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ДОБРОВОЛЧЕСТВО
по метода

Средата, в която младият човек функционира им
определящо значение за неговото лингвистично и
поведенческо структуриране. В юношеска възраст
социално значимата среда, както и подбора на
авторитетите постепенно се премества от семейството и
учителите към приятелите. Връстниците се превръщат в
по-значим фактор, които те въвежда в света на
възрастните. Групата на социално взаимодействие и основно лидерите в йерархичната й
обусловеност са тези, които влияят върху модела на поведение на юношите, за сметка на
доминиращия възрастен.

Това е и основната причина метода ВОВ да е с доказана
ефективност в световен мащаб. Това е и причината ние от
ОбСНВ и ПИЦ-Видин да работим с доброволци, които
обучаваме за превантивна дейност сред връстници.
Младият човек в ролята на обучаващ сред връстници по-рядко
се приема като морализатор и по-често като някой, който има
сходни интереси и разбирания. Освен това те могат да получат много повече информация
за неща, които иначе рядко се споделят с възрастните, които са спорни или са обществено
табу – като социалните нагласи свързани с дискриминацията, например. А за самите тях
това е чудесен начин да развият лидерските си умения и уменията да подкрепят и влияят
позитивно но другите.
Обучението на връстници трябва да се разглежда като предпоставка за
партньорство между нас възрастните и младите хора. То произтича от убеждението, че
младите хора имат право да участват в разработването и реализирането на програми,
които се отнасят до тях и имат право на глас при формирането на политики, които се
отнасят до техния живот и тяхното бъдеще. Това в голяма степен допринася и за
устойчивостта и ефективността на програмите, в които участват.
Ролята на експертите, работещи в ПИЦ-Видин в този процес е в откриването на
реалните мотивационни лидери в групите от връстници, обучението им и предоставянето
на условия за изпълнението на превантивни дейности и кампании.
Към ОбСНВ - Видин е сформиран доброволчески клуб с представители на всички
училища на територията на град Видин, които са във възрастовият диапазон, които
обхваща учащите от 5-ти до 12-ти клас.
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