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II 2020 Open Space - follow-up și strategie de
colaborare în viitor
Rezultatele celei de a treia sesiuni din a doua zi în cadrul Întâlnirii Anuale pentru Organizații Certi�cate
ESC - București, 22 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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Rețea informala org. ESC
Având in vedere ca inițiativa de organizare a unei rețele
informale a fost manifestată in urmă cu un an, iar pana in
prezent a fost realizată o întâlnire la Timisoara acum 10 luni si
colaborări punctuale intre organizațiile care si-au manifestat
intenția de coalizare sub această forma - a fost luată decizia de a
iniția acțiuni comune de lucru care sa ducă la stabilizarea acestei
inițiative. Drept urmare in perioada următoare se vor realiza
următoarele acțiuni comune:

Săptămâna naționala a voluntariatului - activitate coordonata
de ProVobis de câțiva ani, astfel organizațiile care
implementează activitati de voluntariat in cadrul proiectelor ESC
vor înscrie activitati punctuale pentru încadrarea in tema de
anul acesta. 
Strategia Nationala a Legii Voluntariatului - proiect �nanțat in
cadrul KA3, implementat de FITT, ProVobis si ArtFusion care va
demara in luna martie si cuprinde următoarele categorii de
activitati (activitati care vor � sprijinite de toate organizațiile
membre in cadrul rețelei informale:
- training pentru formarea Facilitatorilor regionali, care urmează
sa desfășoare activitățile de consultare de la nivel national
(apelul va � lansat in luna martie) 
- cercetare sociologica naționala despre percepția cu privire la
voluntariat in rândul tinerilor 
- consultări naționale, care se vor desfășura la nivelul �ecărui
județ din Romania. Organizațiile care fac parte din inițiativa
rețelei informale vor sprijini implementarea activităților la nivel
de județ (in special in județul in care își desfășoară activitățile) 
- întâlniri naționale de consultare la care vor participa tineri,
organizatii si ministere 
- lansarea strategiei naționale a legii voluntariatului in cadrul
unei conferințe �nale de proiect - 5 Decembrie 2021
Promotorii Voluntariatului - inițiativa a SGG (Secretariatul
General al Guvernului), momentan se colectează la nivel national
inițiativele/activitățile/proiectele de voluntariat care urmează
sa a�ne publicate pe website-ul-ul SGG. In acelasi timp se
dorește oferirea sprijinului pentru conlucrarea intre ONG-uri si
autorități publice. In data de 16 martie, va � lansată public
aceasta inițiativa
Colectarea propunerilor/provocărilor pe care organizațiile
implementatoare de proiecte ESC le întâlnesc. Urmează ca pana
la începutul lunii martie sa �e deschis un formular online prin

intermediul căruia să �e colectate toate aceste problematici. La
�nalul procesului, acele propuneri care urmează să �e
susținute/semnate de cel puțin jumătate din inițiatorii rețelei să
�e înaintate catre autoritățile competente. 

Inițierea unei aplicații de �nantare nerambursabile in cadrul
AFC - se încearcă identi�carea unei persoane care sa poată
dezvolta o aplicație in cadrul apelului 3 - in următoarele
săptămâni se va decide daca exista capacitatea pentru aplicare.
In cazul in care aceste condiții se vor îndeplini - discuții cu AN
vor � deschise pentru a intra partener in cadrul propunerii 
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Mentorat - centralizare resurse; Rețele și
oportunități internaționale
Sesiune in 22.02.in Open Space cu aproximativ 28 de albinute.
Pentru a porni la ce fel de documente centralizam, am pornit de
la ce anume avem nevoie sa centralizam, si s-a descoperit mai
mult decat niste documente concrete, mai multe nevoi la care sa
raspundem mentorilor ca strategie de viitor.
La multe nevoi identi�cate raspundem prin participarea la cursul
online dedicat pentru mentorii in  activitati de voluntariat E+ si
ESC : disponibil pe www.thecourses.eu  creat din nevoia interna
a Asociatiei Millenium Center de a forma noi mentori si noi
lucratori de tineret in ERASMUS+ și EVS/ESC dar totodata, și de
a ”pune pe hartie” si in video-uri, mind maps conceptul, bunele
practici, resursele, instrumentele și experienta realizata in peste
12 ani de activitate in domeniu și peste 800 de voluntari trimiși
și  gazduiti.
Pe partea de retea internationala timpul nu a mai permis, dar
vorbind de retea nationala și internationala, precum si de nevoia
mentorilor de a avea o comunitate de consultanta, sfatuire intre
mentori si pentru coordonatori de  proiect s-a prezentat scopul
evenimentului de multiplicare de luna viitoare care reuneste
peste 50 de lucratori de tineret in E+ si ESC din tarile
programului si cum se poate participa. S-a mentionat cursul din
mai organizat de AN si putin de la cei care au participat precum
si SALTO cu cusruri dedicate conexiunii mentorilor si cel din
martie pe plan international la care participa din ProVobis si
EMS si se vor sintetiza si niste materiale pe mentorat, ne vor tine
la curent pe grupul creat.   
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Mentorat - nevoi ale grupului - mentori, viitori mentori si
coordonatori de mentori: 
- cum selectez mentorii?
- care sunt rolurile și responsabilitățile mentorului și cele a
mentorului consolidat? 
- nevoie de instruire - identi�care cursuri 
- identi�care de metode și resurse pentru mentorat
- nevoie de comunități, rețea de mentori 
- cum motivăm mentorii 

