (Mayer i Salovey).

Ogólne zasady metodologiczne zastosowane w tym projekcie to:
•
• Współpraca i praca zespołowa w celu zaangażowania wszystkich aktorów w cały projekt, od przygotowania do realizacji i oceny końcowej. Jest to proces edukacyjny i partycypacyjny, a przez to żywy i dynamiczny.
• Interakcja pracy facylitatorów, ekspertów, uczestników i innych organizacji lub podmiotów;
• Możliwość dostosowania technik i konkretnych treści do zainteresowań i specyficznych
potrzeb każdej rzeczywistości;
• Wielojęzyczność: praca w różnych językach dostosowująca ją do potrzeb komunikacyjnych pojawiających się w trakcie procesu;
• Integracja i międzykulturowość: linia metodologiczna, w której kontrast idei/doświadczeń pod względem kultur i zdolności jest wzmocniony;
• Wykorzystanie ICT w celu ułatwienia kontaktu, stworzenia wirtualnej sieci pracy i wsparcia nauki, a także zachęcania do wymiany doświadczeń.
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PIERWSZE PONADNARODOWE SPOTKANIE
KOORDYNACYJNE

19

Aby określić strategie, metodologię pracy, szczegóły przyszłych działań (umowy
między partnerami, narzędzia oceny, systemy monitorowania, działania w
zakresie widoczności i rozpowszechniania, itp.), organizacje partnerskie uznały,
że konieczne jest spotkanie twarzą w twarz. Z tego powodu zorganizowaliśmy
międzynarodowe spotkanie koordynacyjne w San Venanzo we Włoszech od 20
(dzień przyjazdu) do 22 (dzień wyjazdu) stycznia 2020, w którym uczestniczyła
osoba odpowiedzialna za każdą organizację partnerską.
Głównymi celami spotkania były:
 Planowanie etapów działań
lokalnych, ich celów, treści, metodologii i tworzenia
narzędzi;
 Opracowanie listy tematów,
metodologii i zajęć na seminarium w Hiszpanii;
 Określenie działań związanych z rozpowszechnianiem
i widocznością, w tym logo,
strona internetowa, sieci
społecznościowe itp. projektu;
 Omówienie narzędzi do pomiaru wpływu i oceny różnych
faz projektu;
 Dokonywanie odpowiednich
ustaleń wewnętrznych między
organizacjami partnerskimi.

Podczas tej wycieczki mieliśmy również okazję odwiedzić Stadion Gminny San
Venanzo i zaprezentować projekt gminnemu radnemu ds. sportu.
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Wśród głównych rezultatów
spotkania możemy podkreślić:
 Uczestnicy/organizacje zna-

ją szczegóły projektu i jego
działań;

 Każdy uczestnik/organizacja

może zrealizować projekt w
ustalony sposób;

 Organizacje

powiednie
wewnętrzne;

zawarły odporozumienia

 Powstało logo, strona inter-

netowa i sieci społecznościowe, a uczestnicy/organizacje
wiedzą, jak je wykorzystać;

 Projekt został uwidoczniony we Włoszech
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DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA I
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Tworzenie treści Programu Szkoleniowego
Pierwsza część LA1 polegała na zebraniu niezbędnych informacji z każdego kraju partnerskiego w celu stworzenia narzędzia szkoleniowego, które zawierało 2 sekcje:
•

•

Pierwsza sekcja zawierała minimalne podstawowe treści, jakie powinien posiadać Program Szkolenia Wolontariuszy w Dziedzinie Sportu (jest to podstawowa treść, którą
wszyscy wolontariusze powinni otrzymać od swoich przełożonych/koordynatorów/
trenerów przed jakąkolwiek imprezą sportową, którą będą wspierać)
Druga część to przewodnik dla trenerów wolontariuszy w dziedzinie sportu, jak realizować Program Szkoleniowy dla Wolontariuszy w Dziedzinie Sportu, wraz ze wskazówkami i przykładami narzędzi metodycznych i pedagogicznych edukacji pozaformalnej do wykorzystania podczas szkolenia (takie jak gry edukacyjne, metody oceny itp.)

