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Facylitator spotkań grupy SMART RECOVERY
- opis roli wolontariusza i wymagań:

OPIS ROLI WOLONTARIUSZA:
Zadania główne:
● Przestrzeganie kodeksu postępowania facylitatorów
https://smartrecovery.org.uk/facilitators-code-of-conduct/
● Ukończenie autoryzowanego szkolenia dla facylitatorów zapewnione przez
Feniksa
● Prowadzenie spotkań zgodnie ze strukturą SMART Recovery Meeting
● Prowadzenie spotkania wstępnego z osobami zainteresowanymi dołączeniem
do grupy, w celu przedstawienia zasad Programu
Zadania administracyjne:
● Pomoc w rejestracji nowych uczestników grupy
● Pomoc w przeprowadzeniu ewaluacji projektu
● Pomoc w zbieraniu informacji o innych przydatnych usługach, np. doradztwo w
zakresie zadłużenia i pieniędzy, bank żywności, porady dotyczące zasiłków,
porady mieszkaniowe, usługi doradcze, itp.

Zadania związane z prowadzeniem spotkania:
● Przygotowanie sali na spotkanie: organizowanie krzeseł, flipchartów i układanie
materiałów
● Przywitanie uczestników
● Rozdawanie materiałów SMART Recovery
● Uporządkowanie sali po spotkaniu, pozbycie się zużytych stron flipchartu,
zbieranie niewykorzystanych materiałów i zabezpieczenie pokoju.
Facylitacja spotkania grupy:
● Rozpoczęcie spotkania - zachęcenie uczestników do podzielenia się z innymi
refleksjami/wydarzeniami od ostatniego spotkania
● Zapewnienie, że Wstępna Deklaracja (the Opening Statement) jest czytana na
każdym spotkaniu
● Przedstawianie Wytycznych Spotkań grup SMART Recovery (the Meeting
Guidelines)
● Ustalanie z grupą tematów spotkania
● Zainicjowanie i moderowanie dyskusji grupowej
● Rozwiązywanie pojawiających się trudności w pracy z grupą, w tym
rozwiązywanie problemów wynikających z trudnych zachowań uczestników
grupy, angażowanie grupy w proces rozwiązywania problemów
● Odnotowywanie na flipcharcie dyskutowanych kwestii
● Zapewnienie, że przynajmniej jedno narzędzie SMART jest używane na każdym
spotkaniu.
● Zakończenie dyskusji z podsumowaniem i zebraniem informacji zwrotnych od
każdego z uczestników

WYMAGANIA WZGLĘDEM WOLONTARIUSZA:
Wymagania personalne:
● Zapoznanie się z materiałem treningu Introduction to SMART Recovery
dostępnym pod linkiem https://training.smartrecovery.org.uk/ (czas potrzebny
na przejście treningu to około 1 godzina);
● Umiejętności interpersonalne;
● Umiejętność angażowania innych osób w pracę grupy;
● Dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem;
● Umiejętność pracy w zespole, chęć współpracowania z innymi, zarówno
wolontariuszami, jak i pracownikami dla dobra projektu SMART Recovery i
członków grupy;
● Zaangażowanie w wartości leżące u podłoża programu SMART Recovery;
● W przypadku wcześniejszego uzależnienia, bycie na etapie życia, w którym
własny proces zdrowienia został zakończony
● Samomotywacja, możliwość regularnego zaangażowania w spotkania grupy
SMART Recovery
● Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na ukończenie
treningów Getting SMART i t he SMART Recovery Facilitator
● Znajomość języka polskiego

Wymagania pożądane:
● Doświadczenie w pracy z grupą
● Doświadczenie w pracy zespołowej, współprowadzeniu warsztatów itp.

Wymiar czasowy wolontariatu i miejsce spotkań
Oczekujemy, że wolontariusz współprowadzący grupę SMART Recovery poświęci około
2 godzin, co dwa tygodnie na przygotowanie, współprowadzenie grupy i posprzątanie
po spotkaniu. Przygotowanie do spotkania może wymagać dodatkowego nakładu
czasu na przejrzenie materiałów SMART. Spotkania grupy odbywają się co tydzień we
wtorki o godzinie 19:00.
Wolontariusz będzie umawiał się również na indywidualne spotkania wprowadzające do
grupy i programu SMART z osobami zainteresowanymi dołączeniem do grupy.
Spotkania te mogą być organizowane w dowolnym terminie zaproponowanym przez
wolontariusza.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Feniksa (151 London Rd, Edinburgh EH7 6AE).
Z uwagi na charakter grupy preferowalibyśmy, żeby wolontariusz mógł podjąć się
współprowadzenia grupy przez okres minimum 6 miesięcy.
Korzyści wynikające z wolontariatu w roli F
 acylitator spotkań grupy SMART Recovery:
● Możliwość zdobycia cennego doświadczenia pracy z grupą
● Możliwość poznania programu SMART Recovery i uczenia się od
doświadczonego w prowadzeniu spotkań grupy SMART wolontariusza
● Możliwość rozwoju osobistego
● Poznanie od środka działalności naszej organizacji i jej projektów
● Możliwość brania udziału w spotkaniach wolontariuszy Feniksa - spotkaniach
roboczych i towarzyskich
● Możliwość brania udziału w dodatkowych treningach organizowanych przez
Feniksa lub naszych partnerów
● Możliwość uzyskania referencji