Nevoi speci�ce ale coordonatorilor de voluntari: 
- motivarea mentorilor
- nevoie de metode, instrumente pentru monitorizarea,
veri�carea activitatii de mentorat, a activitatii - continutul
intalnirilor mentorilor cu voluntarii 
- model de rapoarte utilizate pentru mentori
- evaluare mentori - de catre coordonatori, ( in EMS se
evalueaza mentorii si de catre voluntari, lunar și in cadrul
echipei de mentori) 
- nevoia de realizare si adaptare a unui plan de mentorat dupa
nevoile voluntarului si lungimea stagiilor

Nevoi concrete ale mentorilor prezenti: 
- nevoia de a ști mai multe despre modul in care se creeaza
certi�catul Youthpass în stagiile lungi - procesul Youthpass 
- nevoia de comunicare, moduri de interventie, bune practici
- moduri și instrumente de conectare a voluntarului cu
comunitatea- intermediere și pași spre independență 
-instrumente, manuale de mentorat care sa �e agreate de AN -
”aprobare ca suntem pe calea cea buna” deoarece mentoratul il
intalnim in diferite contexte
- cum consolidam increderea - relatia consolidată intre mentor
si voluntar

Rețele și oportunități internaționale

S-a discutat ce metoda si ce soft/aplicatie ar putea indeplini
nevoiel comunicarii dar si a structurarii documetnelor. 
Cele mai multe avantaje identi�cate au fost la grupul de
Facebook, corelat cu Google Drive - unde s-au centralizat deja
niste resurse pe mentorat pe RNERIS - grupul informal -
https://drive.google.com/drive/folders/1nC7zy5Hx2NjM_x8c0
OOBDRlFWj96ktOq?zx=u495ablnnyp6 

Asociatia Millenium Center prin Cristina Nistor  in calitate de
presedinte isi asuma sa creeze si sa administreze grup informal
de mentori in E+ESC - cel mai probabil unul national daca se
continua cu cel pe plan international creat de Provobis - in KA2
Realm. 

Prin proiectul Online Training Courses for E+ Youth
www.thecourses.eu Workers co-�nantat prin Erasmus+ KA205
la  AN RO - ANPCDEFP  am dezvoltat 4 cursuri online gratuite
printre care si cele de mentor si facilitator (coordonatorul local
al voluntarilor) in EVS&ESC disponibile acum in limba engleza si
in martie si in limba romana, pentru a � urmat de catre toti cei
care doresc sa aibe acest rol cat si de cei care fac asta de mai
multi ani, pentru a impartasi instrumente, resurse, bune practici
pe plan international, de a dezvolta networking informal pe cele
4 cursuri și de a ne vedea in cadrul evenimentului de

multiplicare la sediul FITT- la Timisoara, intre 27-29 martie
2020 unde vor �  3 zile de Open Space pe cele 4 subiecte:
1. Leader in Youth Exchange,
2. Mentor in Volunteering Activities,
3.  Facilitator  in Volunteering Activities,
4. Project Manager in E+ projects
si follow-up, idei de noi proiecte pentru dezvoltare de retele si
instrumente pe E+ si ESC. 
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Intanire de networking cu mentori,
facilitatori in E+ESC - in cadrul
evenimentului de multiplicare din 27-29
martie in Timisoara - inscriere pe
www.thecourse.eu
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