Formação Inicial em Voluntariado Internacional

DESCRIÇÃO DETALHADA

Designação do Curso: Formação Inicial em Voluntariado Internacional
Enquadramento:
Exercer com sucesso o voluntariado internacional requer mais do que experiência e
competências profissionais específicas. O voluntariado internacional exige também um
conjunto específico de competências pessoais que permitam uma integração bemsucedida em lugares e culturas diferentes, muitas vezes com valores e normas culturais
estranhas à vivência do voluntário e que possibilitem a partilha de competências e
experiências, tanto entre a equipa de voluntariado como entre esta e a comunidade
receptora.

Modalidade: Inicial

Objectivos Gerais:
No final do curso os formandos deverão conhecer as especificidades do voluntariado
em missões internacionais de cooperação, desenvolvimento e emergência em países em
desenvolvimento, diagnosticar as dificuldades e problemas inerentes ao voluntariado
em contexto internacional e identificar e desenvolver as competências pessoais e
culturais necessárias ao sucesso do exercício do voluntariado internacional.

Objectivos específicos:
No final da formação os formandos deverão estar aptos a:


Definir e discutir o conceito de voluntariado 



Identificar as especificidades do trabalho voluntário internacional 



Analisar as funções do voluntariado internacional e discutir sobre a
legitimidade da intervenção 
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Diagnosticar as dificuldades e obstáculos em contexto de voluntariado
internacional 



Desenvolver as competências culturais e pessoais necessárias ao voluntário
internacional 



Aplicar técnicas e planear estratégias de resolução de conflitos 



Reconhecer e Organizar os preparativos necessários a missões de voluntariado
internacional 







Caracterização dos Formandos: Estudantes universitários
Número máximo de Formandos: 15

Duração total do curso: 36 horas

Horários: Sextas: das 18h30 às 21h30 e Sábados: das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às
17h30

Estrutura Modular:


Apresentação 



Voluntariado – Noções básicas 



Voluntariado Internacional – especificidades 



Recursos e Legislação 



Direitos e Deveres do voluntário 



O Voluntariado no séc. XXI 



Obstáculos e dificuldades do voluntariado internacional 



Competência cultural 
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Resolução de problemas e Gestão de conflitos 



Ética e Profissionalismo 



Preparação para a missão 










