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Introducere
Bunele Practici de Voluntariat Corporatist pentru Bazele de Date din Școli prezintă o colecție a
celor mai bune practici din șase țări luate analizate în cadrul proiectului CVE, finanțat de
Uniunea Europeană. Acest proiect urmărește creșterea gradului de conștientizare al conducerii
școlilor și al personalului cu privire la noile oportunități oferite de colaborarea cu diferite
companii prin intermediul Voluntariatului Corporatist. Titlul complet al proiectului CVE este
Voluntariatul Corporatist ca și punte între lumea muncii și programele de instruire din școli,
dedicate liderilor de școli, profesorilor precum și altor cadre.
Multe companii consideră voluntariatul ca făcând parte integrantă din planul global de afaceri
întrucât prin voluntariat se poate dobândi și menține un nivel ridicat al participării angajaților
și, de asemenea, acesta poate aduce anumite beneficii pentru companii, pentru angajați și
comunitățile în care trăiesc și își desfășoară activitatea. Persoanele cu statut de angajațivoluntari corporatiști întreprind diferite activități, în funcție de abilitățile și talentelor lor, în
timp ce companiile oferă angajaților posibilitatea de a lucra ca și voluntari în timpul
programului, precum și materiale suplimentare sau asistență logistică. Cu toate acestea,
uneori, conducerea școlilor nu cunoaște toate aceste posibilități. Implementarea
voluntariatului pentru școli prin intermediul Voluntariatului Corporatist este un concept care
ar trebui promovat mai mult în școli întrucât beneficiile sunt demonstrate clar prin includerea
celor mai bune practici.
Bunele Practici de Voluntariat Corporatist pentru Bazele de Date din Școli oferă o selecție de
exemple de colaborare între lumea muncii și școli în scopul de a demonstra beneficiile pe care
le poate aduce școlilor, companiilor, angajaților acestora și comunității la nivel extins.
Conceptul poate fi utilizat de către oricine este interesat de acest aspect, de la liderii de școli,
profesori sau alte cadre din școlile gimnaziale până la liderii de afaceri și managerii CSR
(Responsabilitate Socială Corporativă). Baza de date este parte integrantă din materialele de
instruire ce urmează a fi elaborate pentru formatorii de profesori și care vor fi implementate în
urma Proiectului CVE. Conținutul Bunelor Practici de Voluntariat Corporatist pentru Bazele de
Date din Școli cuprinde 32 de Bune Practici, cercetate de consorțiul Proiectului CVE, alcătuit
din 7 organizații: KCZIA din Polonia, EuroEd din România, Inovafor din Portugalia, CE.S.I.E. din
Italia, FUNDAR din Spania, METGEM din Turcia și ACDiversity din Marea Britanie. 6 dintre
parteneri (KCZIA, EuroEd, CE.S.I.E., FUNDAR, METGEM și ACDiversity) au efectuat studii de
cercetare în țările lor iar partenerul portughez – Inovafor – a elaborat Baza de Date. Cercetarea
a durat din februarie până în aprilie 2012 și a avut la bază contactele cu furnizorii de
Voluntariat Corporatist.
Bunele practici prezentate reflectă colaborarea dintre voluntarii corporatiști și școli în 5
domenii:
1. Donații (ex, Parteneriatul dintre UBS și Bridge Academy (UK)).
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2. Sprijinirea elevilor în vederea dobândirii de abilități profesionale și academice (ex.
Restart (Turkey); Prevenirea abandonului școlar în cazul elevilor cu vârste cuprinse
între 14 și 16 ani (Spania)).
3. Sprijinirea elevilor în vederea dobândirii de abilități mai extinse / fine (ex. Școala de
Economie Aplicată – Young Enterprise (Polonia); Programul de Mentorat ACD (UK)).
4. Sprijinirea profesorilor și a personalului din școli (ex. Înființarea Laboratorului de
Servicii Tehnice pentru Aparatele de Uz Casnic de Mici Dimensiuni (Turcia); Prim ajutor
– prim ajutor premedical – educație socială (Polonia)).
5. Altele (ex. Ziua comunității sociale (Italia); Terapia cu clovni (România)).
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Programul Educațional ˮAi o șansăˮ

Numele instituției/ fundației

Fundația “Wawel z Rodziną” (înființată de compania Wawel SA)

Țara

Polonia

Descrierea practicii

Având în vedere educația copiilor, în 2009 Fundația a inițiat programul ˮAi o
șansăˮ. Scopul său este acela de a egaliza șansele educaționale ale copiilor
din diferite medii sociale și de a-i ajuta să-și dezvolte pasiunile și talentele.
Proiectul ˮAi o șansăˮ este rezultatul observării necesităților comunității
locale. Fundația „Wawel z Rodziną” a decis să facă demersuri în vederea
egalizării șanselor educaționale ale copiilor din diferite medii sociale. Crezând
în puterea educației, a decis să sprijine copiii talentați din familiile
dezavantajate. Fundația a făcut apel la instituții de asistență socială cărora lea solicitat să desemneze potențialii beneficiari. De asemenea, a pus bazele
unei colaborări și cu instituțiile educaționale. Școlile au fost selectate din
centrul Cracoviei întrucât sunt situate, din punct de vedere geografic, în
zonele mai puțin înstărite întrucât familiile mai înstărite s-au deplasat din
centrul orașului spre zonele periferice. În alegerea școlilor beneficiare,
Fundația a luat în considerare rezultatele medii obținute la testele finale – a
selectat școlile care au obținut rezultate sub media înregistrată la nivel
național. De asemenea, școala din localitatea Dobczyce a fost selectată
deoarece se află în apropierea fabricii aparținând companiei Wavel SA – cea
care a pus bazele Fundației “Wawel z Rodziną”. În prezent, Fundația sprijină
trei școli prin organizarea și susținerea de ore suplimentare de limba engleză
(individuale și în grup), Liceele cu profil de Telecomunicații prin finanțarea
cursului de limbă engleză și TIC pentru elevii din familiile dezavantajate
precum și școala de muzică prin finanțarea de ateliere de vară pentru elevii
talentați, proveniți din familii dezavantajate. Mai mult, în cadrul programului
educațional, Fundația asigură mesele a 8 elevi din familiile dezavantajate.

Site web

http://fundacjawawel.pl
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Școala de Economie Aplicată – Young Enterprise

Numele instituției/ fundației

Citi Handlowy (o bancă) în colaborare cu Fundația Młodzieżowej
Przedsiębiorczości

Țara

Polonia

Descrierea practicii

Proiectul își are rădăcinile în programul ˮJA-YEˮ, program coordonat de
Fundația Junior Achievement. Anul acesta ediția pilot a concursului va avea
loc în Polonia și va include participarea a 100 de profesori și 1300 de elevi.
Începând cu septembrie 2013 programul va putea fi accesat de toate liceele
poloneze. Programul urmărește să pregătească tinerii pentru a intra pe piața
muncii, să le prezinte oportunitățile și riscurile lucrului pe cont propriu și să
creeze spiritul de antreprenoriat în rândul elevilor. În acest sens, voluntarii de
la Citi Handlowy sunt implicați în proiect pe o perioadă de 5 ani. Aceștia
participă activ la evaluarea juriului și sprijină elevii oferindu-le sfaturi cu
privire la activitățile comerciale. Elevii din școlile selectate participă la jocul
educațional al cărui scop este înființarea și administrarea propriei lor miniîntreprinderi în cadrul școlii. Funcționarea mini-întreprinderii este organizată
în 4 departamente – marketing, producție, finanțe și administrație. Elevii
pregătesc planul de afaceri, întreprind activități de marketing, colectează
capital, își vând produsele și întocmesc evidența financiară. În cadrul
programului, se organizează un Concurs cu tema Cea Mai Bună MiniÎntreprindere. Există 3 etape ale concursului:
1. Calificarea inițială – pentru toate mini-întreprinderile înregistrate
într-un an academic în cadrul Fundației Junior Achievement.
2. Finalele naționale: cele mai bune 30 de mini-întreprinderi selectate
concurează pe parcursul întâlnirii de la Varșovia. Fiecare miniîntreprindere își prezintă realizările; de asemenea, se organizează
discuții cu partenerii care dețin întreprinderile. La final sunt selectați
laureații.
3. Competiția la nivel european: câștigătorul categoriei Grand Prix al
competiției poloneze reprezintă Polonia. În fiecare an finalele au loc
în state europene diferite.
Programul stabilește legătura dinte școli și lumea afacerilor.
Voluntarii de la Citi Handlowy sunt implicați în implementarea programului.
De ani de zile, voluntarii au continuat să sprijine elevii, oferindu-le
consultanță în vederea creării mini-întreprinderilor. De asemenea, au
participat la evaluarea întreprinderilor, în calitate de membri ai juriului.
Proiectul îi ajută pe tineri să-și lărgească aria de abilități și să realizeze
legătura dintre studii și afaceri. Important de menționat este faptul că de
acest program beneficiază nu doar elevii ci și profesorii de economie.

