Evenimente Pro Vobis:
! Inaugurarea Centrului de Voluntariat Bucureºti
! Lansarea Campaniei Naþionale de Promovare a Voluntariatului
! Conferinþa Naþionalã “Voluntariatul: Dincolo de concept”

Din activitãþile echipei Pro Vobis:
! Vizitã de studiu în Olanda
! Team-building Pro Vobis
! Un nou membru în echipa Pro Vobis

Pro Vobis la 15 ani de existenþã!

În data de 19 octombrie 2007 ºi-a deschis oficial porþile Centrul de
Voluntariat Bucureºti (CVB), în prezenþa Dlui Prefect Cãtãlin
Deaconescu, care a devenit primul voluntar care a semnat un contract
de voluntariat cu centrul.
“Vã spun sincer, îmi lipseºte activitatea de voluntariat. Când aveam 1819 ani ºi eu eram voluntar. Cât priveºte centrul de aici, îl aºteptam, era
necesar!” (Cãtãlin Deaconescu)

Lansarea CVB a fost primitã cu
entuziasm de cãtre cei prezenþi, care
ºi-au oferit sprijinul pentru colaborare
în viitor ºi disponibilitatea de a deveni
voluntari. Centrul de Voluntariat
Bucureºti ºi-a prezentat serviciile ºi
acþiunile pe care le va dezvolta
pentru crearea unei reþele de
organizaþii ºi instituþii active în
comunitatea bucureºteanã ºi pentru
îmbunãtãþirea percepþiei cu privire la voluntari ºi
voluntariat în rândul autoritãþilor ºi companiilor din Bucureºti. Dintre
acestea, cele mai importante sunt serviciile de recrutare, instruire ºi
recomandare de voluntari, instruirea ºi consultanþa pentru
profesionalizarea modului de lucru cu voluntarii, organizarea de
evenimente de recunoaºtere a voluntariatului ºi realizarea de
programe de voluntariat în parteneriat, în vederea dezvoltãrii
comunitãþii locale. CVB este un program iniþiat ºi susþinut de Pro
Vobis - Centrul Naþional de Voluntariat ºi face parte din
Reþeaua Naþionalã a Centrelor de Voluntariat din România.

În noiembrie 2007, la Cluj-Napoca, Pro Vobis
a lansat oficial campania naþionalã pentru
promovarea voluntariatului “E timpul sã fim
altfel!". Aceastã campanie este rezultatul
nevoii unui efort concertat pe plan naþional
de a clarifica ºi creºte vizibilitatea conceptului
de voluntariat, a statutului voluntarului ºi a
importanþei voluntariatului pentru o societate
în plinã dezvoltare. Campania se va
materializa într-o suitã de acþiuni de
promovare pe diverse canale mediatice, atât
la nivel naþional cât ºi local, precum ºi diverse
sesiuni de informare ºi acþiuni de voluntariat
în diferite locaþii. Prin acestea, Pro Vobis îºi
propune sã se adreseze unui public þintã mult
mai larg decât segmentul care este în mod
tradiþional asociat cu voluntariatul - tinerii.
Campania demareazã sub însemnele
sloganului campaniei - "E timpul sã fim altfel!
Faptele nobile nu sunt pe bani." - care
îndeamnã la o schimbare de mentalitate de la
cursul materialismului care ne pândeºte.
Campania se deruleazã în perioada noiembrie
2007-aprilie 2008, în toatã þara. Vã invitam sã
ne fiþi alaturi în aceste momente ºi sã facem
împreunã încã un pas cãtre o miºcare de
voluntariat mai stabilã ºi mai puternicã în
România!

Conferinþa Naþionalã
“Voluntariatul - dincolo
de concept”
Ediþia din 2007 a Conferinþei Naþionale cu privire
la Voluntariat s-a desfãsurat la Cluj-Napoca în
noiembrie, beneficiind de participarea a 66 de
reprezentanþi ai centrelor de voluntariat ºi
organizaþiilor neguvernamentale care lucreazã
cu voluntari, dar ºi ai unor instituþii publice
centrale sau locale ºi ai unor instituþii de
învãþãmânt. Conferinþa a avut un program
variat, care a permis abordarea temei din acest
an „Voluntariatul – Dincolo de concept” din
perspective diferite. Participanþii au discutat
despre voluntariat ºi capital social, voluntariat ºi
responsabilitate socialã ºi voluntariat ºi
dezvoltare comunitarã ºi diversitate cu specialiºti
în domeniu, abordând atât dimensiunile
teoretice, cât ºi pe cele practice ale conceptelor
discutate. Sesiunea deschisã din ultima zi a
conferinþei a oferit posibilitatea participanþilor de
a oferi sugestii concrete pentru îmbunãtãþirea
celor douã evenimente tradiþionale pentru
promovarea voluntariatului pe care Pro Vobis lea iniþiat si le coordoneazã de mai mulþi ani:
Sãptãmâna Naþionalã a Voluntariatului ºi
celebrarea Zilei Internaþionale a Voluntarilor. Pe
lângã schimbul de experienþã prilejuit de
sesiunile conferinþei, participanþii au avut
posibilitatea sã audieze în direct o dezbatere cu
tema „Aceastã camerã ar investi în voluntariat”,
derulatã dupã formatul de dezbateri
parlamentare utilizat de cãtre Asociaþia Românã
de Dezbateri, Oratorie ºi Retoricã. Dezbaterea a
fost susþinutã de cãtre patru tineri studenþi ai
Universitãþii Babes-Bolyai ºi membri ai unui club
de dezbateri. În urma argumentelor prezentate,
participanþii au decis cã investiþia în voluntariat
este doritã ºi meritã efortul. Evenimentul a
primit evaluãri pozitive de la participanþi.
Discuþiile celor douã zile de conferinþã vor fi
incluse într-un raport complet al evenimentului,
care va deveni disponibil pe pagina web a
organizatorilor în cursul lunii februarie 2008.

