Koordinátor dobrovolníků se stal uznanou profesí
Koordinátor dobrovolníků je uznanou profesí. Na stránkách Národní soustavy kvalifikací jsou
kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací i seznam autorizovaných osob:
www.narodni-kvalifikace.cz, položka Obor kvalifikace: Pedagogika, učitelství a sociální péče.
Koordinátor dobrovolníků se stal také uznaným povoláním v Národní soustavě povolání:
http://www.nsp.cz, v položce POVOLÁNÍ: Věda, vzdělávání, sport, kde byl pro toto povolání
stanoven 7. tarifní stupeň a 10. platová třída, viz https://www.nsp.cz/jednotka-prace/koordinatordobrovolniku.
Jak je definována tato profese?
„Koordinátor dobrovolníků řídí specifické lidské zdroje – dobrovolníky a zajišťuje veškeré
činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli organizace nebo projektu.“
HESTIA se stala autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci.
To znamená, že u nás můžete složit zkoušku, po které vám vydáme osvědčení o získání profesní
kvalifikace koordinátora dobrovolníků
Co předchází zkoušce
Uchazeč zpracuje předem osnovu managementu dobrovolnictví na základě svého působení
v organizaci, či dobrovolnickém projektu, nebo po vzájemné dohodě zvolí a zpracuje jiný model
organizace či dobrovolnického projektu. HESTIA tento model zadá minimálně 1 měsíc před dnem
konání zkoušky a uchazeč zpracovanou osnovu managementu dobrovolnictví (Power Point nebo
PDF formát) odevzdá autorizované osobě v elektronické podobě minimálně 7 dní před dnem konání
zkoušky. Tuto osnovu managementu dobrovolnictví uchazeč u zkoušky obhájí a bude ji prezentovat.
Autorizovaná osoba při hodnocení zkoušky přihlédne i k úrovni prezentačních dovedností.
Co je základním obsahem zkoušky
- vysvětlit přínos zapojení dobrovolníků a proces jejich začlenění do organizace či projektu;
- popsat získávání, výběr, přípravu a vedení dobrovolníků, podporu jejich motivace;
- role koordinátora dobrovolníků s ohledem na pravidla a podmínky organizace kde působí;
Co vás na zkoušku dobře připraví – přihlaste se na některý z našich kurzů na www.hest.cz:
- Management dobrovolnictví I
- Management dobrovolnictví II
Tyto kurzy jsou uznaným metodickým podkladem pro osnovu zkoušky. Pokud máte již
s dobrovolníky zkušenosti, nemusíte mít obavy ze zkoušky.
Máte-li zájem o zkoušku, či další informace, ozvěte se na: jiri.tosner@hest.cz. Pošleme vám
přihlášku, dohodneme všechno potřebné a dáme vám dostatečný čas na přípravu před
dohodnutým termínem zkoušky.
Úhrada za zkoušku, která může trvat cca 5 hodin dle délky dosavadní praxe a zkušeností uchazeče
s managementem dobrovolnictví, je 6.100 Kč.
Všechny informace k přípravě a průběhu zkoušky najdete na webu:
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku/hodnotici-standard

Na setkání s vámi a na diskuzi o managementu dobrovolnictví se těší autorizovaní zkoušející:
PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Klára Ježková, Bc. Michaela Jandová