Aby to osiągnąć każdy kraj partnerski opracował treść pierwszego modułu „Propozycji programu szkoleniowego” zweryfikowanej rok wcześniej podczas realizacji projektu „Wolontariat na rzecz sportowego i zdrowego życia”, zgodnie z lokalnymi realiami i potrzebami,
wykorzystując treści oparte na ich doświadczeniu, badaniach przeprowadzonych podczas
Vol4life, narzędziach i metodach, których już używają do szkolenia swoich wolontariuszy
itp.
Moduł 1 to ogólne informacje, które każdy wolontariusz powinien otrzymać przed jakąkolwiek działalnością wolontariacką. W celu stworzenia tych treści każda organizacja wykorzystała następujące wytyczne i narzędzia:
•
•
•

Istniejące w Twoim kraju materiały dotyczące programów szkoleniowych do szkolenia
wolontariuszy
Istniejący materiał, którego już używasz do szkolenia wolontariuszy
Informacje zebrane podczas LA1 Vol4Life w analizie sytuacji Twojego kraju

Program Szkoleniowy dla Wolontariuszy w Dziedzinie Sportu
ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Moduł 1
Wolontariat: informacje ogólne/kontekstualizacja

Lodołamacz/ elektryzatory:
Definicje ogólne/podstawowe: co to znaczy być wolontariuszem i czym
sądziałania wolontariackie
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Obowiązki i prawa (w tym Umowa Wolontariatu):
Wolontariusz:
Organizacja:
Edukacja wartości, w zależności od miejsca lub kontekstu
(międzykulturowość, różnorodność, szacunek, płeć itp.), w którym odbywa
się wolontariat
Rozwiązanie konfliktu
Ogólna wiedza o bezpieczeństwie (jak identyfikować bezpieczne obszary, z
kim się skontaktować w przypadku zagrożenia, jak reagować w przypadku
zagrożenia)
Kurs pierwszej pomocy
Ogólne zasady „współpracy” pomiędzy organizacją a wolontariuszem.

Wszystkie informacje zebrane z każdego kraju zostały zawarte w „Podręczniku szkoleniowym dla wolontariuszy w dziedzinie sportu”, który jest również wynikiem tego projektu
i jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej projektu svt.aiij.org oraz na platformie
internetowej CALAMEO.
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Spotkania w każdym kraju
W drugiej części LA1, pandemia COVID-19 już zaczęła się rozprzestrzeniać, co oznaczało, że lokalne prezentacje projektu i spotkania z interesariuszami stały się trudniejsze. To jednak
nie powstrzymało nas przed kontynuowaniem działań projektowych;
oznaczało to po prostu, że musieliśmy
ponownie wykreować nasze podejście
i dostosować się! Niektórzy z nas przeprowadzili te spotkania i prezentacje
w formacie online za pomocą różnych
narzędzi cyfrowych do komunikacji,
a inni czekali na zakończenie blokady
i nadal przeprowadzali osobiste
czynności ze wszystkimi wymogami
bezpieczeństwa naszych krajowych
departamentów zdrowia (zmniejszona liczba osób , stosowanie masek i
środków do dezynfekcji rąk, zajęcia na świeżym powietrzu itp.).
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SZKOLENIE ONLINE
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Jako środek przystosowania się do pandemii Covid-19 oraz w celu postępu
w różnych fazach tego projektu, postanowiliśmy dostosować międzynarodową mobilność szkoleniową do kursu szkoleniowego online za pośrednictwem platformy edukacyjnej CALAMEO.
Cel OTC: Rozwijanie kluczowych
kompetencji trenerów/opiekunów
wolontariatu oraz każdego, kto chce
szkolić, przygotowywać i zarządzać
akcjami wolontariatu sportowego
w dziedzinie sportu, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy i
narzędzi pedagogicznych do prowadzenia skutecznego szkolenia dla
wolontariuszy w dziedzinie sportu.
Cele dydaktyczne: Refleksja nad wiedzą w dziedzinie wolontariatu (definicja, prawodawstwo, podmioty, obowiązki i prawa itp.) na poziomie lokalnym
i w 5 innych krajach partnerskich.
Naucz się tworzyć środowisko, w którym wolontariusze mogą prowadzić
swoje działania w sposób odpowiedzialny, zaangażowany, wydajny i
bezpieczny.
Zapewnij uczestnikom narzędzia pedagogiczne w ramach edukacji pozaformalnej, w celu zorganizowania własnego szkolenia dla wolontariuszy sportowych.
Wzmocnienie sieci między organizacjami w 5 krajach partnerskich poprzez wymianę metodologii i narzędzi wykorzystywanych przez cztery
różne kraje do szkolenia wolontariuszy w dziedzinie sportu.
Contents:
Prezentacja/Wprowadzenie (spotkanie online)
• Zespół, uczestnicy i organizacje
• Krótka prezentacja projektu
• Prezentacja szkolenia.
30