Site web

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/o-programie
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Activități în cadrul Școlii Speciale din Pruszków –
voluntariatul corporatist efectuat de angajații Citi
Handlowy

Numele Școlii

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (o
școală specială)

Numele instituțiilor/ fundației

Citi Handlowy (o bancă)

Țara

Polonia

Descrierea practicii

Scopul colaborării a fost acela de a organiza și implementa atelierele de
educație financiară destinate elevilor de la Școala Specială din localitatea
Pruszków. Beneficiarii sunt copii cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care
au o dizabilitate.
Atelierele au fost susținute de voluntari care au susținut implementarea
metodelor active elaborate de Fundația Kronenberg, care s-a implicat, de
ani de zile, în educația financiară a copiilor și a tineretului. Partea teoretică
a cunoștințelor de natură financiară a fost prezentată sub forma de jocuri
însoțite de materiale vizuale pe care elevii le-au putut asimila cu ușurință.
Scopul tutorilor a fost acela de a le oferi sprijin copiilor și de a le stimula
participarea la ateliere. Materialele au fost elaborate în conformitate cu
experiența practică anterioară și îmbogățite cu materiale vizuale, jocuri și
sarcini de lucru pentru participanți. Atmosfera creată în cadrul atelierelor a
fost una veselă și sigură. Partea teoretică a avut în vedere experiențe din
viața de zi cu zi, cum ar fi mersul la cumpărături, recunoașterea monedelor
și a bancnotelor, numărarea corectă, etc.

Site web

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm
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Prim ajutor – prim ajutor premedical – educație socială

Numele instituțiilor/ fundației

ENEA Capital Group

Țara

Polonia

Descrierea practicii

Demonstrația și exercițiile de salvare efectuate pe manechine sunt
realizate de către voluntarii corporatiști ai Operatorului ENEA. Acestea
sunt organizate în cadrul lecțiilor și al evenimentelor adresate publicului
larg, cum ar picnicurile, banchetele sau petrecerile ocazionale.
Majoritatea polonezilor declară că ar acorda prim ajutor unui suferind.
Din păcate, există foarte puține persoane care știu într-adevăr cum să
facă acest lucru. Există multe mituri cu privire la acest subiect care, dacă
ar fi urmate întru totul, ar putea cauza vătămarea gravă a suferindului.
Acesta este motivul pentru care ne dorim să-i învățăm atât pe copii cât
și pe adulți cum să acorde prim ajutor și să le punem la dispoziție situri
publice dotate cu defibrilatoare automate externe și să-i învățăm cum să
le folosească.
În afară de programul de acordare de Prim Ajutor, ENEA mai
organizează:
1. Curentul electric nu e atât de înspăimântător – program
educativ adresat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani.
2. Copiii în contact cu natura – program educativ adresat copiilor
sub 13 ani.
3. Este autorul și fondatorul proiectului „Koalicja Prezesi
Wolontariusze 2011” (Coaliția Președinților Voluntari 2011).
Lecțiile din cadrul programelor 1 și 2 sunt susținute de voluntarii
corporatiști ai ENEA. Aceștia folosesc materiale didactice elaborate în
colaborare cu profesorii și special concepute pentru filmele
educaționale propuse.
În cadrul proiectului „Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011” promovăm
ideea de voluntariat corporatist și implicarea socială a companiilor. Îi
învățăm pe beneficiari cum să facă legătura dintre afaceri și societate, să
organizeze conferințe tematice, activități educative și de mentorat.
Voluntarii din cadrul Coaliției participă la acțiunile organizate de ceilalți,
cum ar fi Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. „Koalicja Prezesi
Wolontariusze 2011” a fost înființată în Anul European al Voluntariatului
de către Maciej Owczarek, Președintele ENEA împreună cu Paweł
Łukasiak, Președintele Academiei pentru Dezvoltarea Filantropiei în
Polonia. Acesta este primul și singurul proiect din Polonia care asociază
președinți ai celor mai mari companii din Polonia. Președinții se implică
personal în a-i ajuta pe ceilalți și promovează această atitudine în rândul
partenerilor și angajaților lor.

Site web

http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/
www.dobrybiznes.info | www.wkontakcieznatura.pl
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Programe Junior Achievement: “Io e l’Economia” (Eu și
Economia) și “Impresa in azione" (Întreprinderea în
acțiune)

Numele instituțiilor/ fundației

ABB S.p.a

Țara

Italia

Descrierea practicii

În 2004 ABB Italia s-a alăturat programelor "Io e l'Economia" și "Impresa
in Azione", inițiate de "Junior Achievement", o organizație non-profit
răspândită în 123 de țări din întreaga lume și care a dezvoltat și promovat
de mai bine de 100 de ani inițiativele de educație economică care au
urmărit să ofere școlilor acele competențe și cunoștințe fundamentale
atât pentru angajabilitate cât și pentru asigurarea unei mai bune calități a
vieții pentru tinerele generații, contribuind astfel la viitorul economic,
social și cultural al teritoriilor în care locuiesc. ABB crede că voluntariatul
corporatist reprezintă un instrument eficient, capabil de a pune la
dispoziția școlilor experiența și competențele caracteristice companiilor.
Toți angajații pot deveni experți corporatiști Junior Achievement prin
faptul de a le oferi tinerilor câteva ore din timpul lor de lucru:
participarea la cursurile online de instruire inițială cu privire la
conținuturile și metodologia de predare a programului selectat, cu privire
la managementul unei clase și relaționarea eficientă cu elevii și profesorii
este suficientă. Junior Achievement le oferă acestor persoane sprijin pe
toată durata inițiativei, punându-le la dispoziție manuale și indicații,
selectând școala unde va avea loc intervenția și oferind evaluări finale ale
cursului. La finalul experienței, expertul corporatist își va fi dezvoltat noi
competențe și va fi adus o contribuție concretă la pregătirea tinerilor
pentru viitor.

Site web

http://www.jaitalia.org
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Ziua Comunității Sociale

Numele instituțiilor/ fundației

Comunità Nuova Onlus

Țara

Italia

Descrierea practicii

Zilele Comunității Sociale Corporatiste se desfășoară în incinta Villa Paradiso
și a centrului de zi Azimuth. Seamănă cu un tip de activitate de teambuilding (consolidare a echipei), în cadrul căreia angajații companiei își
dedică o zi de lucru activităților de voluntariat, în numele Comunità Nuova.
Angajații companiei petrec, alături de invitații centrelor, o ˮzi de lucruˮ în
grădină, în bucătărie sau în laboratoarele centrelor, experimentând alte
situații decât cele pe care le implică, în mod obișnuit, activitatea lor și
oferind o mână de ajutor la dezvoltarea asociației.

Site web

http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79

Bunele Practici
Numele Practicii

Programul de Voluntariat Corporatist ENGAGE Valencia

Numele instituțiilor/ fundației

FUNDAR

Țara

Spania

Descrierea practicii

Programul de Voluntariat Corporatist ENGAGE Valencia este un proiect
care se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani iar scopul
său este acela de a preveni abandonul școlar și de a le oferi acestor elevi
orientare profesională. S-au format grupe de 15 până 25 de elevi.
Voluntarii s-au organizat în grupe a câte 3-4 persoane și au lucrat
împreună și au dezvoltat activitatea, întotdeauna cu aceiași elevi. A
rezultat astfel o colaborare strânsă și un nivel ridicat de încredere.
Activitatea s-a concentrat pe următoarele două aspecte: 1) Orientare
profesională; 2) Încercarea de a transmite valorile efortului și importanța
studiului în lumea muncii. Acestea au inclus: 1. Dezvoltarea de abilități
sociale. 2. Vizite la sediul companiilor, împreună cu voluntarii. 3. Abilități
pentru angajabilitate. Ca și element inovator pentru anul viitor, FUNDAR
intenționează să dezvolte procesul de formare a voluntarilor. Aceștia vor
oferi instruire cu privire la maniera de a vorbi în public, felul de a încuraja
grupurile să ia inițiativă, precum și cu privire la felul în care își pot
îmbunătăți siguranța, oferind întotdeauna ca și exemplu propriile
experiențe de voluntariat. În acest fel, FUNDAR nu numai că își va
îmbunătăți activitatea de voluntariat dar va putea oferi, în același timp,
instrumentele de care voluntarii au nevoie în activitatea de zi cu zi.
FUNDAR intenționează să încurajeze companiile să sprijine promovarea
proiectului și în alte companii la nivel local. FUNDAR își propune să pună
bazele unui program specific în cadrul căruia voluntari din diferite
companii să poată participa în vederea dezvoltării lucrului în echipă.
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Valori viitoare

Numele instituțiilor/ fundației

BBVA

Țara

Spania

Descrierea practicii

Valori viitoare este un program educațional conceput pentru Școlile
primare și pentru anii 1 și 2 de învățământ secundar obligatoriu (licee),
care combină instruirea axată pe valori și educație financiară.
Aceasta este o inițiativă a companiei BBVA în scopul promovării abilităților
și valorilor asociate cu utilizarea banilor (efort, solidaritate, economii ...)
prin intermediul atelierelor participative care încurajează reflectarea și
dialogul în clasă.
Înregistrarea pentru program precum și materialele educaționale sunt
gratuite și oricare dintre cele 62 de ateliere propuse poate fi dezvoltat.
Anul școlar 2009/2010 (în cifre) - Voluntari: 413/ Ore: 703/ Elevi:
aproximativ 17.575. Anul școlar 2010/2011: - Voluntari: 243/ Ore: 357/
Elevi: aproximativ 8.925. Anul școlar 2011/2012: - Voluntari: 321/ Ore:
462/ Elevi: aproximativ 11.550.
Cu cifrele obținute în anii anteriori și succesul colaborării dintre companie,
profesori și elevi, programul va putea fi dezvoltat în următorii ani, având
același program organizat și aceleași sarcini de lucru.