În luna octombrie a anului trecut,
membrii echipei Pro Vobis au avut
oportunitatea de a face o vizitã de
studiu într-o þarã cu o bogata
tradiþie în domeniul voluntariatului Olanda. Între 22 ºi 27 octombrie,
echipa Pro Vobis a vizitat sediul
Centrului Olandez pentru
Dezvoltare Socialã - MOVISIE,
parteneri în acest proiect, cât ºi o serie de alte organizaþii ºi proiecte de
voluntariat din Olanda. Aceastã vizitã face parte dintr-un proiect de doi ani “Întãrirea infrastructurii de voluntariat în România”, susþinut de cãtre
Ministerul de Externe Olandez prin programul MATRA. Vizita de studiu a avut
trei dimensiuni: schimbul de experienþã ºi informaþii între Pro Vobis ºi
MOVISIE, schimbul de experienþã între Pro Vobis ºi centrele locale de
voluntariat din România pe de o parte ºi
organizaþiile din Olanda pe de alta, plus,
desigur, cunoaºterea culturii ºi tradiþilor
olandeze.

Vizitã de studiu
în Olanda

Vizita ºi discuþiile purtate în cadrul biroului
MOVISIE au fost o bunã oportunitate de a
observa îndeaproape aspecte organizatorice
cât ºi de imagine ale organizaþiei olandeze ºi de a învãþa pe baza experienþei
acesteia. Au urmat o serie de vizite de lucru deosebit de interesante în diverse
alte locaþii din Olanda, la centre de voluntariat ºi alte organizaþi non-profit,
mai mult sau mai puþin dezvoltate ºi cu diverse specifice de activitate. Astfel,
vizita la Centrul de Voluntariat din Arnhem, unul dintre cele mai vechi centre
din Olanda, a oferit oportunitatea de a afla mai multe despre începuturile
miºcãrii de voluntariat din Olanda, facilitând astfel comparaþia cu situaþa din
România ºi gãsirea de soluþii pentru probleme similare.
Ceea ce s-a remarcat în mod deosebit a fost strânsa interdependenþã dintre
sfera publica ºi cea non-profit, cât ºi efectele benefice pe care o susþinere
puternicã din partea autoritãþilor locale faþã de aceste organizaþii o poate avea
asupra dezvoltãrii miºcãrii de voluntariat. Echipa Pro Vobis a avut ºansa sã
observe numeroase similitudini, cât ºi diferenþe notabile, dar ºi sã adune idei
ºi soluþii pentru noi proiecte ºi servicii care ar putea fi implementate în
România.
Nu în ultimul rând, trebuie menþionaþi oamenii intâlniþi, care prin munca lor sau dovedit a fi minunate surse de inspiraþie ºi motivaþie pentru echipa Pro
Vobis.
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La mulþi ani!
Pro Vobis la 15 ani
Pro Vobis a împlinit 15 ani de existenþã în 2007 ºi a marcat
evenimentul printr-un cocktail la sediul organizaþiei, la care au
participat colegi, voluntari ºi prieteni din mediul ONG.

Team-building Pro Vobis la Arieºeni
Dupã un an încãrcat, în decembrie echipa Pro Vobis a decis cã e momentul
oportun sã participe la o sesiune de team-building, care a fost organizatã în
zona Scãriºoara - la Arieºeni, jud. Alba. Aceastã acþiune continuã seria
activitãþilor dedicate dezvoltãrii organizaþionale, cu accentuarea asigurãrii
eficienþei ºi performanþei în cadrul echipei, oferind posibilitatea angajaþilor Pro
Vobis de a interacþiona ºi de a socializa într-un cadru organizat ºi în afara orelor
de muncã. Sesiunea de team-building s-a dovedit astfel ocazia perfectã pentru
a trece în revistã anul 2007 ºi a realiza planificarea strategicã pentru anul
urmãtor, rezultatul fiind un calendar plin de activitãþi ºi evenimente pentru 2008!

Un nou membru în echipa Pro Vobis
Din octombrie 2007, Ramona este noul Asistent de Comunicare al Pro Vobis! Ea este studentã în
ultimul an la secþia de ºtiinþe politice a Facultãþii de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii
din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. Experienþa de pânã acum a acumulat-o lucrând
în cea mai mare parte în sectorul non-guvernamental, volutariatul fiind pentru ea un mod de viaþã. A
desfãºurat activitãþi de cercetare în cadrul Centrului pentru Studiul Democraþiei ºi a fãcut parte dintrun program de burse la o universitate din SUA, ce a avut ca teme de lucru leadership-ul, medierea ºi
cooperarea internaþionalã. Ramona s-a alãturat cu entuziasm echipei Pro Vobis ºi sperã sã contribuie
cât mai mult la dezvoltarea voluntariatului in România.
Ramona Dragomir
Asistent Comunicare
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