Moduł 1: Prezentacja lokalnych działań I z każdego kraju partnerskiego - Wolontariat: ogólne/podstawowe informacje i kontekstualizacja.
Moduł 2: Podstawowa konceptualizacja interwencji społecznej (tło
historyczne, koncepcje wolontariatu: definicje, prawodawstwo, zasady współpracy, rozwiązywanie
konfliktów itp.).
Moduł 3: Jak edukować/szkolić?
Podstawowe narzędzia pedagogiczne w edukacji pozaformalnej.
Moduł 4: Europejskie programy
mobilności edukacyjnej.
Ocena szkolenia (spotkanie online).
Metodologia i realizacja: Jako organizacje działające w obszarze młodzieży i
sportu skupiamy się na edukacji pozaformalnej jako sposobie nauczania/uczenia się i dlatego zastosowaliśmy metodologię opartą na tych zasadach, szczególnie w procesie uczenia się przez działanie, wiedzy jako tworzenia grupy ,
różnorodność jako bogactwo; treści działały m.in. w sposób dynamiczny i partycypacyjny. Z doświadczenia wiemy, że jest to najlepsza metodologia na zdobycie określonych kompetencji w krótkim czasie. Ze względu na obecną sytuację w odosobnieniu postaramy się dostosować ten kurs i metodologię do wersji
online.
Szkolenie było czterotygodniowym wydarzeniem online, prowadzonym zdalnie
i było podzielone na 4 moduły, co można zobaczyć w sekcji „Treści”. Oszacowaliśmy ilość czasu na moduł, ilość godzin spędzonych na każdym module w
tygodniu była elastyczna w zależności od tego, ile czasu zajęło uczestnikowi
wykonanie/zakończenie zadań każdego modułu.
Każdy moduł miał sekcję „Teoria” i sekcję „Praktyka” z określonymi ćwiczeniami i
zadaniami do wykonania jako ocena każdego modułu. Każdego tygodnia była
wyznaczona godzina na pytania i samouczki online (w razie potrzeby) z trenerem za pośrednictwem platform cyfrowych, takich jak Skype, Zoom itp.
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Na początku 4 tygodnia wszyscy uczestnicy otrzymali formularz oceny osobistej, który należało wypełnić przed ostateczną oceną grupową online.
Do końca czwartego tygodnia (4), przed końcową oceną OTC, wszyscy
uczestnicy powinni przesłać wszystkie ukończone zadania, aby otrzymać certyfikat uczestnictwa i kompetencji do kursu online.
Profil uczestnika:
• Trzech uczestników z każdej
organizacji partnerskiej, trenerów/opiekunów
wolontariatu lub dowolna osoba, która
chce trenować, przygotowywać i zarządzać wolontariatem
sportowym w dziedzinie sportu (pracownicy młodzieżowi,
edukatorzy,
koordynatorzy
wolontariatu, opiekunowie wolontariatu, sportowcy, organizatorzy imprez sportowych itp. .) twojej organizacji (partnera) lub organizacji, która
ściśle współpracuje z organizacją partnerską;
• Równowaga płci
• Formalne powiązanie/relacja z
organizacją wysyłającą;
• Co najmniej 18 lat i legalne
miejsce pobytu w kraju organizacji partnerskiej;
• Ponieważ szkolenie odbywało się
w języku angielskim, wymagane
było zrozumienie języka
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• Kryteria wstępnej selekcji: motywacja, zainteresowanie doskonaleniem i/lub nabywaniem nowych kompetencji, wcześniejsze doświadczenie w pracy z młodzieżą i wolontariacie, przywództwo i potencjalna
siła mnożnikowa.
• Uczestnicy musieli przeprowadzić całe szkolenie online, a następnie wziąć udział w Szkoleniu Walidacji i Ewaluacji w Polsce.
Czas trwania:
Data rozpoczęcia: 6 lipca 2020 r.
Data zakończenia: 31 lipca 2020 r.
Potrzebne zasoby:
• Dostęp do komputera
• Dostęp do połączenia internetowego
• Długopisy, papier i inne materiały do pisania (w razie potrzeby)
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PODRĘCZNIK
SZKOLENIOWY
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Mając materiał, który był wynikiem pierwszego etapu działań lokalnych i OTC, AIIJ jako koordynator, miał za zadanie przekształcić go we wspólne narzędzie edukacyjne, z którego mogą korzystać
wszystkie organizacje partnerskie i wszystkie inne osoby zainteresowane współpracą z wolontariuszami podczas wydarzeń sportowych. Osiągnęliśmy to projektując i tworząc „Podręcznik szkoleniowy dla wolontariuszy w dziedzinie sportu”.
Cała zawartość i informacje zawarte w tym podręczniku zostały zaadaptowane z różnych źródeł,
które można znaleźć w dziale „Przydatne zasoby” oraz z ogromnego doświadczenia organizacji
partnerskich w dziedzinie wolontariatu i szkoleń. Wszystkie użyte materiały graficzne są oryginalne, własnej kreacji.
Podręcznik jest podzielony na dwa główne moduły; Moduł 1 jest skierowany do wolontariuszy
i bada główne podstawowe pojęcia, które powinna znać każda osoba, która chce być wolontariatem w dziedzinie sportu, a Moduł 2 jest skierowany do trenerów wolontariatu, dążących do
rozwijania kluczowych kompetencji trenerów/opiekunów wolontariatu i każdego, kto sobie tego
życzy szkolić, przygotowywać i kierować akcjami wolontariatu sportowego w zakresie sportu, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy i narzędzi pedagogicznych do prowadzenia sprawnego
szkolenia wolontariuszy w tym zakresie.
To narzędzie jest dostępne bezpłatnie na stronie projektu svt.aiij.org oraz na platformie internetowej CALAMEO tutaj:https://www.calameo.com/read/0054055991405ac804048
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DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA II
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Zastosowano materiał „Podręcznika szkoleniowego w zakresie wolontariatu sportowego” stworzony w ramach tego projektu przez 5 organizacji partnerskich z
Hiszpanii, Polski, Włoch, Grecji i Litwy, a jego treść jest weryfikowana poprzez praktyczne zastosowanie kompetencji nabytych przez wolontariuszy podczas szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, które obecnie wspierają.