Site web

www.valoresdefuturo.com
www.valoresdefuturo/empleados
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Consiliere profesională în alegerea carierei și ateliere
destinate profesiilor liberale

Numele instituțiilor/ fundației

SPB - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos

Țara

Spania

Descrierea practicii

Programul: Consiliere educațională este un proces de asistență în favoarea
calității și a îmbunătățirii educației în școli. Este un element important și
decisiv de concentrare asupra diversității și, prin urmare, urmărește să
realizeze o instruire personalizată care să conducă la o dezvoltare cât mai
vastă a cunoștințelor, abilităților și valorilor elevilor în toate domeniile
vieții: personal, familial, social și profesional. Consilierea elevilor în alegerea
unei cariere este parte integrantă din funcția de predare iar exercitarea
acesteia corespunde meseriei de profesor. Profesorul desemnat pentru
fiecare grup își va desfășura activitatea de consiliere prin faptul de a-i
instrui pe elevi, oferind atenție individualizată proceselor de predare și
învățare. În acest caz, profesorii se pot baza pe sprijinul colaboratorilor
companiei, așa cum este și cazul SPB. Obiectivul programului este acela de
a implementa acțiuni menite să promoveze o instruire mai completă care
să-i ajute pe elevi să cunoască și să evalueze un număr mai mare de opțiuni
educaționale și profesionale, sa-i motiveze să continue studiile pe viitor, să
le îmbunătățească angajabilitatea, să-și dezvolte o identitate profesională
cu o capacitate mai mare de a se adapta pentru a produce schimbări și
pentru a promova noi așteptări antreprenoriale în rândul elevilor. În
concluzie, scopul este acela de a încuraja formule inovatoare care să-i ajute
pe elevi în luarea de decizii cu privire la finalizarea educației de bază în
vederea dezvoltării personale ulterioare.
Pentru această inițiativă sunt vizați elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16
ani.
Ce trebuie să facă aceștia ?:
Instruire: Voluntarii corporatiști beneficiază de o dublă instruire:
 Instruire generală online pentru voluntariat.
 Instruire specială pentru programul de instruire selectat și pentru
activitățile acestuia.
 Pe lângă această instruire, documentația și materialele necesare
sunt puse la dispoziție astfel încât voluntarul să-și poată desfășura
activitatea în condiții optime.
 Activitățile vor fi întotdeauna efectuate cu grupe de 2 până la 3
voluntari.
 Coordonarea acestei părți este efectuată de FUNDAR.
Previzualizare în centrul educațional: voluntarii se deplasează la sediul
acelui liceu cu câteva zile înainte de data vizitei pentru a oferi un discurs de
aproximativ 50 de minute pentru a se prezenta, pentru a explica pe scurt
parcursul companiei – activitatea acesteia – precum și orice alte informații
pe care le consideră a fi importante. De asemenea, explică ce vor face pe
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durata vizitei la sediul companiei. Adesea este vorba de aceiași voluntari
care îi vor însoți pe elevi pe durata vizitei la companie.
Vizita la companie: în scopul de a le oferi elevilor posibilitatea de a
cunoaște un număr cât mai mare de profiluri profesionale
 Vizita este planificată în așa fel încât elevii merg în grupuri mici,
însoțiți de un grup de 2-3 voluntari.
 Durata aproximativă a unei vizite este de 3 ore.
 Elevii vizitează sediul și primesc informații despre diferitele procese;
de asemenea, vizitează și diferitele departamente.
 Voluntarii evidențiază importanța anumitor funcții, departamente,
etc…
 Vizita este planificată astfel încât să permită un număr maxim de
25/30 de elevi iar în cazul în care liceul are mai un număr mai mare
de elevi care urmează să participe la program, este necesar să se ia
în considerație date diferite pentru efectuarea vizitelor.
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Prevenirea abandonului școlar în cazul elevilor cu vârste
cuprinse între 14 și 16 ani

Numele instituțiilor/ fundației

Tempe Inditex Group

Țara

Spania

Descrierea practicii

Programul: Sistemul de învățământ spaniol este caracterizat prin rate
foarte ridicate de eșec în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani.
Ratele abandonului școlar pe perioada liceului se situează în jurul valorii de
30% iar acest lucru contribuie la marginalizarea socială a acestora. Această
implementare a pus în legătură compania Tempe (Inditex Group) cu liceele
din regiunea Alicante, prin dezvoltarea de diferite activități prin care s-a
urmărit atingerea obiectivelor câtorva dintre programele experimentale ale
Departamentului Educațional din cadrul Guvernului Regional din Valencia.
Cum se desfășoară?:


Instruirea voluntarilor: Voluntarii din cadrul companiei beneficiază
de instruire specială oferită de FUNDAR înainte de a începe
activitățile. Aceasta este o modalitate de a-i ajuta să învețe cum să
abordeze profilurile specifice ale acestor elevi și să-i învețe pe
aceștia despre abilitățile sociale (ce exemple ar trebui să folosească
pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța abilităților sociale, etc...).



4 ședințe de Dezvoltare a Abilităților Sociale: aceste activități le
oferă elevilor posibilitatea de a-și dezvolta anumite abilități sociale
și morale fundamentale pentru dezvoltarea lor personală.



Studenții vizitează compania: Voluntarii din cadrul companiei
(adesea, aceleași persoane care au susținut ședințele de abilități
sociale) le urează elevilor bun venit și îi însoțesc pe perioada vizitei.
Se pregătesc vizite individuale pentru acei elevi care au manifestat
un interes special pentru activitatea companiei.

O ședință de abilități pentru angajabilitate: voluntarii îi învață pe elevi cum
să se pregătească pentru un interviu sau cum să-și îmbunătățească CV-ul,
încurajându-i să continue să studieze și să se gândească de două ori înainte
de a lua o decizie (să gândească cu calm și să nu ia decizii care le-ar putea
cauza dificultăți).
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Organizații Caritabile în Școli

Numele Școlii

Colegiul Vocațional cu Profil Tehnic Güngören

Numele instituțiilor/ fundației

Compania Takım Saş, Compania Tüm Kalıp, Compania Mercedes & Paksan.

Țara

Turcia

Descrierea practicii

Acest parteneriat constă în sprijinirea învățământului vocațional și a
instruirii elevilor prin furnizarea de echipamente care sunt folosite în
ateliere. Compania pune la dispoziție echipamente de care școala are
nevoie pentru educația formală. Compania pune la dispoziția școlii
partenere nu numai echipamente ci și lucrători profesioniști care să ofere
elevilor instruire one to one, în conformitate cu cele mai noi descoperiri
din sector. Acest tip de instruire este extrem de important întrucât le
oferă elevilor posibilitatea de a fi la curent cu noile tehnologii. În afară de
instruire, elevii sunt organizați de către profesori în grupuri pentru a
efectua vizite la sediul companiei partenere și pentru a observa toate
implementările și învață cum să folosească echipamentele existente. Acest
lucru este extrem de important pentru ei. Învață despre noile tehnologii
existente. De asemenea, compania parteneră pune la dispoziție și cursuri
de instruire la locul de muncă pentru profesori. Profesorii se deplasează la
sediul fabricii și participă la un seminar pentru a-și actualiza cunoștințele.
Aceste cursuri de instruire la locul de muncă sunt oportunități bune
pentru profesori și sunt, în același timp, oportunități de natură formală.
Elevii își pot finaliza stagiul de practică obligatorie la sediul companiei
partenere pe perioada verii. Aceasta este o ocazie bună pentru elevi
deoarece după absolvire pot deveni cu ușurință angajați ai acelei
companii. În opinia noastră, colaborarea noastră este diferită de celelalte
întrucât se poate observa înființarea de noi ateliere și, în același timp, sunt
incluse și cursuri de instruire la locul de muncă pentru profesori.

