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La finalul lunii februarie, Pro Vobis a
organizat o sesiune de instruire pentru
centrele de voluntariat, la care au participat
partenerii din Olanda. Aşa l-a întâlnit pe
Octav. Am căutat un traducător şi am câştigat
un voluntar. Iată mai jos povestea întâlnirii lui
Octav cu voluntariatul şi cu Pro Vobis:
„Salut! Sunt Octav. Sunt traducător şi
translator. Traduc pentru oameni, nu traduc
oamenii! E o meserie frumoasă, care îţi oferă Foto: Pro Vobis
posibilitatea să înveţi lucruri noi, care te pune
mereu în faţa unor situaţii noi şi datorită căreia cunoşti oameni noi.
Acum câteva săptămani am avut ocazia să colaborez cu Centrul Naţional
de Voluntariat Pro Vobis. Era o situaţie inedită, eram foarte curios să aflu
mai multe despre voluntariat, în România, unde aproape totul se rezumă
la aspecte materiale şi unde oamenii sunt într-o continuă criză de
timp…”De unde interes pentru voluntariat??”, m-am gandit eu, “o fi
ceva necurat la mijloc..”. Imaginaţia mi-a fost asaltată de diverse scenarii,
cu spălare de bani (printr-o fundaţie), mă gândeam că sunt nişte puşti
teribili care vor să schimbe lumea (hi hi)...; imaginea nu era roz, ci mai
degrabă gri închis. Nu era negru pentru că era o experienţă nouă pentru
mine şi ardeam de curiozitate să văd ce se întâmplă.

Echipa Pro Vobis vă
urează Sărbători Fericite
şi Luminate!

Cum se câştigă un voluntar:
întâlnirea lui Octav cu Pro Vobis

şi urmarea:
Urmarea întâlnirii lui Octav cu voluntariatul a fost faptul că
acesta a avut iniţiativa de a organiza în numele Pro Vobis
un concert de chitară electrică la Club A din Bucureşti, în
scopul strângerii de fonduri!

Ajuns acolo, lucrurile au început să capete culoare. Am fost
întâmpinat de oameni foarte prietenoşi, de toate vârstele, dar foarte
tineri. Din clipa în care a început evenimentul propriu-zis nu am fost tratat
ca un prestator de servicii, ci ca un membru al echipei. Am participat la
tot felul de exerciţii distractive şi utile în acelasi timp, am cunoscut mai
bine echipa, am râs şi mi-am dat seama că fusesem pesimist şi
ignorant în anumite privinţe….am văzut un colectiv unit, oameni care
vor cu adevărat să facă ceva pentru semenii lor, oameni care nu urmăresc
un scop ascuns. “Este posibil acest lucru în România???” a fost ultima
zvâcnire nihilistă din mine, “chiar nu te-ai vindecat până acum?”. Griul sa facut roşu, într-o gama majoră.
Întâlnirea cu Pro Vobis a însemnat reîntoarcerea la ceea ce ne
defineşte pe noi oamenii ca fiinţe - dorinţa şi puterea de a-ţi ajuta
semenii fără a cere nimic. Suntem oameni pentru că avem imboldul de a-l
ridica pe cel căzut şi de a ne înălţa împreună cu el, pentru că vrem să
sădim o floare pentru alţii, nu pentru noi. În jungla de asfalt pe care
acum o numim „casă” am fost atunci mai aproape de fapte cu adevărat
grăitoare, chiar de un Dumnezeu, plecat demult din biserici şi am înţeles
că mai există speranţă: oamenii au rămas oameni.”

Astfel, în 16 aprilie 2008 o serie de chitarişti ai unor trupe
cunoscute au participat Club A la concertul “Electric Guitar
Show”. Spectacolul a fost dedicat in exclusivitate chitării
electrice, artiştii invitaţi interpretând atât compoziţii proprii
cât şi versiuni ale unor piese
consacrate. Participarea lor la acest
spectacol a fost voluntară, ei nefiind
retribuiţi, demonstrându-şi astfel
sprijinul pentru cauza voluntariatului,
cât şi plăcerea de a cânta live.Printre
protagonişti s-au numărat Cezar
Popescu, Dan Ionescu, Cosmin Lupu,
Claudiu Ursache şi Octavian
Anunţul evenimentului
Boureanu.
pe blogul lui Octav