HISZPANIA
W Maladze, Hiszpania, Iniciativa Internacional Joven przeprowadziła szkolenie 10 maja
2021 dla grupy międzynarodowych wolontariuszy z Gwatemali, którzy przyjechali
wspierać różne zajęcia sportowe w maju/
czerwcu, zarówno w organizacji jak i w innych lokalnych organizacjach partnerskich .
W pierwszej kolejności podczas szkolenia zaprezentowano uczestnikom projekt „Rozwój
umiejętności trenerów wolontariatu sportowego” oraz program Erasmus+ z naciskiem
na pion Sport.
To szkolenie koncentrowało się na pierwszej
części podręcznika szkoleniowego, ponieważ
było to ogólne szkolenie na temat wolontariatu dla uczestników, aby nauczyć się i zrozumieć podstawowe pojęcia wolontariatu:
• Definicje wolontariatu i bycia wolontariuszem,
• Ustawodawstwo wolontariatu (w Hiszpanii i Andaluzji),
• Zasady współpracy wolontariuszy i organizacji,
• rozwiązanie konfliktu,
• Wolontariat i bezpieczeństwo,
• Znaczenie wolontariatu ma sport.
Szkolenie to umożliwiło wolontariuszom przygotowanie się na poziomie ogólnym
do różnych wydarzeń sportowych, które będą wspierać, a później otrzymali bardziej
szczegółowe szkolenie przed każdym wydarzeniem z organizatorami wydarzeń/zajęć.
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WŁOCHY
We Włoszech w dniu 27.09.2020 odbyło się szkolenie dla wolontariuszy dotyczące
„Wymagań wznowienia zajęć sportowych w celu powstrzymania Covid-19”. Dla
wolontariuszy ASD San Venanzo i przedstawicieli Gminy San Venanzo
Podczas wydarzenia przedstawiono
cele projektu, działania i oczekiwane
rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem OTC dla trenerów, które
odbyło się w lipcu 2020 r. Zaprezentowano również program Erasmus+,
ze szczególnym uwzględnieniem
projektów z dziedziny sportu.
Ponieważ uczestnicy byli już wolontariuszami stowarzyszenia, nie było
potrzeby realizacji „pierwszej części”
szkolenia na temat Wolontariatu Legislacyjnego, ale pełną strukturę szkolenia, która mogłaby być przydatna
do zaangażowania i przeszkolenia
nowych wolontariuszy.
Sesja szkoleniowa koncentrowała się
na nowych przyjętych przepisach,
których należy przestrzegać podczas wszystkich zajęć sportowych
(treningów i meczów), aby uniknąć
rozprzestrzeniania się Covid-19.
Stworzono i dostarczono uczestnikom broszurę ze wszystkimi procedurami, wskazano konkretne środki przyjęte przez ASD San Venanzo wraz ze zdjęciami jednego
ochotnika wykonującego procedury dezynfekcji.
Broszura została stworzona i wydrukowana z myślą o przekazaniu wszystkim wolontariuszom i udostępnieniu jej także różnym organizacjom/związkom sportowym.
W czasie szkolenia obecni byli również dwaj przedstawiciele Gminy San Venanzo, aby
podzielić się z nimi tymi procedurami, i aby zapewnić, że wszystkie zajęcia sportowe są
prowadzone w bezpiecznym środowisku, z poszanowaniem wszystkich wytycznych
otrzymanych przez krajowe ligi sportowe .
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Ze względu na ograniczenia w realizacji wydarzeń publicznych, w szkolenia zaangażowani
byli wyłącznie obecni członkowie stowarzyszenia. Unikano kontaktu wśród uczestników wybierając spotkanie „statyczne”.
Wszyscy wolontariusze aktywnie uczestniczyli, zadając pytania dotyczące prezentowanych
tematów. Istnieje wiele niejasności dotyczących
wznowienia zajęć sportowych, związanych z ewolucją sytuacji epidemiologicznej, ale wszyscy
wolontariusze wyrazili swoją gotowość do wspierania działalności stowarzyszenia. Książeczka
została bardzo doceniona przez wolontariuszy
oraz przedstawicieli Gminy San Venanzo (burmistrz i radca sportowy).

