
Voluntários satisfeitos?
Voluntários leais!



Quantos voluntários você receberá
neste verão? Certamente muitos serão
aqueles que contribuirão com seus
projetos no exterior nesses meses.
Então, aqui está um artigo para não
perder nenhuma oportunidade com
esses possíveis apoiadores de longo
prazo!

Os voluntários são o motor de nossas
organizações. Contamos com eles para
apoiar nossos beneficiários, para nós
auxiliar em tarefas administrativas, para
arrecadar fundos e para nos fazer
conhecer. No entanto, nem sempre
somos capazes de fazê-los entender o
quanto apreciamos a contribuição que
eles nos dão, nem somos capazes de
lhes dar incentivos suficientes para
continuar trabalhando conosco a longo
prazo.
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Um voluntário que não volta, que não participa de nossos eventos,
que não nos acompanha nas redes sociais e que nunca doa nem
um euro é um voluntário que se esqueceu de nós. Um voluntário
que teve uma boa experiência no exterior, mas que, no final, não
sente nenhuma conexão com nossa organização. Todo voluntário
que se esquece de nossa missão, depois de ter tocado com mão o
nosso compromisso com o desenvolvimento da comunidade, é
uma perda muito séria.
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Sempre que recrutamos um voluntário, investimos tempo e energia nessa pessoa.
Explicamos a eles o contexto socioeconômico da intervenção, ensinamos a eles o
funcionamento interno de nossa associação, damos a eles o treinamento necessário
para que eles possam realizar, na melhor das maneiras, a tarefa que lhes foi designada,
e assim por diante. Sem dúvida, o voluntário nos retribui dando o melhor de si durante
sua estadia nos projetos, mas nosso compromisso de aumentar a conscientização e o
treinamento do voluntário pode dar frutos por muito mais tempo.
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A importância de voluntários leais

Nossas organizações estão sempre buscando mais suporte econômico, prático ou de
visibilidade. E os voluntários são os melhores aliados que podemos encontrar! Eles viram
de perto o problema socioeconômico contra o qual estamos lutando e conhecem a
missão e a ética da associação: são embaixadores, doadores, testemunhas e, em alguns
casos, voluntários que retornam



É claro, portanto, que trabalhar para a satisfação dos voluntários
pode colher benefícios inestimáveis   para a nossa associação e nos
ajudar a crescer. O fato de alguns decidirem ser pagos pelos
esforços dedicados ao treinamento de voluntários exigindo taxas de
participação caras é outra história (ruim). Nossa recompensa está no
amor, confiança e consciência que seremos capazes de trazer ao
coração dos voluntários que decidem nos acompanhar. Porque
esses sentimentos duram ao longo do tempo e fazem dos
voluntários nossos aliados por toda a vida.

05

neste artigo, nos referimos ao coordenador voluntário como volunteer manager. Se essa figura não
existir na sua organização, significa que você ou outro colaborador terá que assumir a responsabilidade!*



Um bom volunteer manager sabe como valorizar as habilidades dos voluntários, mas,
para isso, precisa conhecê-las em profundidade. O desconhecimento dos pontos fortes
e fracos dos voluntários penaliza a organização e pode nos levar a cometer erros graves
que pesam sobre nós e nossos beneficiários, bem como sobre aqueles que desejam nos
ajudar.
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Conheca a fundo os seus voluntários
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E se conhecer os pontos fortes e fracos de nossos voluntários é importante, certamente
não é suficiente. Suas motivações, expectativas e ambições são igualmente importantes
para o volunteer manager, uma vez que a satisfação dos voluntários depende disso. As
expectativas do candidato devem ser claras antes da partida e, se nossa associação não
se sentir capaz de satisfazê-las, é melhor dizer imediatamente. Por exemplo, se o
voluntário deseja ter uma experiência profissionalizante no campo da administração de
organizações sem fins lucrativos, mas a única tarefa que queremos confiar a ele é o
ensino de inglês para crianças, é melhor falar sobre isso o mais rápido possível e “colocar
tudo na linha”.

