Rolul şi responsabilităţile asistentului voluntar
Obligaţia cea mai importantă a asistentului voluntar este să depună toate eforturile pentru
a asigura comfortul şi siguranţa copiilor din grup. El trebuie:
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să respecte demnitatea şi intimitatea tuturor menbrilor grupului;
să susţină şi să promoveze mesajul acestui proiect în Lourdes şi în ţară;
să participe la toate întâlnirile şi acţiunile de pregătire a excursiei-pelerinaj;
să se implice în strângerea de fonduri pentru acest proiect;
să completeze un formular în fiecare an şi să se asigure că informaţiile oferite sunt
cele reale la data completării lui;
să păstreze confidenţialitatea în ceea ce priveşte conţinutul şi forma acestui
formular în relaţia cu alte asociaţii/fundaţii;
să participe la un interviu şi să aducă 2 recomandări aşa cum se specifică în
formular dacă este pentru prima dată când participă la acest proiect;
să se asigure că toate documentele necesare deplasării la Lourdes sunt complete şi
înmânate în timp util organizatorului/şefului de grup;
să facă dovada unui comportament responsabil, matur pe toată durata şederii în
Lourdes de aşa manieră încât să nu lezeze imaginea şi bunul mers al grupului;
să viziteze copilul de câte ori este necesar înainte şi după (dacă este necesar)
plecarea la Lourdes, scopul acestor vizite este:
- de prezentare a asistentului voluntar şi a proiectului în faţa
familei/tutorelui şi a copilului,
- de dezvoltare a unei relaţii calde, de prietenie astfel încât părinţii/tutorele
şi în egală măsură şi copilul să se simtă în siguranţă,
- să cunoască mai bine copilul şi nevoile lui pentru a putea răspunde la ele
cât mai bine şi pentru a stabili o relaţie cât mai apropiată intre copil şi
asistentul voluntar,
să fie capabil să-i asigure pe părinţi că copilul lor, deşi departe de ei, va petrece o
săptămână minunată şi se va afla in perfectă siguranţă;
să repecte dorinţele părinţilor şi ale copiilor;
să respecte confidenţiaşitatea datelor personale şi medicale ale copiilor pe care îi
au în grijă;
să fie informat despre situaţia medicală a copilului, despre alergii sau intolranţa
faţă de anumite alimente;
să se familiarizeze cu preferinţele copilului în ceea ce priveşte dieta, somnul,
toaleta, nevoi speciale;
să respecte şi să permită afirmarea individualităţii şi personalităţii tuturor copiilor
din grup;
să identifice nivelul de asistenţă de care are nevoie un anumit copil;
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să permită copilului să se descurce singur cât mai mult posibil chiar dacă acest
lucru îi va lua mai mult timp;
să menţină nivelul de progres şi pregătire fizică şi intelectuală la care s-a ajuns
deja prin grija părinţilor/medicilor;
să afle în ce măsură poate ajuta copilul la efectuarea toaletei, la masă, la îmbrăcat,
să explice cum vrea să ajute şi să ceară permisiune pentru aceasta;
să implice copiii în luarea de decizii referitoare la pelerinajul lor;
să antreneze copiii în conversaţii, să le asculte punctul de vedere, să le răspundă la
întrebări;
să îi lase pe copii să-şi exprime preferinţa referitor la mâncare, băuturi,
îmbrăcăminte;
să respecte demnitatea şi intimitatea copiilor mai ales când aceştia se află în sala
de baie sau în drmitor;
să folosească limbajul nonverbal, limbajul corpului, mimica ori de câte ori este
nevoie;
să manifesteze o atitudine pozitivă, să încurajeze şi să laude orice progres făcut de
copil;
să manifeste calm, să poată oferi suport moral şi protecţie fizică în circumstanţe
speciale sau în caz de pericol copiilor care se află departe de casă într-un nediu
necunoscut;
să poată da explicaţii despre semnificaţia pelerinajului la Lourdes şi implicaţiile
acestuia tuturor copiilor şi în special acelora care nu sunt de religie catolică;
să-şi îndeplinească îndatoririle după principiul că toţi membrii grupului trebuie săşi aducă o contribuţie egală la bunul mers al proiectului şi să nu creeze situaţii
conflictuale prin sustragerea de la anumite obligaţii;
să ajute pe ceilalţi asistenţi voluntari care au în grijă cazuri mai dificile;
să lucreze/acţioneze în echipă şi nu individual;
să nu favorizeze un copil în detrimentul altuia;
să nu permită copiilor să părăsescă hotelul neânsoţiţi de cel puţin un adult din
grup;
să nu permită adolescentului să fumeze sau să consume băuturi alcolice decât
dacă are permisiunea scrisă a părintelui/tutorelui;
să respecte politica uşilor neâncuiate; uşile camerelor se încuie doar atunci când
nu este nimeni înăuntru;
să fie asistat de un alt asistent voluntar în situaţia în care un copil necesită ajutor
pentru a-şi face toaleta, uşa sălii de baie trebuie să rămână deschisă;
să nu permită copiilor să intre nesupravegheaţi oricând şi în orice cameră;
atunci când se deplasează pe stradă să supravegheze cu maximă atenţie copiii şi în
special pe cei cu deficienţe de auz;
împreună cu un alt asistent voluntar să verifice în timpul nopţii dacă nu există
evenimente deosebite;
să posede suficiente cunoştiinţe de limba engleză pentru a putea comunica şi
înţelege pe ceilalţi participanţi la pelerinaj;
să nu fumeze în prezenţa copiilor;
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să fie conştient în permanenţă că reputaţia grupului din care face parte rezidă în
comportamentul, gradul de participare şi implicare a tuturor membrilor săi în toate
activităţile pe care le presupune această excursie-pelerinaj. Deci fiţi toleranţi,
calmi, optimişti, veseli şi sociabili!

ASISTENT VOLUNTAR

DATA
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