GRECJA
W Atenach IASIS przeprowadziło szkolenie dla wolontariuszy sportowych w dniu 6.01.2021 r. z
udziałem 14 uczestników. Uczestnicy zaangażowani w warsztaty byli aktywnymi wolontariuszami
naszych różnych programów sportowych.
Podczas warsztatów wolontariusze mieli okazję:
•
•
•
•
•

Dowiedzieć się o projekcie i jego dotychczasowych postępach
Ocenić i przetestować dobre praktyki w wolontariacie sportowym
Zapoznać się z budowaniem i utrzymywaniem
zespołów
Dowiedzieć się o ramach programu Erasmus+ i
oferowanych przez niego możliwościach
Wziąć udział w wydarzeniu promującym projekt (turniej koszykówki 19-20.06) i ewentualnie
dołączyć do niego.

Uczestnikom spodobała się tematyka warsztatów,
gdyż warsztaty sportowe rzadko odbywają się w
IASIS. Chcieliby zobaczyć więcej takich wydarzeń w
przyszłości.
Wydarzenie przebiegło pomyślnie zgodnie z planem, moderatorzy pomogli odpowiednio
zaaranżować przestrzeń, wszyscy uczestnicy przybyli na czas i wszyscy doczekali końca warsztatów.
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LITWA
W Kownie, Aktyvistai, przeprowadziło szkolenie dla wolontariuszy 9 września 2020 r.
przygotowujące ich do Imprezy Sportowej
„Extreme Run” w dniu 12 września. Głównym
profilem uczestników (wolontariuszy) byli studenci lub uczniowie, którzy poszukują nowości, socjalizacji i aktywnego spędzania wolnego
czasu podczas wypełniania obowiązków obywatelskich.
Podczas szkolenia omówiono główne obszary
projektu, takie jak cel, działania, struktura projektu, dobre praktyki z wykorzystaniem osobistych doświadczeń itp., wyeksponowano
program Erasmus+, zapoznano uczestników
z prawem wolontariatu na Litwie, odbyła się
dyskusja na temat jak rozwiązywać problemy pojawiające się podczas działań wolontariackich, a także doprecyzowano i wyjaśniono oczekiwania wolontariuszy, prosząc ich o przedstawienie wartości, jakie powinien mieć dobry wolontariusz.
Wolontariusze czuli się zrelaksowani i swobodnie angażowali się w dyskusję i dzielenie się
swoimi doświadczeniami.
POLSKA
MOSiR przeprowadził szkolenie dla wolontariuszy 30 maja 2021 r., aby przygotować ich do
wiosennego biegu tego samego dnia.
Uczestnikami szkolenia byli nowi i obecni wolontariusze MOSiR Rybnik oraz pracownicy
MOSiR, którzy współpracują również podczas wydarzeń jako koordynatorzy wolontariatu.
Na początku szkolenia krótko przedstawili idę projektu, cele i oczekiwane rezultaty partnerów oraz program sportowy Erasmus+.
W związku z tym, że w szkoleniu brały udział zarówno nowe osoby, jak i doświadczeni
wolontariusze, pierwszą część szkolenia przeszliśmy krok po kroku. Aby lepiej się poznać i
zintegrować grupę zastosowaliśmy energetyzatory i lodołamacze. Następnie omówiliśmy
podstawy prawne wolontariatu, wyjaśniliśmy czym są prawa i obowiązki wolontariusza
oraz organizacji.
Ważnym aspektem szkolenia była dyskusja na temat rozwiązywania konfliktów i bezpieczeństwa podczas wolontariatu. Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach podczas
wolontariatu na różnych imprezach sportowych. Przeprowadzili wspólnie burzę mózgów,
aby dowiedzieć się, jak ważny jest wolontariat w sporcie.
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W drugiej części szkolenia omówiono najważniejsze kwestie związane z prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu. Trenerzy pytali o oczekiwania i obawy wolontariuszy związane
z wolontariatem.
Ze względu na ograniczenia COVID-19
i rozproszenie wolontariuszy po całym
mieście postanowiliśmy przeprowadzić szkolenie tuż przed imprezą.
Spotkaliśmy się na świeżym powietrzu w ośrodku RUDA, gdzie odbywała