Qualquer discrepância entre nossas expectativas e as dos voluntários pode gerar
problemas durante a permanência no exterior e obviamente cancelar qualquer
possibilidade de conexão a longo prazo. Uma boa entrevista cognitiva nos ajudará a
superar esses problemas em potencial.



08

Aqueles que começam como voluntários fazem isso principalmente para colocar suas
habilidades a serviço de uma causa em que acreditam. Dar para eles um papel que os
degrada ou aborrece e subestimar suas idéias e contribuições coloca em risco o
resultado de toda a experiência. Dê a eles a oportunidade de contribuir de acordo com
suas habilidades e agradeça por cada dia de serviço, por cada sugestão, por cada tarefa
bem-feita!
Damos ao voluntário a oportunidade de sentir que as habilidades e o entusiasmo que
ele disponibilizou para nós podem ter um impacto positivo na comunidade que
servimos. Sentir-se inútil, depois de enfrentar uma longa viagem e despesas não
indiferentes, é o pior destino para um voluntário.

Às vezes, a tendência a dar aos voluntários as tarefas mais simples ou mais entediantes,
que sempre pedimos a eles; quando, em vez disso, devemos nos esforçar para
encarregar cada indivíduo tarefas adequadas às suas habilidades e interesses, para que
ele possa se sentir útil e estimulado.

Fazer com que se sintam uteis



Cada voluntário traz em nossa organização
uma riqueza de habilidades e experiências,
que ele deseja compartilhar conosco e colocar
em jogo, para voltar para casa um pouco mais
qualificado e experiente do que ele começou.
Um bom volunteer manager é capaz de
estimular os voluntários, ajudando-os a
aprender coisas novas aos poucos, sem
sobrecarregá-los com tarefas ou
responsabilidades que eles não podem
gerenciar.
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Dê aos teus voluntários a oportunidade
de crescer

Em suma, o volunteer manager também é um professor que acompanha os voluntários
em novos desafios e que, como um bom professor, tenta prestar assistência constante.



Os voluntários tendem a trabalhar separados
da equipe de gerenciamento, talvez sob a
supervisão de um coordenador ou gerente.
No entanto, se queremos que o voluntário
desenvolva um vínculo duradouro com a
nossa associação, é necessário derrubar esses
muros que separam a equipe de voluntários
dos profissionais.

O volunteer manager deve solicitar
espaços para a troca de ideias e
informações entre todos os membros da
organização, assalariados ou não. Dessa
maneira, o voluntário realmente terá
uma ideia clara de como as coisas
funcionam: de onde vêm as doações,
quais são as relações com as autoridades
locais, quais são os desafios impostos
pelas mudanças políticas e assim por
diante.  A transparência é importante,
assim como a aceitação de ideias e
propostas provenientes da equipe de
voluntários. Às vezes, uma mente nova
pode ver com muito mais clareza.
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Faça com que os voluntários se sintam
parte da tua equipe



No final da experiência, quando o voluntário se sente satisfeito com tudo o que
aprendeu e fez durante sua estadia, chega o momento de cumprimentos. Nunca diga
adeus, mas até logo!
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Não diga adeus, mas até logo

Dê ao voluntário novas idéias para manter contato.  Imediatamente. Informe-o sobre o
próximo evento, sobre a próxima campanha, sobre a possibilidade de ele acompanhar
vocês durante uma apresentação. Em resumo, deixe claro que se tornou uma parte
importante da associação e que ainda não acabou.



Web site
www.aynicooperazione.org

Entre em
contato

email
info@aynicooperazione.org

Phone
+39 324 8196889

@Aynicoop

https://www.facebook.com/aynicooperazione/
https://www.instagram.com/aynicoop/
https://www.youtube.com/channel/UCPqbJVerQ3PH37uZA0wY8xA
https://twitter.com/aynicoop
https://www.linkedin.com/company/25171133/admin/

