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Обсяг в
годинах

Назва та стислий зміст практичного
Мета роботи
заняття
Змістовий модуль 1. ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ДОБРОВІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИД
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
2
Заняття 1. Волонтерський рух та Оволодіти знаннями нормативноволонтерська діяльність як ресурс правових основ організації
соціальної роботи.
волонтерської діяльності.
Ознайомити з особливостями роботи
Ознайомитися
з
декларацією волонтерів в недержавних установах
волонтерів, законом про волонтерську та особливості проведення акцій
діяльність.
волонтерами.

2

2

2

2

Змістовий модуль 2. УПРАВЛІННЯ ВОЛОНТЕРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ
Заняття 2. Історія волонтерського Опрацювати матеріал про
руху в країнах СНД та зарубіжних волонтерську діяльність, її обсяги та
країнах.
місце в системі економічного розвитку
Порівняти
досвід
волонтерської суспільства і держави.
діяльності Росії, Білорусії, України та
європейських
країн.
Проведення
круглого столу.
Заняття
3.
Людські
ресурси Опрацювання навичок роботи з
волонтерського руху
різними групами волонтерів,
Провести порівняльну характеристику враховуючи їх якості та можливості.
груп волонтерів.
Заняття
4.
Основні
напрямки Охарактеризувати особливості роботи
волонтерської діяльності та її об`єкти. з різними об'єктами волонтерської
діяльності та розкрити специфіку їх
Визначення соціальних характеристик проблем; проаналізувати загальні
об'єктів волонтерської діяльності.
технології роботи з ними.
Заняття 5. Менеджмент
Закріпити теоретичні положення теми.
волонтерських програм.
Навчити аналізувати елементи
Провести оцінку стану волонтерських менеджменту волонтерських програм
та їх застосування для поліпшення
програм, аналізуючи кожен етап її
технологій надання волонтерської
реалізації.
допомоги.
На певному прикладі надати аналіз
внутрішніх і зовнішніх факторів, які
впливають на хід реалізації
волонтерської програми з метою
вироблення підходів до оптимізації
роботи волонтерів.
Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКИМИ
ПРОГРАМАМИ
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Заняття 6. Організація та керування Опанування умінь використовувати
волонтерською програмою
методи залучення волонтерів до
організації
Проаналізувати методи залучення Опрацювати на певному прикладі
волонтерів до організації.
методи залучення волонтерів студентів
ОНПУ до реалізації волонтерської
програми.
Заняття 7. Проблема раціонального Опанувати навички застосування
використання волонтерів у соціальній методів мотивації волонтерів в
сфері .
соціальній службі з метою
Проаналізувати методи мотивування систематизації та планування роботи
волонтерів з метою раціонального волонтерів та організації.
використання їх у соціальній сфері.
Розробити нові способи мотивації
волонтерів – студентів ОНПУ.