się wówczas impreza biegowa “Bieg
Wiosny”.
Na początku uczestnicy byli nieco
zakłopotani, jednak po energetyzatorach i lodołamaczach wszyscy czuli się swobodnie. Bez wahania rozmawiali o swoich doświadczeniach.
Odbyła się również dyskusja na temat
wolontariatu podczas wydarzeń organizowanych przez MOSiR Rybnik.
Wolontariusze stwierdzili, że czują się
wyjątkowo otoczeni, wiedzą co robić,
otrzymują jasne komunikaty, które bardzo im się podobają. Co najważniejsze, mają możliwość poszerzania swoich horyzontów i odkrywania nowych doświadczeń.
Zaprezentowano logo projektu i omówiono cele programu Erasmus+ Sport oraz proces
tworzenia podręcznika szkoleniowego. Omówiono kolejne etapy projektu, a uczestników
zaproszono na konferencję podsumowującą projekt oraz omówiono e-book (podręcznik
szkoleniowy), który może być pomocny dla wolontariuszy chcących w przyszłości zostać
trenerami.
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MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIE WALIDACJI I EWALUACJI SZKOLEŃ
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Drugim międzynarodowym działaniem tego projektu było międzynarodowe spotkanie/seminarium koordynacyjne, które odbyło się w Maladze (Hiszpania) w dniach
26-29 lipca 2021 r. Uczestnikami tego spotkania było trzech członków z każdej organizacji partnerskiej. Uczestnicy musieli uczestniczyć w OTC.
Cele seminarium:
• Walidacja i ocena nabytych kompetencji przez trenerów wolontariatu
sportowego podczas OTC.
• Weryfikacja i ocena podręcznika szkoleniowego stworzonego dla wolontariuszy i trenerów wolontariatu sportowego stosowanego w drugiej fazie
działań lokalnych.
• Wzmocnienie sieci między organizacjami w 5 krajach partnerskich, które
pracują nad wolontariatem sportowym i dzielą się doświadczeniami.
• Przygotowanie Konferencji Końcowej.
Ponieważ projekt opierał się na ramach
edukacji pozaformalnej, treść seminarium została opracowana w dynamiczny i zabawny sposób, poprzez „uczenie się przez działanie”, z naciskiem na aktywny udział
wszystkich aktorów. Prowadzący/moderatorzy wnieśli pewien wkład, ale wiedza pochodziła z własnej wiedzy i wspólnych doświadczeń uczestników, poprzez zajęcia w
małych grupach, odgrywanie ról, dynamikę, gry edukacyjne, wizyty, wydarzenia o
widoczności itp.
Seminarium rozpoczęło się od sesji poświęconej prezentacjom, na której uczestnicy przedstawili siebie, a także organizacje partnerskie oraz wyjaśnili swoją rolę i
obowiązki w podmiocie. Był to pierwszy projekt mobilności po pandemii COVID-19
i pierwsze ograniczenia podróży po pandemii dla wielu uczestników. Następnie
zaprezentowano OTC, w tym zastosowaną metodologię i jej wyniki według kilku
narzędzi ewaluacyjnych. Uczestnicy przedstawili własne wyniki z lokalnych działań
walidacyjnych przeprowadzonych podczas drugiej fazy działań lokalnych z lokalnymi wolontariuszami.
Podczas Seminarium przeprowadziliśmy akcję promocyjną w lokalnym ośrodku sportowym. Uczestniczyliśmy w cotygodniowym szkoleniu „Boquerones a Motor”, czyli
klubu sportowego dla wózków inwalidzkich, który otrzymuje wsparcie wolontariuszy sportowych Iniciativa Internacional Joven przeszkolonych z podręcznika szko-
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leniowego stworzonego w ramach tego projektu. Mieliśmy okazję spotkać się ze
wszystkimi zawodnikami, ich trenerem oraz prezesem klubu sportowego i usłyszeć o
ich doświadczeniach z drużyną oraz poznać ich potrzeby, jeśli chodzi o wolontariuszy
sportowych. Przedstawiliśmy im również projekt i omówiliśmy przyszłą współpracę.