Site web

http://gungorenteml.k12.tr/,http://tefbis.meb.gov.tr/
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Înființarea Laboratorului de Servicii Tehnice
pentru Aparate de Uz Casnic de Mici
Dimensiuni

Numele Școlii

Colegiul Vocațional și de Formare Profesională Beyoglu

Numele instituțiilor/ fundației

Electrolux

Țara

Turcia

Descrierea practicii

Această companie a înființat un laborator dotat cu
echipamente necesare pentru școală. De asemenea,
compania pune la dispoziție instructori și oportunități de
stagii de practică pentru elevii noștri. Prin această colaborare
profesorii și elevii noștri și-au îmbunătățit cunoștințele și
abilitățile. Compania Electrolux este o companie puternică.
Infrastructurile acesteia sunt nelimitate. De asemenea,
școala noastră și-a schimbat viziunea în urma acestei
colaborări. Din punct de vedere al sectorului, îi poate învăța
pe viitorii angajați să găsească modalități de a veni în
întâmpinarea propriilor necesități. Acest gen de colaborare
poate fi întreprins cu ușurință cu instituțiile potrivite. Fiecare
companie ar trebui să sprijine o școală care are legătură cu
domeniul său de activitate deoarece companiile au nevoie
de lucrători calificați. Acest gen de colaborare oferă
oportunitatea de a avea facilități de lucru mai bune pentru
elevii absolvenți. Elevii și profesorii pot învăța cu ușurință
despre noile progrese tehnologice. Sectoarele pot astfel
beneficia de forță de muncă strategică și calificată.

Site web

www.beyogluteml.k12.tr
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Re-construirea și Configurarea Școlii

Numele Școlii

Liceul Yunus Emre

Numele instituțiilor/ fundației

Guvernul de la Istanbul – Municipalitatea Şişli

Țara

Turcia

Descrierea practicii

A existat un protocol de cooperare între Liceul Yunus Emre și
Municipalitatea Șișli, cu permisiunea Guvernului de la
Istanbul de a construi o nouă școală modernă precum și noi
infrastructuri care să determine o sporire a calității educației.
Datorită acestei colaborări, au fost construite 40 de săli de
clasă noi pe locul în care în urmă cu un an existau doar 18
săli de clasă. Mai mult, a fost înființat un nou spațiu de
divertisment social pentru elevi pe locul unde se afla înainte
un astfel de spațiu însă inadecvat. Sala de gimnastică a fost
extinsă. Cantina a fost mutată într-o zonă mai spațioasă. În
trecut exista un sistem de învățământ dual care presupunea
cursuri de dimineață între orele 08:30-12:30 și cursuri de
după-amiază între orele 12:30-17:30 deoarece existau foarte
mulți elevi și spații insuficiente. În prezent, avem mult mai
multe săli de clasă astfel încât putem avea un singur program
de la 9.00 dimineața până la ora 15:30. Calitatea
învățământului a crescut. Ca urmare a noului statut al școlii,
rata de preferabilitate a acestuia a crescut și ea. S-a pregătit
un plan ecologic la nivel de școală. În acest sens,
Municipalitatea Șișli a efectuat lucrări de reîmpădurire. Au
fost instalate noi tablete interactive în fiecare sălă de clasă.
Laboratoarele de fizică, științe și calculatoare au fost
renovate cu noi echipamente tehnologice. În Turcia,
Municipalitățile nu au acest gen de sarcini însă acesta este
un aspect extrem de important. Întrucât MONE nu are
suficientă capacitate pentru a oferi oportunități egale pentru
toate școlile.

Site web

http://www.sislibelediyesi.com/site/
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Zilele Carierei Baal

Numele Școlii

Liceul Beşiktaş Atatürk Anadolu

Numele instituțiilor/ fundației

Clubul Alumni din Baal

Țara

Turcia

Descrierea practicii

Îi invităm pe cei care au absolvit cursurile școlilor noastre și care în
prezent au un loc de muncă să participe la Zilele Carierei Baal. Acești
absolvenți își împărtășesc experiențele, poveștile de succes și vorbesc
despre diferite sectoare, evidențiind oportunitățile existente. Actualii
noștri elevi au înființat un club de antreprenoriat cu sprijinul
absolvenților noștri. În cadrul acestui club, ei au organizat numeroase
activități printre care și promovarea diferitelor profesii pentru a afla mai
multe informații despre sectoarele și oportunitățile existente. Această
promovare a profesiilor este extrem de importantă pentru a evita
alegerea greșită a unei cariere și pentru a-i orienta pe elevi în funcție de
abilitățile lor. În acest sens, invităm medici, avocați, ingineri. Elevii sunt
astfel mult mai motivați înainte de susținerea examenelor de admitere la
universitate. Ei au avut ocazia să învețe despre profesii, inclusiv despre
oportunități și provocări. Știu cât de mult au nevoie să studieze pentru a
dobândi astfel de locuri de muncă. Mulțumită Zilelor Carierei Baal, elevii
își pot alege cariera încă din primii ani de liceu, ceea ce le crește șansele
de succes după absolvire. De asemenea, școala noastră utilizează cu
succes mijloacele de comunicare socială. Păstrăm legătura cu absolvenții
noștri via Facebook și Twitter. Există și un blog care aparține școlii
noastre și care facilitează schimburile de cunoștințe dintre absolvenți și
actualii elevi. De asemenea, absolvenții îi ajută pe elevii noștri să caute
locuri de muncă. De obicei, aceștia preferă absolvenții noștri când au
nevoie de un nou angajat în companiile lor.

Site web

www.baalk12.tr
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RESTART (Înființarea Propriei Companii)

Numele Școlii

Colegiul Vocațional Maçka

Numele instituțiilor/ fundației

Camera de Comerț Istanbul

Țara

Turcia

Descrierea practicii

Protocolul de Cooperare a fost semnat între Fundația Educațională Junior
Achievement (Genç Başarı Vakfı) și Directoratul Educațional Provincial
Istanbul, în scopul de a dezvolta abilitățile elevilor de a înființa o afacere și
de a-i pregăti pentru piața muncii, după absolvire. În acest context,
Fundația Educațională Junior Achievement i-a instruit pe profesorii
voluntari cu privire la înființarea unei companii, elaborarea unui plan de
afaceri precum și cu privire la managementul unei companii. În urma celor
două zile de instruire a profesorilor voluntari, profesorii i-au instruit pe elevi
cu privire la înființarea unei companii, procesul de producție, pregătirea
unui plan de afaceri, finanțe, marketing, managementul companiei și
procesele de contabilitate. În urma acestei instruiri, elevii au învățat cum se
înființează o companie. Elevii au decis să-și înființeze propria lor companie
în cadrul școlii. 13 elevi și-au înființat compania și anume RESTART.
Compania produce numeroase produse de la materiale reciclabile cum ar fi
pungile, portofelele confecționate din deșeuri refolosibile. Ei nu doar
produc ci și comercializează produsele pe piață, de exemplu în bazare și
târguri. În cadrul companiei, există un sistem de acționariat. Un procent de
1% din acțiuni aparține directorului școlii, un procent de 10% aparține
profesorilor iar restul de 98% aparține elevilor. Managementul acestei
companii este asigurat de elevi. Compania are profit însă este o organizație
non-profit. Prin urmare, aceste profituri sunt folosite pentru a-i ajuta pe
elevii care au probleme financiare. Acest proiect a fost numit cea mai bună
practică din 2012 din Turcia, un număr de patru studenți deplasându-se
ulterior în Norvegia pentru a reprezenta Turcia în Competiția Europeană
ˮCompania Anuluiˮ. Au avut ocazia de a-și prezenta compania și activitățile
acesteia la nivel european.

Site web

www.restartmacka.com
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Dezvoltarea Viselor în Reflecție

Numele Școlii

Școala Profesională cu Profil Tehnic Rüştü Akın

Numele instituțiilor/ fundației

Karaca Textile și Setenay Textile

Țara

Turcia

Descrierea practicii

Am creat cooperarea dintre liceul Rüştü Akın VET - școala primară Yusuf
Polat și Compania Akın Textile. Această colaborare a fost inițiată în cadrul
Festivalului Copiilor din 23 aprilie care a fost oferit în dar copiilor din Turcia
de către Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, pentru a
marca debutul Reuniunii. Echipa de proiect este alcătuită din elevi,
profesori, familii și voluntari corporatiști. Producem articole vestimentare
ale căror modele sunt create de elevii școlii primare Yusuf Polat, care au
probleme financiare. Am demarat acest proiect în data de 1 martie
deoarece am dori să finalizăm toate articolele vestimentare până la
Festivalul Copiilor din data de 23 aprilie. Am întâlnit numeroase instituții,
printre care și Compania Akın Textile. Aceasta ne-a pus la dispoziție materia
primă precum și facilitățile lor. Elevii noștri de liceu au combinat
cunoștințele lor teoretice cu implementările practice. Ei cred că au învățat
multe lucruri la școală. Elevii noștri produc numeroase articole vestimentare
cu un design foarte reușit, care i-a făcut pe profesorii lor să fie mândri de ei.
Ei au pregătit toate articolele vestimentare pentru elevii de la școala
primară înainte de festival. Au avut ocazia de a se implica activ într-un
proces real de producție. În plus, s-au simțit bine pentru faptul de a-i fi
ajutat pe elevii de la școala primară. În cadrul acestui proiect, voluntarii
corporatiști au jucat un rol important întrucât au sprijinit școlile oferindu-le
materie primă și le-au oferit elevilor oportunitatea de a pune în practică
acele cunoștințe teoretice dobândite în timp. Această colaborare ar putea fi
un exemplu foarte bun pentru companiile care ar dori să ia parte la acțiuni
de voluntariat corporatist deoarece, atunci când doresc să stabilească o
colaborare cu o școală, dacă îi includ și pe elevi în activități, pot obține un
foarte mare succes.
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Programul de Mentorat ACD