Octavian Constantin Boureanu
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Noi proiecte Pro Vobis

”Rămâi activ! Fii voluntar!”:
Schimburi internaţionale
de voluntari pentru vârstnici
Pro Vobis, în parteneriat cu
Centrul Regional de Voluntariat
Roma (SPES) şi Centrul
European de Voluntariat
(CEV), anunţă lansarea
proiectului internaţional
“Rămâi activ! Fii voluntar!”,
dedicat voluntariatului la
vârsta a treia. Proiectul are ca
scop promovarea implicării active a persoanelor vârstnice (de
peste 55 de ani) ca voluntari în activităţi de interes general
pentru comunitate.
Activităţile propuse în cadrul proiectului includ: promovarea
participării persoanelor vârstnice în activităţi de voluntariat şi un
program de schimb internaţional de voluntari între cele 5 ţări
participante la proiect (Ungaria, Italia, România, Slovacia,
Slovenia). În total, se vor derula 32 de schimburi în care vor fi
implicaţi un număr de 100 de voluntari, persoane vârstnice.
Concret, schimburile de voluntari vor consta în şederi pe termen
scurt în ţările partenere, în care voluntarii vârstnici vor fi găzduiţi
de către organizaţii neguvernamentale unde vor desfăşura
activităţi de voluntariat alaturi de voluntari vârstnici din ţările
gazdă. Aceste schimburi vor dura 2 săptămâni şi vor viza schimbul
de experienţe şi bune practici în ceea ce priveşte voluntariatul la
vârsta a treia. Fiecare şedere va fi precedată de un curs pregătitor
de 3 zile, care va cuprinde lecţii de limbă şi cultură locală a ţării
gazdă, precum şi informaţii generale privind drepturile şi
responsabilităţile voluntarilor în respectivele ţări. La întoarcerea
în ţară, voluntarii, deveniţi acum promotori ai voluntariatului, vor
avea ocazia să pună în practică abilităţile dobândite în aceste
schimburi internaţionale, prin implementarea de mici proiecte de
voluntariat susţinute cu fonduri din bugetul proiectului.
Pro Vobis va trimite voluntari vârstnici în următoarele ţări, după
următorul program: Slovenia 1-15 iunie 2008, Ungaria 15 -30
noiembrie 2008, Italia 15-30 ianuarie 2009, Slovacia 1-15 martie
2009. Toate persoanele de vârsta a treia interesate de
schimburile internaţionale de bune practici în domeniul
voluntariatului sunt rugate să se adreseze Centrului de
Voluntariat Pro Vobis, persoana de contact Ramona Dragomir,
tel. 0264-412 897, 0755-045 103, pr@provobis.ro.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2008 ţi-a adus anul
acesta un plus de oportunităţi: Voluntary Service Overseas (VSO), o
organizaţie din Marea Britanie cu 50 de ani de experienţă în trimiterea
de voluntari în ţări în curs de dezvoltare, în colaborare cu Pro Vobis dau
start unei campanii de recrutare de voluntari printre profesioniştii din
România!Oferta se adresează persoanelor calificate şi cu o experienţă de
minim 2-3 ani în diverse domenii de activitate, care sunt dispuse să
lucreze pe o perioadă de 1-2 ani în beneficiul unor comunităţi
dezavantajate din Africa şi Asia care au mare nevoie de energia şi
cunoştinţele lor profesionale.

Oportunităţi de voluntariat
pentru profesioniştii români,
în ţări în curs de dezvoltare
Programul nu presupune nici un fel de taxă de înscriere, VSO asigurând
sprijin financiar complet voluntarilor săi, atât înainte de plecare, pe
parcursul stagiului, cât şi după reîntoarcerea în ţară.
Campania de recrutare beneficiază de propria pagina de web,
www.voluntariat.ro/vso - un site care oferă toate informaţiile necesare
despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a participa la un astfel
de stagiu de voluntariat, modul de înscriere şi selecţie şi ce înseamnă a
fi voluntar într-o ţară străină. Intră acum
pe site pentru a afla toate detaliile!