Ostatni dzień seminarium rozpoczęliśmy od refleksji na temat kompetencji
kluczowych i procesu uczenia się, po którym odbyły się warsztaty grupowe mające
na celu walidację kompetencji nabytych w trakcie projektu. Seminarium zakończyło
się sesją ewaluacyjną, podczas której uczestnicy mogli poznać różne techniki i sposoby ewaluacji zajęć, warsztatów czy zajęć. Po zestawieniu wszystkich wyników stwierdzono, że wszyscy uczestnicy podnieśli swoje kompetencje, docenili metodologię
opartą na edukacji pozaformalnej i uważają, że OTC i podręcznik szkoleniowy będą
bardzo przydatne dla ich osobistej i zawodowej przyszłości.
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KONFERENCJA
PODSUMOWUJĄCA
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Spotkanie zamykające i konferencja
projektu „Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu sportowego” odbyła się w dniach 5-7 października
2021 r. w Rybniku (Polska). Główne
rezultaty projektu, działania prowadzone w każdym kraju, a także
osobiste i zawodowe doświadczenia uczestników oraz wpływ udziału
w projekcie europejskim zostały
przedstawione i ocenione podczas
wewnętrznego spotkania organizacji projektowych w Rybniku .
W celu wyeksponowania projektu
wśród mieszkańców miasta Rybnika,
zorganizowano publiczne wydarzenie w formie zawodów rowerowych. Oprócz prezentacji naszego projektu wśród zawodników i zaproszonych osób, przeprowadziliśmy wewnętrzny konkurs dla
ekipy rowerowej GoBikePro. Była to również szansa na dalszą walidację podręcznika szkoleniowego i kompetencji nabytych przez lokalnych trenerów wolontariatu sportowego w trakcie trwania
projektu, ponieważ uczestnicy międzynarodowej konferencji końcowej wcielili się w role wolontariuszy podczas zawodów i zostali wcześniej przeszkoleni przez lokalnych trenerów wolontariatu,
którzy brali udział w OTC i drugiej fazie działań lokalnych w Rybniku.
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WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA
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Po wdrożeniu wszystkich zaplanowanych działań organizacji partnerskich możemy stwierdzić,
że oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte z wysokim stopniem satysfakcji, a uczestnictwo i
komunikacja pomiędzy wszystkimi partnerami ułatwiły przezwyciężenie trudności. Było to
szczególnie satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych partnerów i interesariuszy,
ponieważ większość działań w ramach projektu przeprowadzono podczas globalnej pandemii.
Chociaż produkty i rezultaty zostały już wspomniane w całym tym dokumencie, można je podsumować według wskaźników projektu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ten e-book gromadzi informacje dostarczone przez organizacje projektowe i systematyzuje
wiedzę, narzędzia i doświadczenia. Może być wykorzystany jako model dla podobnych projektów przez inne osoby i/lub zainteresowane organizacje. Jest dostępny online za darmo w
sześciu różnych językach: angielskim, włoskim, polskim, litewskim, greckim i hiszpańskim;
Podręcznik szkoleniowy dla wolontariuszy w dziedzinie sportu dostępny bezpłatnie online
w sześciu różnych językach: angielskim, włoskim, polskim, litewskim, greckim i hiszpańskim:
https://www.calameo.com/read/0054055991405ac804048
Podsumowanie wideo projektu: wideo, które gromadzi zdjęcia i filmy z projektu, aby
mieć jaśniejszy obraz wszystkich działań, które zostały wdrożone na poziomie lokalnym i
międzynarodowym w ramach tego projektu;
Strona internetowa projektu i najważniejsze informacje w sieci społecznościowej;
Narzędzia szkoleniowe dla wolontariuszy i trenerów wolontariatu w dziedzinie sportu;
sprawozdania z lokalnych i międzynarodowych działań projektu. Napisane przez organizacje projektowe, są przydatne w zarządzaniu i rozliczalności, a także stanowią odniesienie
do podobnych działań w przyszłości;
Utworzono jedną sieć organizacji zajmujących się szkoleniami w zakresie wolontariatu
sportowego i więcej organizacji wyraziło zainteresowanie uczestnictwem w tej sieci;
Wygenerowano nowe pomysły na przyszłą współpracę i projekty;
Wzrosła wiedza na temat sytuacji szkoleń w zakresie wolontariatu sportowego w czterech
różnych krajach;
Zbadano wyzwania i trudności wolontariatu sportowego;
Przeanalizowano potrzeby edukacyjne wolontariuszy sportowych;
Zidentyfikowano dobre praktyki wolontariatu sportowego;
Zorganizowano działania z ludnością lokalną, aby uwidocznić projekt, wprowadzić w życie nowe kompetencje nabyte przez uczestników oraz przybliżyć wolontariat sportowy
społeczności lokalnej;
Uczestnicy zdobyli duże doświadczenie i nabyli kompetencje, które mogą wykorzystać
w swojej codziennej pracy. Osoby o ograniczonej wiedzy na temat pedagogiki, pracy z
młodzieżą, pracy socjalnej lub wolontariatu mogą teraz korzystać z arkuszy planowania
metodologicznego i zaprojektować podstawowy program szkoleniowy;
Uczestnicy i organizacje wymieniali się pomysłami i dobrymi praktykami podczas całego
projektu, nie tylko podczas spotkań twarzą w twarz, ale także przy użyciu narzędzi cyfrowych i nowych platform e-learningowych;
Wolontariusze i profesjonaliści w dziedzinie wolontariatu sportowego zrozumieli znaczenie
wymiany dobrych praktyk i doświadczeń na poziomie międzynarodowym;
Stworzono materiały informacyjne i upowszechniające, a wśród nich:
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•
•
•
•