Numele Școlii

BSIX

Numele instituțiilor/ fundației

Withers LLP

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Încă avem o colaborare strânsă cu ACDiversity (African Caribbean Diversity)
în ceea ce privește punerea la dispoziție a unui program de mentorat care
urmărește în mod deosebit creșterea aspirațiilor educaționale ale elevilor
de culoare precum și a celor care aparțin unei minorități etnice din școlile
de stat de la nivel local din zonele defavorizate ale Londrei. În data de 22
iulie 2009 sediul de la Londra a găzduit Lansarea proiectului de Alegere a
mentorului ACD 2009. Acesta a implicat peste 100 de elevi și organizații
care vor lua parte la proiectul din acest an. În prezent, 30 de membri ai
personalului de la sediul din Londra participă în calitate de mentori.
Programul de mentorat ACD urmărește în mod deosebit creșterea
aspirațiilor educaționale ale elevilor de culoare precum și a celor care
aparțin unei minorități etnice din școlile de stat de la nivel local din
cartierele Londrei. Persoanelor care se oferă să fie mentori li se va
încredința un elev cu care să lucreze din anul 10 până în anul 14 (14 – 18
ani). Acești voluntari corporatiști vor sprijini elevii în luarea de decizii
informate și în atingerea potențialului lor academic, economic și social.
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Programul de Implicare Comunitară

Numele Școlii

Gimnaziul Quintin Kynaston

Numele instituțiilor/ fundației

(Bank of England) Banca Angliei

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Departamentului de Relații cu Comunitatea i s-a solicitat de către
Departamentul de Resurse Umane al Băncii să găsească un director de
școală care să vină la Bancă și să le țină managerilor un discurs despre
leadership. Unul din cei patru parteneri comunitari ai noștri l-a
recomandat pe Directorul Școlii Quintin Kynaston, Westminster, care este
foarte respectat și considerat a fi un ˮdirector extraordinarˮ. Deși se află în
St Johnʼs Wood, școala primește elevi din comunitățile extrem de
dezavantajate și diverse din vecinătatea acesteia. În urma unei întâlniri cu
Directorul Departamentului de Relații cu Comunitatea din cadrul Băncii, sa decis consolidarea unui parteneriat mult mai extins. Acesta a presupus
un stagiu de practică plătit în domeniul Analizei Monetare de care urma să
beneficieze o persoană capabilă, care studia economia și care provenea
dintr-un mediu dezavantajat. În acest sens, un grup din cadrul școlii a
participat la o simulare de examen, organizată de unul dintre centrele
Băncii iar Directorul Departamentului de Relații cu Comunitatea din cadrul
Băncii s-a alăturat consiliului consultativ al diviziunii Careers Academy din
cadrul școlii. Următorul pas este crearea unui parteneriat de dezvoltare
între Banca principală și personalul QK. Pe scurt, prin folosirea unei
organizații caritabile de renume, am reușit să găsim un director de școală.
Am stabilit o întâlnire. S-a purtat o discuție despre ce anume ar fi potrivit
pentru școală, pentru elevi și pentru Bancă. S-a alcătuit o listă de măsuri,
la care se lucrează în prezent. Una dintre priorități este găsirea unor locuri
de muncă temporare pentru elevii fără adăpost.

Site web

http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=Quintin+Kynaston+School&me
ta
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Proiectul Cheie (Key Project)

Numele Școlii

Școala de Băieți Central Foundation

Numele instituțiilor/ fundației

Slaughter & May

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Proiectul Key este o inițiativă a Școlii de Băieți Central Foundation în parteneriat
cu Slaughter & May și Proiectul Access. Proiectul Key implică o echipă vastă de
voluntari Slaughter & May care îi pregătesc pe elevii de la Central Foundation,
organizează ateliere de lucru și își oferă sprijinul în procesul de înscriere la
universitate și găsire a unei profesii. Programul este admnisitrat de Proiectul
Access, o organizație caritabilă care îi sprijină pe elevii motivați din mediile
dezavantajate să ocupe locuri la cele mai bune universități. Proiectul cuprinde
trei laturi:
1. Tutoriale de tip one-to-one: Elevii sunt încredințați unui voluntar din
cadrul firmei pentru un tutorial de o oră, care are loc în fiecare
săptămână, pentru a-și îmbunătăți performanțele academice. Toți tutorii
voluntari au studiat disciplina și oferă meditații pentru minim nivelul A și
beneficiază de instruire completă despre cum să fie eficienți în instruire.
2. Ateliere de Îmbunătățire a Încrederii și Pronunției Clare: Elevii
participă, în fiecare săptămână, la ateliere susținute de autori, oameni de
știință, care îi încurajează pe elevi să discute despre anumite subiecte.
Scopul este acela de a îmbunătăți abilitățile fine ale elevilor, cum ar fi
comunicarea verbală în cadrul atelierelor de creștere a încrederii. De
asemenea, în program este inclus și un club de dezbateri, un club de
medicină, un club de scriere creativă și un club de învățare accelerată a
disciplinei matematică, organizate în fiecare săptămână.
3. UCAS (Servicii pentru Admiterea în Universități și Colegii) și Consiliere
în Carieră: Elevii beneficiază de consultanță în ceea ce privește o viitoare
carieră, precum și în ceea ce privește înscrierea la universitate.
Aceasta presupune o serie de vizite la universități (inclusiv la cele din afara
Londrei), ateliere despre cum să-și aleagă un curs și universitatea, mentorat cu
privire la redactarea declarației personale, cursuri predate de specialiști în
materie de interviuri și stagii de practică plătite. În Regatul Unit al Marii Britanii
s-a acordat o atenție deosebită conceptului de mobilitate socială. Programul
nostru oferă sprijin extrem de important în scopul îmbunătățirii performanțelor
academice și al consolidării abilităților și a încrederii necesare în vederea
obținerii unui loc la o universitate de renume. Prin faptul de a lucra cu voluntarii
corporatiști, elevii își vor dezvolta, de asemenea, o mai bună înțelegere a lumii
muncii în continuă expansiune.

Site web

http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-andenvironment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx
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PRIME - inițiativa privind mobilitatea socială

Numele instituțiilor/ fundației

Firma de Avocatură Withers

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Firma participă, în prezent, la inițiativa privind mobilitatea și diversitatea
socială, numită PRIME. În perioada 28 mai – 25 iunie, nouă elevi în vârstă de
17 ani, care studiază dreptul la nivelul A, de la Colegiul Six Form din
Hackney, s-au alăturat firmei, pentru o săptămână de experiență de lucru.
Scopul acestui stagiu a fost acela de a-i oferi fiecărui elev o mai bună
înțelegere a profesiei juridice pentru a le cultiva încrederea că profesia
poate reprezenta o opțiune viabilă și care să le aducă împliniri indiferent de
condițiile sociale sau de natură etnică. Stagiul a fost structurat cu atenție
astfel încât să se asigure că elevii au beneficiat de informații echilibrate în
cadrul ședințelor și, în același timp, de expunere la activitățile de zi cu zi ale
avocaților și stagiarilor. De asemenea, stagiul a inclus și o mini-ședință de
întâlniri axate pe profesie, în cadrul cărora elevii au cunoscut membri ai
personalului din toată firma (nu doar avocați!), au experimentat o întâlnire
cu clienții și au efectuat o vizită la tribunal. Ședințele de abilități necesare în
vederea aplicării la firmele City și faptul de a fi participat la un interviu a
asigurat că elevii au dobândit informații practice. Angajamentul PRIME va
asigura: experiență de lucru țintă pentru elevii care au cele mai mici șanse
de a beneficia de aceasta prin alte mijloace. Firma:
 colaborează cu organizații terțe recunoscute, pentru a asigura, în
continuare, corectitudinea criteriilor de selecție în identificarea
participanților.
 sprijină participanții prin faptul de a le oferi asistență financiară
pentru a se asigura că pot beneficia de experiență de lucru. Va pune
la dispoziție minim băuturile răcoritoare și va rambursa cheltuielile
de transport rezonabile.
 îi pregătește temeinic pe participanți înainte ca aceștia să
beneficieze de experiența de lucru prin faptul de a le oferi
informații practice și, acolo unde este cazul, activități înainte de
stagiu.
 se asigură că este capabilă să satisfacă diversele necesități ale
participanților.
 informează participanții cu privire la varietatea de profesii
disponibile în domeniul juridic și în mediul de afaceri la nivel extins
(pentru avocați și non-avocați) și cu privire la posibilele căi de acces
spre acele profesii, inclusiv relevanța învățământului universitar.
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Parteneriatul dintre UBS și Bridge Academy