Buletinul informativ
al centrului national
VSO (UK) este o organizaţie
caritabilă de
de voluntariat
pro
vobis
dezvoltare internaţională, care acţionează

prin trimiterea de voluntari în ţări in curs
de dezvoltare. În loc să trimită mâncare
sau bani, VSO trimite persoane din
diferite domenii profesionale care îşi
doresc să aibă şansa de a-şi aduce
contribuţia în lupta contra sărăciei. Aceşti
voluntari lucrează în parteneriat cu colegii
şi comunităţile respective, pentru a-şi
împărtăşi competenţele şi cunoştinţele
profesionale şi pentru a realiza împreună
o schimbare în bine. Viziunea VSO este
aceea a unei lumi lipsite de sărăcie, în
care oamenii contribuie împreună pentru
a-şi realiza potentialul; o lume în care
oamenii din toate culturile sunt consideraţi egali, în care aceştia învaţă
unii de la ceilalţi şi împărtăşesc o viziune comună asupra drepturilor şi
responsabilităţilor proprii ca cetăţeni globali.
Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze pagina noastră de web sau să
ne contacteze la international@voluntariat.ro, tel. 0755 - 045 105.

Lansarea proiectului,
la Roma
O echipă formată din doi membri Pro Vobis a participat în perioada 28-29 februarie, la
Roma, la întâlnirea ce a marcat lansarea proiectului “Rămâi Activ! Fii Voluntar!”(Think
Future, Volunteer Together). Sesiunile de lucru organizate în prima zi au fost dedicate
cunoaşterii partenerilor din celelalte ţări ce fac parte din proiect - Italia, Slovenia, Slovacia
şi Ungaria, precum şi discutării detaliilor administrative legate de implementarea activităţilor
din proiect. A doua zi a avut loc, în clădirea reprezentaţiei Parlamentului European la Roma,
conferinţa de lansare oficială a proiectului. La conferinţă au participat reprezentaţi ai
Ministerului Italian pentru Solidaritate Socială, ai municipalităţii din Roma, ale organizaţiilor
neguvernamentale din Roma şi ai reprezentanţei Comisiei Europene la Roma. Echipa Pro
Vobis a susţinut, în cadrul conferinţei, prezentarea intitulată “Voluntariatul în rândul
persoanelor vârstnice în noile ţări member UE”.
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Foto: SPES

Programele Pro Vobis
Săptămâna
Naţională a
Voluntariatului a
împlinit şapte ani
odată cu ediţia din
14-20 aprilie 2008. Ca
orice copil ajuns la vârsta de
şcoală, SNV s-a maturizat, a crescut faţă de ceilalţi ani şi şi-a luat misiunea din
ce în ce mai în serios. Raportul evenimentului, la care se lucrează deja în
prezent, vă va oferi informaţii despre ce s-a întâmplat în cadrul ediţiei din
acest an. În rândurile care urmează trebuie să vă spunem povestea imaginii
SNV din acest an.

7 ani de SNV: Săptămâna Naţională a Voluntariatului,
Ediţia 2008

Foto: Pro Vobis

Voluntari pe biciclete:

Nu e uşor să găseşti o bicicletă cu şapte locuri, dar tehnica e alături de noi
exact atunci când avem mai mare nevoie, aşa că am rezolvat şi această
problemă. Ideea celor şapte voluntari pe bicicleta a apărut anul trecut, însă
numai acum am reuşit materializarea ei. Astfel, cu ajutorul fotografului Alin, al
designerului firmei DaVision, al bicicletei şi curţii lui Vali de pe strada Decebal
din Cluj, dar şi al altor oameni minunaţi despre care vă vom spune imediat,
am purces la realizarea primului poster „producţie proprie”. Ne mândrim cu
el pentru că este prima dată când facem acest lucru şi suntem încântaţi
de rezultat. Vrem să vă împărtăşim în cele ce urmează cine sunt cei
şapte voluntari:

