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Sveiki atvykę į Volmanel projektą
VOLMANEL yra Europinis projektas, kuriuo siekiama pristatyti mokymąsi internetu
trečiojo sektoriaus vadovams, kurie yra atsakingi už vadovavimą savanoriams.
Projektas, finansuojamas iš Leonardo Da Vinci programos, ir koordinuojamas “PNE
Group” iš Jungtinės Karalystės, yra vykdomas kartu su partneriais iš Austrijos,
Ispanijos, Lietuvos, Italijos ir Lenkijos.

Volmanel Rezultatai
Laukiami pagrindiniai projekto rezultatai:
 5 - ios tyrimų santraukų ataskaitos apie
trečiojo sektoriaus mokymus ir elektroninių
mokymų naudą šiame sektoriuje.
 12 - os partnerių komanda vykdys „PNE
Group“ programos “Vadovavimas
savanoriams bei mokymo internetu sistemos
mokymus.
 Patvirtintas ženklinimas, pagaminta
reklaminė medžiaga, skirta bandomajam
elektroninio mokymo kursui vykdyti.
 4 - i elektroninio mokymo medžiagos
vertimų egzemplioriai kartu su nauju turiniu.
 Mažiausiai 32 žmonės išbandys kursą (po 8
žmones iš kiekvienos partnerio šalies)

Projektu siekiama išsiaiškinti savanorių vadovų poreikius Europoje, taip pat vykdyti
bandomąjį “PNE Group” kursą “Vadovavimas savanoriams”. Šie kursai, kuriuos yra
patvirtinęs “Lyderiavimo ir vadovavimo institutas”, bus pristatyti specialiame “PNE
Group” portale, skirtame mokymuisi internetu.

Išsakyk savo nuomonę!
Pasinaudokite galimybe aktyviai dalyvauti Volmanel veiklose! Pirmoji galimybė yra
prisidėti prie Europinio, trečiojo sektoriaus mokymo galimybių, pabrėžiant
elektroninių mokymų svarbą, tyrimus ir apžvalgas.
Prašome užpildyti internetinį klausimyną ir padėti mums sukurti rezultatus,
atspindinčius tikruosius poreikius ir reikalavimus!
http://pollmill.com/f/questionnaire-for-volunteer-managers-eu-version4353bu4/answers/new.fullpage
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Mokytojų mokymų sesija Niukastle (Newcastle)
2012 m. vasario 27- 28 d. Niukastle (Newcastle) (JK) „PNE Group“ organizavo
mokytojų mokymus 12-ai dalyvių iš visų projekto partnerių šalių. Dalyviams buvo
pristatyta „PNE Group“ mokymų programa “Vadovavimas savanoriams” bei
internetinio mokymo sistema www.globelearning.org/home.
Naudojant skirtingus grupinius pratimus dalyviai buvo paruošti būti bandomosios
programos „Vadovavimas savanoriams“ repetitoriais bei mokytojais savo šalyje.
Jeigu Jūs susidomėjote ir norite dalyvauti šiame bandomajame kurse 2013 m.
balandžio mėn., prašome susisiekti su savo šalies partnerio organizacija arba
projekto koordinatoriumi. Išsamesnė informacija bus prieinama jau greitu laiku!

Volmanel partneriai
PNE Group (J. Karalystė) – koordinatorius
tracey.moore@pne.org
E.N.T.E.R. (Austrija)
petra.kampf@enter-network.eu
Fondo Formacion Euskadi (Ispanija)
marta.palacio@ffeuskadi.net
Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (Lietuva)
a.benikiene@socin.lt

Naujausia informacija apie Volmanel
www.facebook.com/Volmanel
www.volmanel.eu
Laukiame žinių iš jūsų!

Voluntary Service Centre (Italija)
onida@vssp.it
Regionalne Centrum Wolontariatu
(Lenkija)
mikolajczyk@wolontariat.org.pl
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