Numele Școlii

Academia Bridge (The Bridge Academy)

Numele instituțiilor/ fundației

UBS

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Parteneriatul dintre UBS și Bridge Academy are la bază o ambiție
comună – aceea de a pune bazele unui program continuu care să le
ofere elevilor, personalului și angajaților UBS oportunități excelente
de a lucra și de a învăța împreună, în scopul de a avea un impact
pozitiv asupra performanțelor academice și dezvoltării personale.
Parteneriatul urmărește să dezvolte elevi motivați, încrezători și
competenți, să încurajeze o cultură a aspirațiilor și responsabilității și
să-i învețe pe elevi cum să reușească, în calitate de cetățeni ai zilei de
mâine. UBS colaborează cu liderii claselor a 6-a pe teme cum ar fi
folosirea exemplelor din viața de zi cu zi și sprijinul acordat de
voluntarii din mediul de afaceri, în scopul de a conferi activităților noi
perspective și mai multă relevanță, toate acestea cu scopul de a-i
ajuta pe elevi să obțină cele mai bune rezultate. UBS – susținător, din
mediul de afaceri, al Academiei Bridge. În ceea ce privește clasa a 6-a,
UBS va continua să-și aloce timp, expertiză și resurse financiare în
următoarele direcții:
 Sprijinirea programei școlare prin:
1. organizarea de ateliere de matematică pentru elevii cu
nivelul A și cursuri de instruire în domeniul financiar
pentru elevii care nu studiază matematica la nivel A.
2. găsirea unor mentori de matematică pentru elevii care
doresc să studieze matematica la universitate și
organizarea de ateliere la care să participe diferite
departamente UBS, care să le arate elevilor cum se aplică
matematica la locul de muncă.
 Asigurarea de experiențe de învățare legate de exercitarea
unei profesii prin:
1. Găsirea unor Mentori UBS în domeniul Carierei – toți
elevii de clasa a 6-a vor beneficia de un Mentor UBS în
domeniul Carierei, care le va oferi instruire personalizată
în parteneriat cu IntroUniversity.
2. Asigurarea de stagii de practică în anul 12
3. Promovarea accesului la universitate prin folosirea
parteneriatelor băncii cu Universitatea Regina Maria din
Londra (Queen Mary University of London) și Școala de
Antreprenoriat Smith (the Smith School of Enterprise) și
Centrul de Mediu (Universitatea din Oxford)
 Lărgirea experienței de viață a elevilor și dezvoltarea
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personală – Voluntarii îi vor sprijini pe elevi în cadrul
proiectului Ducele de Edinburgh.
Site web

www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_chariti
es/services_for_charity/ubs_community.html
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Recrutarea de voluntari cu abilități transferabile care să
devină directori în școlile din Anglia; Magazinul Universal
al Directorilor de Școli (the School Governorsʼ One-Stop
Shop – SGOSS)

Numele instituțiilor/ fundației

(Magazinul Universal al Directorilor de Școli) School Governors’ One-Stop
Shop

Țara

Anglia

Descrierea practicii

Magazinul Universal al Directorilor de Școli (The Schools Governorsʼ OneStop Shop) a fost lansat în scopul de a colabora cu angajatorii din orice
sector în care este nevoie de directori, de a-i ajuta să înțeleagă beneficiile
reciproce ale implicării și de a-i încuraja pe angajați să ia inițiativă și să se
implice. Directorii de Școli lucrează în partenriat cu echipa de conducere a
școlii, alcătuită din cadre superioare, în scopul de a oferi învățământ de
cea mai înaltă calitate și de a-i ajuta să le ofere copiilor cel mai bun debut
în viață. Responsabilitățile sunt asemănătoare cu cele ale unui consiliu
corporativ, non-executiv de directori, printre care se numără și
responsabilitatea de a desemna Directorul Școlii, de a aloca și monitoriza
bugetul, de a ajunge la o înțelegere privind viitoarea direcție a școlii,
precum și cea de a asigura îmbunătățirea continuă a școlii. Importanța
unui management eficient pentru performanța școlilor nu a fost
întotdeauna recunoscută sau înțeleasă, succesul fiind atribuit în primul
rând Directorului Școlii, fără a se face referire la organismul de conducere.
Școlilor și autorităților locale li se pare din ce în ce mai dificil să recruteze
directori care să aibă abilitțile necesare astfel încât să sprijine cu eficiență
responsabilitățile din ce în ce mai numeroase ale școlii.
Angajatorii au inițiat Magazinul Universal al Directorilor de Școli (School
Governors’ One-Stop Shop). Era un grup de companii corporatiste
importante, interesate de învățământul care a solicitat cercetarea care a
condus la lansarea Organizației caritabile în 1999. Prin cercetare, s-au
explorat beneficiile pentru școli, angajatori și alți participanți, pe care
personalul din mediul de afaceri care ar lucra ca și directori de școli, le-ar
putea aduce. Interesul SGOSS a fost întotdeauna acela de a ʺRecruta
Directori cu abilități de management pentru Școlile care au cel mai mult
nevoie de acesteaʺ. Au existat numeroase provocări care au necesitat
soluții inovatoare. Angajatorii – pentru a soluționa problema absenței
Directorului Școlii din meniul lor de oportunități de voluntariat, SGOSS s-a
concentrat asupra unei combinații între oportunitățile de dezvoltare a
abilităților, Relații cu Publicul pozitive, recrutare și menținere și sprijinul
acordat voluntarilor pe care SGOSS îi pune la dispoziție. Mecanismele de
recrutare au fost concepute în funcție de preferințele angajatorului.
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Autoritățile locale – pentru a consolida încrederea și colaborarea, o
atenție deosebită s-a acordat furnizării unui serviciu de înaltă clasă, cu
valoare adăugată, care să abordeze situația posturilor libere la nivel de
cod poștal și soluționării nevoilor specifice privind datele despre
voluntariat. Voluntarii – pentru a încuraja persoanele cu abilități
transferabile să se implice în acțiuni de voluntariat SGOSS a precizat clar
faptul că nu e nevoie de copii, de cunoștințe despre educație, de abilități
specializate, de o vârstă matură sau de a renunța la locul de muncă din
timpul zilei. A folosit mijloace tehnice pentru a simplica procesul de
înregistrare, cu un procent de aproximativ 100% de aplicații primite
online. Școlile – pentru a minimaliza îngrijorările directorilor cu privire la
voluntarii pe care e posibil să nu-i cunoască, SGOSS a folosit o combinație
de studii de caz, mesaje la nivel înalt de re-asigurare prin intermediul
organizațiilor de Directori din Școli și prin contact direct cu școlile, prin
intermediul managerilor săi. Acest tip de contact permite identificarea
acelor abilități de care organismul de conducere ar putea avea nevoie.
SGOSS a colaborat cu Directori de Școală, președinți și funcționari pentru
a-și dezvolta Serviciul Online de Recrutare de Directori, care le permite
școlilor să înregistreze posturile vacante pe site-ul web al SGOSS și de
asemenea, permite accesul la resurse pentru recrutarea de directori din
rândul părinților. Per ansamblu – SGOSS a determinat o serie de verificări
periodice ale percepției externe asupra performanței sale, utilizând o
combinație de grupuri de interes și chestionare. SGOSS solicitat
efectuarea periodică de cercetări independente pentru a cuantifica
impactul directorilor pe care i-a recrutat din perspectiva directorilor înșiși,
precum și din perspectiva Directorilor de Școli și a președinților
organismului lor de conducere. Recent, SGOSS a efectuat un sondaj de
opinie în rândul directorilor aflați în serviciul său, în scopul de a afla un
răspuns la întrebarea ʺExistă o legătură cauzală demonstrabilă între
acțiunile/eficiența organismului de conducere și performanța elevilor?ʺ
Faptul de a furniza verificarea cantitativă a unui astfel de impact va fi, în
mod evident, extrem de problematic.
Pornind de la peste 600 de răspunsuri și 400 de exemple, totuși, raportul
concluzionează că o legătură cauzală între acțiunile/eficiența organismului
de conducere și performanțele elevilor poate fi dedusă destul de bine.
Site web

www.sgoss.org.uk
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Terapia cu Clovni

Numele Școlii

Școala Păunescu

Numele instituțiilor/ fundației

DAS (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului)

