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Živjeti europske vrijednosti kroz volontiranje
Razmišljanja nakon projekta…

POVEŽITE JE S VRIJEDNOSTIMA!

Ova razmišljanja su nastala kao rezultat 18 mjeseci zajedničkog rada i
suradnje među organizacijama iz Irske, Belgije, Hrvatske i Škotske, financirane kroz program „Europa za građane“.
Društveno-politički kontekst u kojemu danas djelujemo u isto je vrijeme
prilika i prijetnja. Prijetnja je sve veće podjela na 'mi i oni'. Prilike prepoznajemo u mogućnosti međusobnog povezivanja i brige jednih za druge,
njegovanju zajedničkih vrijednosti i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
Ovaj vodič za praktičare ne bavi se toliko volonterskim menadžmentom,
koliko vodstvom utemeljenom u vrijednostima. To je vodstvo koje podrazumijeva suradnju s drugima kako bismo, kroz vrijednosti koje dijelimo,
otkrili višu razinu zajedničkih temelja. To je vodstvo u organizaciji koje
otvoreno razgovara i istražuje kako povećati značaj tih vrijednosti kroz
ulaganje vremena i energije u razvoj volonterskih aktivnosti.
Vodstvo utemeljeno u vrijednostima usmjereno je na jačanje vrijednosti
Europske unije i većeg uvažavanja različitosti koje volontiranje potiče.

Točka 1. – Treba nam više razgovora!
Čini se da se javni prostor sve više smanjuje. Iako ljudi pokazuju snažnu
empatiju i interes za dobrobit drugih, u praksi su stvari drugačije. Udruživanje usmjereno ispunjavanju zajedničkih potreba u zajednici vrlo je ograničeno. Osobe aktivne u zajednici mogu odigrati ključnu ulogu u stvaranju
povjerenja i zajedničkih vrijednosti kroz povezivanje i omogućavanje dijaloga među ljudima.

Točka 2. – Imamo alate za dijalog
„Get Connected“ je World Cafe metodu rada prilagodio vlastitim potrebama
te je, tijekom 18 mjeseci projekta, organiziran niz dijaloga s građanima,
usmjeravajući svoju pažnju onima koji su najmanje uključeni u zajednicu.
Ovisno o kontekstu u kojem djelujete i vi možete prilagoditi i primijeniti
različite alate koji otvaraju dijalog među ljudima. Radom na projektu
zaključili smo da razgovori o vrijednosti- ma u zajednici u potpunosti
angažiraju ljude i daju bogat materijal za daljnji za daljni rad u zajednici.

Točka 3. - Vrijednosti imaju smisao i značenje
U uključenim zemljama održali smo niz dijaloga o vrijednostima i zajednici.
Zaključili smo da građani nemaju poteškoća u izražavanju vrijednosti koje
su im važne te da su njihove osobne vrijednosti i vrijednosti zajednice u
značajnoj vezi s vrijednostima Europske unije. Snaga se nalazi u značenju
koje ljudi daju određenim vrijednostima i osjećajima koje imaju kad o tim
vrijednostima govore. Vrijednosti koje dijelimo mogu tada postati pokretači
zajedničkog djelovanja.

Točka 4. - Živjeti vrijednosti
Projekt je uključio više od 150 ljudi u volonterske aktivnosti, a njihova
volonterska iskustva predstavljena su kroz priče i portrete prikazane na
izložbama u svim partnerskim zemljama. Sve volonterske priče u sebi
uključuju vrijednosti - prijateljstvo, suosjećanje, poniznost, radost, učenje,
maštu, zajedništvo i izgradnju zajednice. Volonteri rijetko govore o svojim
volonterskim zadatcima i postignućima koja su ostvarili. Ono o čemu
govore su vrijednosti koje su kroz volontiranje imali prilike doživjeti i kako su
se zbog toga osjećali.