Strona internetowa: svt.aiij.org;
Zdjęcia, filmy i plakaty projektu;
e-książka;
Plakaty, ulotki i inne materiały zwiększające widoczność projektu.

Podsumowując ten e-book, Iniciativa Internacional Joven, jako wnioskodawca i koordynator, chciałby dodać, że ten projekt przekroczył wszelkie oczekiwania i osiągnął znaczące rezultaty. Zbudowano sieć organizacji/osób z krajów europejskich, która z roku na rok rośnie
na obu poziomach: ilościowym i jakościowym. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania
będą nadal miały istotny wpływ nie tylko na bezpośrednio zaangażowane podmioty, ale
także na inne zainteresowane grupy, osoby czy inne podmioty.
Na koniec chcemy podkreślić znaczenie szkolenia wolontariuszy w dziedzinie sportu (i
każdej innej) za pomocą programu szkoleniowego dostosowanego do ich konkretnych
potrzeb. To było coś, o czym myśleliśmy podczas tworzenia projektu.
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ZASOBY WIZUALNE
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PODZIĘKOWANIE
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PODZIĘKOWANIA
W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować Komisji Europejskiej – Unit Sport
za współfinansowanie tego projektu, a także wszystkim partnerom tego projektu
za ich wysiłek, poświęcenie i wkład, uczestnikom oraz bezpośrednim i pośrednim beneficjentom za aktywny udział i motywacja. Dziękujemy również wszystkim
współpracującym podmiotom za wsparcie i zainteresowanie tym projektem.

PARTNERZY PROJEKTU:
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WSPÓŁPRACA:
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KONTAKTY:
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svt.aiij.org
C/Aristófanes 4, 1º1 (Barriada El Cónsul)
C.P. 29010 - Málaga, Spain
(+34) 952391926
www.aiij.org
info@aiij.org

72

iij.espana
iniciativa_internacional_joven
iij_espana
comaiij

73

www.aiij.org
74

svt.aiij.org