Țara

România

Descrierea practicii

Obiectivele principale ale proiectului de voluntariat sunt următoarele
 activarea și implicarea copiilor cu dificultăți de învățare sau
dizabilități mentale
 instruirea acestor copii cu privire la modelul de terapie cu clovni
 implicarea acestora în activitățile practice și colaborarea cu
pacienții din cadrul spitalului Sfânta Maria din Iași
 instruirea copiilor pentru ca aceștia să poată direcționa instruirea
inițială privind terapia cu clovni către alți copii beneficiari, care
mai apoi să se implice în activitățile de voluntariat din cadrul
spitalului
 asigurarea unor momente de relaxare cu ajutorul terapiei prin râs,
pentru copiii în suferință, din cadrul spitalului Sfânta Maria.
Mai întâi, reprezentanții DAS selectează copiii care să participe la instruire,
din cadrul școlii Păunescu. Acești copii învață apoi cum să folosească
spectacole de teatru amuzante și relaxante, interpretând rolul de clovni,
pentru a oferi publicului momente amuzante și distractive.
Copiii care beneficiază de instruire participă la diferite stagii ale
procesului:
1. instruire
2. evaluare
3. implementare în cadrul spitalului
4. instruirea de noi beneficiari.
Caracterul inovator al acestor activități este reprezentat nu doar de
utilitatea și beneficiile pe care implementarea o aduce tuturor părților
implicate ci și de valoarea adăugată a faptului de a-i ajuta pe copiii cu
dizabilități mintale să devină cetățeni activi și să-și asume un nou statut –
acela de ˮpersoană care oferăˮ în contrast cu acela de ˮpersoană care
primeșteˮ, statut care îi caracterizează în mod obișnuit.
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TIC pentru vârstnici

Numele Școlii

Colegiul Național Octav Băncilă și Colegiul Național din Iași

Numele instituțiilor/ fundației

Siemens Continental

Țara

România

Descrierea practicii

Compania Continental Siemens (SC) – Colegiul Național Octav Băncilă
(CNOB) – Colegiul Național (CN) – Azilul Sfânta Parascheva (AP) Obiective:
- De a sprijini și încuraja dezvoltarea abilităților IT de bază pentru
persoanele vârstnice – De a consolida colaborarea dintre tineri și
persoanele în vârstă – De a sublinia abilitățile IT ale tinerilor și de a
evidenția rolul și importanța lor ca și instrumente în serviciul comunității.
Au existat trei etape principale:
1. Reciclarea componentelor IT și punerea lor în valoare:
compania a asamblat noi calculatoare cu funcții de bază și le-a
donat azilului
2. Compania a oferit azilului acces la internet
3. Compania a invitat școlile să informeze elevii cu privire la
oportunitatea de a deveni voluntari și astfel de a instrui
persoanele în vârstă în utilizarea calculatorului și a internetului
4. Școlile au recrutat elevi care au lucrat alături de specialiști din
cadrul companiei și apoi singuri, cu persoanele în vârstă dispuse să
învețe să folosească calculatorul și internetul.
Populația vârstnică – context – Parteneriatul Învățare Intergenerațională
(Companie Multinațională Publică - privată) Donație + Instruire în două
etape – 1. Elevii, în calitate de voluntari; 2. Persoanele în vârstă, în calitate
de beneficiari finali
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Integrarea socială a adulților cu dizabilități mentale

Numele Școlii

Școala Petru Rareş

Numele instituțiilor/ fundației

DAS (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) –
Centrul Revis

Țara

România

Descrierea practicii

Gimnaziul, Centrul de Plasament pentru Adulții cu Dizabilități Mentale,
Hîrlău
Obiective:
 de a-i mobiliza pe adulții cu dizabilități mentale din Centrul
de Plasament
 de a contribui la bună-starea lor cu ajutorul terapiei prin
muncă
 de a aduce în atenția comunității locale conceptul de
responsabilitate cu privire la coeziunea socială
 de a înlătura stereotipurile legate de administrarea de
medicamente în exces, spitalizarea versus luarea de măsuri
și acceptarea diferenței
 de a crea, pentru comunitate, oportunități de a oferi sprijin
și de a prețui diversitatea.
Copiii din școală au fost invitați de Centru să petreacă timp alături de
adulții cu dizabilități mentale ale căror abilități erau echivalente cu cele
ale copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Treptat, copiii s-au
implicat în activitățile pe care adulții le efectuau, cum ar fi grădinăritul,
brutăritul, pictura și gătitul. Următoarea etapă a constat în organizarea
de către copii a unor festivale ale școlii în cadrul Centrului de Plasament,
eveniment la care au fost invitați și părinții. Într-un orășel precum Hîrlău
(40,000 de locuitori) ideile preconcepute și stereotipurile au un impact
puternic asupra comunității. Primul pas în vederea integrării sociale a
adulților cu dizabilități mentale din Centrul de Plasament s-a realizat
folosind strategia colaborării dintre școala locală și Centrul de
Plasament. Faptul de a fi deschis ușa Centrului de Plasament pentru
comunitate a condus la crearea de ambasadori în rândul elevilor care,
datorită faptului de a le fi povestit membrilor familiei despre această
experiență bogată, i-au educat și pe părinți să accepte și să ofere sprijin
ulterior și să-i ajute pe cei mai puțin privilegiați din comunitatea în care
trăiesc.
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Săptămâna Verde

Numele Școlii

Colegiul Național, Iași

Numele instituțiilor/ fundației

Centrul de Colectare Hârtiei (REMAT)

Țara

România

Descrierea practicii

Centrul regional pentru reciclarea hârtiei a lansat o invitație strategică
pentru gimnaziile din comunitatea locală de a combate, împreună,
despădurirea munților din apropierea orașului Iași și cultivarea unei
atitudini pozitive față de mediul înconjurător a elevilor din școlile care
sunt cele mai active consumatoare de hârtie și produse derivate din
hârtie. Răspunzând la această inițiativă, Colegiul Național și asociația sa de
elevi, AGRATA, au lansat o inițiativă directă, adresată întregii comunități
locale prin intermediul elevilor, în scopul de a atinge obiectivul de mai sus.
Împreună au propus o serie de activități anuale, prin intermediul cărora au
sperat să:
1. crească gradul de conștientizare cu privire la pericolul actual pe
care îl reprezintă fenomenul despăduririlor
2. crească gradul de conștientizare cu privire la și să contribuie la
educarea prin informarea comunității cu privire la mijloacele de a
preveni aspectul menționat mai sus
3. implice elevii, consiliul de părinți ai școlii și companiile locale (în
special în acele școli unde cei 1700 de elevi au părinți) în
promovarea inițiativei privind colectarea de hârtie
4. să-și păstreze interesul pe tot parcursul anului și să continue să
promoveze evenimentul și în anul următor, cooptând noi voluntari
și organizând noi evenimente. Cei doi parteneri principali au
semnat un acord de colaborare în baza căruia activitățile au fost
apoi implementate, implicând toate părțile menționate mai sus.
Reprezentanții școlii, cu diferite grade de putere de decizie, și asociația de
elevi au contribuit la următoarele acțiuni:
1. informarea elevilor cu privire la obiectivele campaniei, prin
intermediul site-ului web al evenimentului
2. planificarea activităților și implicarea consiliului de elevi în
procesul de luare a deciziilor
3. promovarea inițiativei de colectare a hârtiei
4. colectarea propriu-zisă a hârtiei
5. organizarea activității de predare a hârtiei.
Dincolo de elementul ˮeco - verdeˮ al acestei inițiative, aspectul inovator
al acestei acțiuni a fost faptul de a fi fost promovat, sprijinit și
implementat în mod egal, cu ajutorul unei instituții specializate – Centrul
de Colectare a Hârtiei – și cu participarea Colegiului Național și a elevilor
care au preluat rolul de coordonatori ai activităților.
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Acest efort comun s-a dovedit a avea o valoare adăugată deoarece, prin
intermediul elevilor de gimnaziu, Centrul de Colectare a Hârtiei a reușit să
informeze și să implice o mai mare parte din comunitatea locală, cea mai
mare parte din care era formată din tineri care, la rândul lor, și-au
informat și motivat familiile să contribuie la colectarea de hârtie.
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Integrare Profesională pentru Lumea Muncii

Numele Școlii

Liceul Profesional Cuza

Numele instituțiilor/ fundației

Aquaserv SRL

Țara

România

Descrierea practicii

Liceul cu Profil Tehnic – Cuza din Bârlad, AQUASERV SRL, Clubul Rotary
Bârlad.
Obiective:
 Să-i ajute pe elevii care învață într-o școală cu profil tehnologic să
dobândească experiență de lucru în timp ce contribuie la
deșfășurarea unui proiect cultural
 Să ofere un stagiu de practică relaxant pentru elevii de la Liceul cu
Profil Tehnic ˮCuzaˮ din Bârlad, alăturându-se specialiștilor din
cadrul companiei, în munca de voluntariat a acestora în domeniul
instalațiilor de apă și canalizare și al sistemelor sanitare pentru
tabăra internațională de vară, organizată în scopuri caritabile și
dedicată săpăturilor paleontologice din pădurea de la Mînzați din
apropierea orașului Bârlad, pentru 30 de elevi internaționali, pe o
perioadă de 2 săptămâni (vara anului 2010 și vara anului 2011).
Compania a contribuit cu muncă de voluntariat proiectare efectuată de
specialiști pentru instalațiile de apă și canalizare și sistemele sanitare,
răspunzând invitației lansate de Clubul Rotary de la nivel local, în calitate
de principali organizatori ai taberei internaționale paleontologice de vară.
Compania a proiectat sistemul și a monitorizat, cu ajutorul șefilor de
echipă și ai inginerilor, activitățile elevilor de liceu, care învățau despre
instalații. Pe perioada taberei, compania și elevii voluntari au asigurat
întreținerea instalațiilor sanitare.
Compania și-a exprimat mulțumirea de a fi instruit în jur de 15 elevi în
fiecare dintre cei doi ani în care s-au desfășurat astfel de activități; pe de
altă parte, liceul s-a declarat mulțumit de participarea la proiect, pe care a
considerat-o a fi valoroasă din trei puncte de vedere:
1. stagiu de practică profesională
2. activitate cu caracter social și cultural, în scopuri caritabile
3. Abilități de voluntariat. Este un exemplu interesant în care
dezvoltarea profesională este contextualizată printr-o serie de
aspecte culturale legate de învățare destinate voluntarilor.
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Localizarea Electronică a Instituțiilor