KONTAKTI:

Dublin City Volunteer Centre

www.volunteerdublincity.ie
T: +353 1 473 7482

Za sve koji rade s volonterima upravo je to važno pitanje – kako prenijeti
drugima volontersko iskustvo kroz priču, a jedan od odgovora je -

Točka 5. – Primijeniti ono što govorimo
Volontiranje predstavlja aktivnost i iskustvo. Ono znači raditi stvari s drugima i učiti kroz akciju. Razmišljati o svijetu i djelovati kako bi napravili
pozitivnu promjenu. Volontiranje je fleksibilno u odabiru vrste aktivnosti,
mjestu i vremenu volontiranja. Ono je prilika za ljude da žive svoje zajedničke vrijednosti kroz djelovanje s drugima i kroz primjenu tih vrijednosti u
praksi. Izazov za sve koje rade s volonterima je stvoriti prostor i prilike za
razgovor o primjeni i prakticiranju vrijednosti u svakodnevnom životu i radu.

Točka 6. – Sve potrebe mogu biti ispunjene
Potrebe su temelj volonterske prakse zasnovane na vrijednostima. Stoga je
važno iskreno podijeliti svoja razmišljanja i razgovarati o različitim potrebama – volontera, korisnika, organizacije, zajednice, na dobrobit svih. Međutim, s obzirom na to da je naš fokus na volonterskom angažmanu, potrebe i
interesi volontera ili potencijalnih volontera u središtu su pozornosti. Ako
razumijemo potrebe, motivaciju, vrijednosti i osjećaje volontera uključenih u
naše aktivnosti, zajedno s njima stvorit ćemo iskustvo koje ima dublji smisao i značenje za sve nas.

Točka 7. - Volontiranje povezuje, ispunjava i nagrađuje
Premda volonterska iskustva mogu biti vrlo izazovna, a ponekad i negativna, puno više volonterskih iskustava može nas dirnuti pričama o davanju
sebe drugima, pričama koje znače život i pokreću život. Tomu u prilog gogovori rečenica jednog od naših volontera „Za mene je volontiranje čin
stvaranja…“ U ovoj rečenici sažet je smisao volontiranja. Osim na volontera,
fokus je stavljen na sam angažman, koji je usmjeren na dobrobit
čovječanstva, nasuprot tradicionalnom poimanju volontiranja isključivo kao
pomaganju slabijim članovima društva.

Točka 8. - Sloboda!
Volontiranje je, naravno, aktivnost slobodne volje. Međutim, razmišljali smo i
o tome na koji su nas način zajedničke vrijednosti povezale s višim načelima slobode? Sloboda kretanja. Sloboda izražavanja. Oslobođenje od različitih strahova. Sloboda ostvarivanja naših univerzalnih prava i odgovornosti. Zaštita okoliša. Sve to povezuje volontiranje s održivim ciljevima
Ujedinjenih naroda i globalnim razvojem. Vjerujemo da će volontiranje u
budućnosti biti pokretač promjena u zaštiti naših sadašnjih sloboda i prava
te sloboda i prava budućih generacija, koje će nas kontinuirano suočavati sa
sustavom u kojem vladaju ogromne nejednakosti i nepravda.

Točka 9. - Pozvan/a si!
„Get Connected“ je projekt koji ne završava s prestankom financiranjem.
Dijalog je aktivan proces te su svi pozvani pridružiti nam se. Nastojat ćemo
doprinositi razvoju volonterstva sudjelovanjem u različitim inicijativama i
događanjima na nacionalnoj i europskoj razini. Pridružite se i dajte svoj
doprinos!

Točka 10. - Get Connected
Zadnje razmišljanje vezano je za naše iskustvo i vrijednost međunarodne
suradnje koja je povezala brojne ljude, mjesta i volonterska iskustva. Pristup
utemeljen na vrijednostima predstavlja važan resurs za poticanje građana u
ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Potreba za povezivanjem nikada nije bila
veća, a ono što smo dobili zajedno radeći na vrijednostima koje dijelimo,
možda je najveći neiskorišteni resurs koji imamo.

Serve the City Brussels
www.servethecity.be
T: +32 2 734 35 02

Volonterski Centar Osijek
www.vcos.hr
T: +385 31 211 306

Volunteer Scotland

www.volunteerscotland.net
T: +44 1786 479593

