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II 2020 Open Space - management si implementare de
proiect
Rezultatele celei de a patra sesiuni din prima zi în cadrul Întâlnirii Anuale pentru Organizații Certi cate
ESC - București, 21 februarie 2020 Vă rugăm să urmăriți aspecte precum nevoile participanților, provocări
și soluții, resurse (dacă este cazul), precum și recomandări și mesaje utile către ceilalți participanți și AN
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Managementul riscului

Metode si instrumente de management

1. Riscuri privind voluntarii
- integrare si socul cultural (mentorat si pregatire)

http://erasmustools.eu/templates ― ANONYMOUS

- lipsa de implicare
- con ict intre voluntari

Ce le damde lucru voluntarilor in perioadele "moarte" - tabere,
events, volunteer diaries, pregatire activitati ― ANONYMOUS

- con ict cu organizatia ( cazare,

Curs online de facilitator de voluntari - cuprinde instrumente de
lucru cu/ pt voluntari ― ANONYMOUS
Google docs - spreadsheets ― ANONYMOUS

2. Risc nanciar
- estimare de citara initiala

Evaluarea activitatii voluntarilor - cel putin lunar ― ANONYMOUS

- abandon stagiu

Clockify - se sincronizraza cu aplicatiile din of ce 365
― ANONYMOUS

3. R. Parteneriate N/I

Trello ― ANONYMOUS

- lipsa de implicare
- abandon
- relatie voluntar partener local
- nerespectare program
- asteptari nanciare nerealiste
4. R. Implementare
- sa nu se atinga indicatorii asumati
- calitate scazuta a indicatorilor
- schimbarea echipei de proiect
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Modalitati de responsabilizare a
voluntarilor.
- cum te percep v. este foarte important.
- cu ei sa tratezi lucrurile de la = la =.
- porneste din faza de selectie
- este direct legata de motivatia voluntarilor
- comparati cu alte grupuri de voluntari
- organizaeza teambuilding-uri
- good cop / bad cop
- scrisoare pentru ei (pe care o concep la inceput de stagiu si o
citesc la nal)
- sa e idea cuiva
- mici bonusuri.

Click up ― ANONYMOUS
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Follow-up Activitati-Voluntari
Activitati:
-activitatea continua si dupa nalizarea proiectului, independent
de voluntari deoarece activitatea exista in comunitate
-diseminarea proiectului
-implicarea si instruirea voluntarilor in scrierea de proiecte tip
schimburi de tineret si includerea lor in implementare
Voluntari:
- promivarea in randul voluntarilor a Erasmus for Young
Entrepreneurs
-generare de proiecte proprii viitoare, pentru comunitatile lor
-diseminarea experientei
-scrisori de recomandare
-newsletter trimis fostilor voluntari despre oportunitati de
proiecte internationale
-comunicarea constanta cu voluntarii
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lick up
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Monitorizare
1 Monitorizare voluntari: jurnal de re ecție, liste de prezenta;
chestionare de satisfacție, rapoarte personale
2 Monitorizare activități: liste de prezenta, chestionare de
feedback, agenda de activități, planuri de remediere,
3 Monitorizare parteneri: minuta întâlniri,
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Relația cu partenerii /relația cu voluntarii
1. Atragerea de noi voluntari prin referințe/recomandări de la
participanții din edițiile anterioare : blogging,site,articole in
revista voluntarilor ,recomandarea directă.
2. Relația cu partenerii
-Instituții școlare
-Alte ONG uri
-Instituții sanitare :regulile sunt stricte când vine vorba de
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Relația cu Partenerii
1. Atragerea de noi voluntari prin referințe/recomandări de la
participanții din edițiile anterioare : blogging,site,articole in
revista voluntarilor ,recomandarea directă.
2. Relația cu partenerii
-Instituții școlare

semnarea contractului ,există condiții speciale (ex:set complet
de analize -costul este suportat de partener )
-Instituții de asistență socială
-Terapie Ocupațională prin crearea de legătură dintre
producător BIO și instituțiile de asistență socială .
-Ministerul Educației : facilitează accesul în școli
-Biblioteci,muzee

-Alte ONG uri
-Instituții sanitare :regulile sunt stricte când vine vorba de
semnarea contractului ,există condiții speciale (ex:set complet
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de analize -costul este suportat de partener )

Anonymous 3d

-Instituții de asistență socială
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