Numele Școlii

Liceul de Informatică ˮGrigore Moisilˮ, Iași

Numele instituțiilor/ fundației

ROMTELECOM

Țara

România

Descrierea practicii

Liceul de Informatică ˮGrigore Moisilˮ din Iași – Gimnaziul Romtelecom
din Iași (Serviciul Român de Stat de Telefonie). Romtelecom i-a învățat
pe elevii din cadrul Liceului să utilizeze un sistem IT pentru a crea hărți
electronice ale instituțiilor din Iași, precum și ale sistemului electric și
de apă din întreg orașul. Elevii au lucrat apoi în echipe plasate în
diferite instituții și au elaborat hărți electronice utilizând noile
informații și cunoștințe.
Elementul inovator al acestei activități este reprezentat în principal de
continuarea activității. Instruirea concretă, precum și implementarea și
dezvoltarea hărților i-au încurajat pe elevii de gimnaziu. Celor dintre ei
care s-au implicat în activitate li s-a părut mai simplu să-și ghideze
viitoarele alegeri privind studiile – aceștia au urmat apoi cursurile
Universității de Informatică. O altă contribuție majoră a fost aceea că,
datorită abilităților pe care elevii le-au dobândit pe perioada instruirii,
aceștia au fost invitați să lucreze cu jumătate de normă, pentru
Romtelecom. Prin urmare, colaborarea a însemnat mai mult decât
instruirea elevilor – i-a adus pe aceștia mai aproape de piața muncii nu
doar în ceea ce privește activitatea pe care ar putea să o desfășoare pe
viitor, după absolvire, ci și din perspectiva furnizării unei game mai
variate de oportunități de angajare.
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Gift Matching

Numele Școlii

Școli și Instituții din întreaga Românie

Numele instituțiilor/ fundației

Banca UniCredit Ţiriac

Țara

România

Descrierea practicii

Inițiatorul programului de voluntariat este Banca Țiriac. Există numeroși alți
colaboratori ai programului. Instituțiile beneficiare variază, de asemenea, de
la școli până la spitale și alte tipuri de beneficiari instituționali sau
individuali. Acesta este un program de voluntariat general care include mai
multe tipuri de inițiative de voluntariat printre care și activități de
voluntariat corporatist. Principalul inițiator implică ambasadori pentru
diferitele programe de vooluntariat, care coordonează inițiativele
individuale de voluntariat care sunt toate centralizate sub umbrela aceluiași
coordonator. ˮAmbasadoriiˮ promovează programele de voluntariat și
implementează toate acțiunile necesare pentru atingerea obiectivului
programului. În funcție de programul de voluntariat, există companii sau
membri individuali sau societatea, care contribuie la succesul acestora.
Programul a fost promovat în presă și este implementat în fiecare an.
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Junior Achievement România

Numele instituțiilor/ fundației

Companii naționale și internaționale din întreaga Românie, printre care: BCR,
Ministerul Educației, Romtelecom, Vodafone, UNSAR, Bursa de Valori
Bucuresti, ING, ORACLE, SALANS, etc.

Țara

România

Descrierea practicii

Obiectivul general al proiectului este acela de a susține și sprijini proiectele
individuale de voluntariat corporatist. Coordonatorul, JA, organizează și sprijină
voluntari din alte companii din România, care să lucreze ca și voluntari
corporatiști în școli. Prezentările pe care le susțin și activitățile de colaborare cu
elevii și profesorii îi ajută să-i aducă pe elevii de gimnaziu mai aproape de
lumea muncii într-un moment în care trebuie să ia o decizie în ceea ce privește
domeniul asupra căruia se vor concentra pe viitor, în educația lor, sau în ceea
ce privește traseul de angajare pe care și-ar dori să-l urmeze după absolvire.
Principalele domenii în care instituțiile desfășoară programe de voluntariat
corporatist sunt: antreprenoriat, finanțe, economie și orientare profesională. În
România există peste 1000 de școli implicate în programele de voluntariat JA iar
acest lucru de datorează și sprijinului acordat de Ministerul Educației și
sprijinului financiar acordat de comunitatea de afaceri de la nivel național.
Voluntari din diferite companii din diferite domenii (finanțe, economie,
orientare profesională, etc) colaborează cu școlile care participă în programele
de voluntariat. Apoi, voluntarii din companii desfășoară activități în funcție de
specificitatea profesională a companiei din care provin. Obiectivul acestor
activități este acela de a consilia elevii, de a-i face mai conștienți de cerințele și
dinamica lumii muncii și de a-i ajuta să găsească cel mai bun traseu pentru
dezvoltarea profesională actuală și de viitor. Elementele inovatoare ale acestei
inițiative sunt reprezentate, în primul rând de nivelul centralizat la care toate
activitățile de voluntariat se desfășoară. Principalul coordonator al proiectului
pune la dispoziție mijloacele de conectare în rețea disponibile pentru școli și
pentru reprezentanții companiilor. Acest fapt permite un mediu încurajator
pentru potențialele companii și potențialii voluntari corporatiști care pot intra
pe internet pentru a vizualiza programele anterioare de voluntariat corporatist
dar și pentru a afla mai multe detalii despre experiențele celorlalți participanți
în program. În plus, aceasta le oferă o bază de date mai vastă cu viitori
potențiali colaboratori întrucât pot citi recomandările și pot contacta alte
persoane și instituții din cadrul programului.
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“Computeriada” – Colectarea și donarea de
calculatoare

Numele instituțiilor/ fundației

E-dea Works

Țara

România

Descrierea practicii

E-DEA WORKS și alte companii și colaboratori individuali din școlile
din comunitatea locală. Obiectivul proiectului de voluntariat a fost
acela de a sprijini învâțământul în cadrul comunității locale prin
furnizarea suportului IT necesar pentru o abordare actualizată a
procesului de predare și învățare. Principalul coordonator al
proiectului a colectat calculatoare și le-a pregătit pentru utilizarea la
clase în cadrul școlilor. Aceste calculatoare au fost apoi donate
școlilor din comunitatea locală.
Obiectivele proiectului:
 facilitarea accesului la tehnologie
 consolidarea stimei de sine
 furnizarea de oportunități de învățare egale
 dezvoltarea viitoarei societăți profesionale
Instituția care a inițiat campania a promovat obiectivul și mijloacele
disponibile pentru activități, cu ajutorul și sprijinul altor instituții din
comunitatea locală. Împreună au reușit să colecteze calculatoare pe
care le-au actualizat mai apoi și pe care le-au făcut funcționabile
astfel încât să poată fi donate școlilor care duc lipsă de suport tehnic
pentru clase și elevi.
Elementul inovator al acestui proiect este reprezentat de maniera în
care au fost colectate calculatoarele. Compania coordonatoare nu a
donat pur și simplu calculatoare direct școlilor ci a dezvoltat un
context și o structură în cadrul cărora și alți membri ai societății
locale au putut să-și aducă aportul. Astfel se poate dezvolta inițiativa
unei singure persoane astfel încât să se ajungă la o contribuție din
partea unui grup. Acest fapt determină un impact pozitiv asupra
atitudinii pe care comunitatea o are față de faptul de a sprijini
educația și față de efortul de actualizare a abordărilor educaționale
astfel încât să le aducă elevilor avantaje și prin aceasta, să aducă
beneficii și întregii comunități locale întrucât cunoștințele și abilitățile
lor sunt în cele din urmă reintegrate în lumea muncii, în cadrul
comunității.

Site web

http://www.y4y.ro/2010/03/12/computeriada-premiata-la-galaoameni-pentru-oameni/
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Banca Comercială Română – Start! Pentru tinerii care doresc
să-și înființeze propria afacere

Țara

România

Descrierea practicii

Proiectul se află, în prezent, la a doua sa ediție. Pe parcursul primei ediții, 53 de
voluntari BCR au oferit peste 250 de ore de consultanță în regim de voluntariat
pentru 344 de studenți din 15 universități. 15 din cele 71 de echipe au ajuns în
finala națională. 2 echipe au primit o subvenție în valoare de 1500 € din partea
BCR pentru dezvoltarea propriilor afaceri iar o altă echipă a primit 4000 € pentru
a participa la runda finală din cadrul Competiției Europene de Antreprenoriat.

Site web

http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/eeva_case_studi
es/commercial_bank.html
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