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Witamy w projekcie VOLMANEL
VOLMANEL to europejski projekt, którego celem jest stworzenie systemu szkoleń on-line
dla menedżerów trzeciego sektora, którzy zajmują się zarządzaniem wolontariuszami.
Finansowany z programu Leonardo Da Vinci, projekt jest realizowany przez partnerów z
Austrii, Hiszpanii, Litwy, Włoch i Polski i jest prowadzony przez organizację PNE z Wielkiej
Brytanii.

Rezultaty projektu
 powstanie 5 podsumowujących raportów z
badań dotyczących szkoleń i e-learningu dla
pracowników trzeciego sektora,

Podczas projektu zostanie przeprowadzone badanie potrzeb koordynatorów wolontariatu
w Europie. Następnie zostanie zrealizowany pilotażowy kurs “Zarządzanie
wolontariuszami” organizacji PNE, który jest potwierdzony przez Institute of Leadership
and Management i realizowany poprzez platformę e-learningową “globe” należącą do
organizacji PNE.

 przeszkolenie 12 pracowników partnerów
projektu w użytkowaniu materiałów programu
“Zarządzanie Wolontariuszami” organizacji PNE,

 stworzenie materiałów promocyjnych w celu
zrekrutowania uczestników pilotażu,

 powstanie 4 tłumaczeń materiałów elearningowych, do których zostanie dołożona
również nowa zawartość,

 przeszkolenie minimum 32 uczestników kursu
pilotażowego (8 z każdego kraju).

Wyraź swoją opinię!
Wykorzystaj szansę, by aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu! Pierwszą
możliwością jest włączenie się w europejskie badania dotyczące dostępności
szkoleń dla działaczy trzeciego sektora z naciskiem na użycie metod e-learningu w
sektorze.
Proszę wypełnij kwestionariusz online i pomóż nam dostosować rezultaty projektu
do prawdziwych potrzeb i oczekiwań!
http://pollmill.com/f/ankieta-dla-koordynatorow-wolontariuszy-polish-versiongbxeg94.fullpage
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Szkolenie trenerów w Newcastle
27-28 lutego 2012 r. w Newcastle organizacja PNE zorganizowała szkolenie
trenerów z udziałem 12 uczestników z krajów partnerskich. Uczestnicy zostali
zapoznani z wypracowanym przez PNE programem zarządzania wolontariuszami i
internetową platform szkoleniową globe (www.globelearning.org/home).
Poprzez różnorodne ćwiczenia grupowe uczestnicy byli przygotowywani do bycia
tutorami i trenerami programu w swoich krajach w nadchodzącym pilotażowym
kursie zarządzania wolontariuszami.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwm w kursie pilotażowym w kwietniu 2013 r.,
skontaktuj się z partnerem z Twojego kraju lub koordynatorem projektu. Dalsze
informacje będą dostępne wkrótce!

Partnerzy projektu
PNE Group (Wielka Brytania) –
koordynator
tracey.moore@pne.org
E.N.T.E.R. (Austra)
petra.kampf@enter-network.eu
Fondo Formacion Euskadi (Hiszpania)
marta.palacio@ffeuskadi.net

Aktualne informacje o projekcie Volmanel
www.facebook.com/Volmanel
www.volmanel.eu
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (Litwa)
a.benikiene@socin.lt
Voluntary Service Centre (Włochy)
onida@vssp.it
Regionalne Centrum Wolontariatu
(Polska)
mikolajczyk@wolontariat.org.pl
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