Vlad - este student şi şi-a început cariera de voluntar la Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Vlad nu este un voluntar pe
care îl vezi în fiecare zi, dar este unul dintre voluntarii pe care îi vezi când ai mai mare nevoie de ei. Poartă cu seninătate polonicul
pus la dispoziţie cu dărnicie de vecini şi boneta bucătarului barului sportiv „La Liga”, cărora le mulţumim pentru sprijin.
Nico - este coordonatoarea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca şi mi-e greu să îmi imaginez cum ar fi fost voluntariatul în Cluj-Napoca dacă
Nico nu ar fi lucrat în acest domeniu în ultimii 5 ani. Pentru acest SNV, poartă cu hotărâre echipamentul de costrucţii pus la dispoziţie de
prietenii de la Habitat for Humanity Cluj, cărora le mulţumim şi cu această ocazie.
Dna Marcela - voluntară a Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului din Cluj-Napoca, te cucereşte cu seninătatea şi zâmbetul ei, iar energia de
care dă dovadă nu lasă pe nimeni nici măcar să bănuiască vârsta pe care o are.
Dnul Cucu - a fost profesor de biologie şi în prezent este voluntar în cadrul Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului din Cluj-Napoca. Este
încântat că activitatea de voluntariat l-a ajutat să participe la programe interesante, între care şi schimbul de voluntari vârstnici la care va lua
parte în curând.
Ramona - a fost voluntar în cadrul PATRIR Cluj-Napoca şi în prezent face parte din Echipa Pro Vobis. Munca ei stă în spatele multor
parteneriate cu ajutorul cărora SNV şi Campania „E timpul să fim altfel!” au ajuns în întreaga ţară.
Andrei - l-am cunoscut acum doi ani, când Centrul de Volunariat Cluj-Napoca a derulat programul de voluntariat „Elevi pentru comunitate”. Nea cucerit atunci pe toţi cu maturitatea de care dădea dovadă la o vârstă destul de fragedă. Îşi dorea foarte tare să încheiem şedinţa foto la timp
pentru a ajunge la Cercul de Aeromodele de la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca.
Vali - nou în echipa noastră, el s-a dovedit o gazdă excelentă a cărei casă a fost plină de resurse nebănuite pentru definitivarea cu
succes a sesiuniii foto. Iubitor al muntelui, cum nici nu e greu de bănuit din imagine, i-a fost alături fotografului Alin Roşca în multe
acţiuni ecologice şi turistice în zona montană din împrejurimile Clujului şi Turzii. Mulţumim pentru găzduire!

Posterul SNV

Posterul SNV

Pentru cei şapte ani de SNV, am dorit să ilustrăm prin acest poster diversitatea voluntarilor şi activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura,
indiferent de cine sunt şi ce fac ei în viaţa de zi cu zi. Şi ca semn al maturităţii la care au ajuns atât SNV ca eveniment, cât şi echipa Pro
Vobis, care îl coordonează de şapte ani, am îndrăznit la acest poster „producţie proprie”, care sperăm că a transmis mesajul nostru către
toţi cei care l-au văzut. Şi pentru că în acest an Ziua Pământului, sărbătorită în 22 aprilie, a rămas în afara Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului, am dorit să transmitem şi un mesaj special pentru această zi, prin promovarea mersului pe bicicletă!
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Programele Pro Vobis

Pro Vobis şi Partenerii
în Campanie
În prima parte a anului 2008, Campania Naţională pentru Promovarea Voluntariatului ”E timpul
să fim altfel!” şi-a atins progresiv obiectivele. Echipa Pro Vobis a primit numeroase solicitări de
materiale ale campaniei din diferite colţuri ale ţării, de la organizaţii sau oameni dornici să ne
ajute să ducem mesajul campaniei ”E timpul să fim altfel! Faptele nobile nu sunt pe bani” către
un public cât mai divers din întreaga ţară. Mii de materiale promoţionale au împânzit progresiv
ţara cu ajutorul centrelor de voluntariat şi al susţinătorilor şi partenerilor proiectului, cu ajutorul
autorităţilor locale, al organizaţiilor care s-au alăturat Campaniei şi al voluntarilor.

Foto: Pro Vobis

Foto: Pro Vobis

Adresa de e-mail dedicată voluntarilor (voluntar@provobis.ro) a început să primească din ce în
ce mai multe solicitări de informaţii despre voluntariat în general şi oferte de voluntariat
specifice, iar la începutul lunii aprilie portalul www.voluntariat.ro, instrument de bază în
comunicarea mesajului Campaniei, a depăşit cifra de 10.000 de vizitatori, spre bucuria echipei
de proiect. Spoturile audio şi video ale Campaniei au fost difuzate la nivel local acolo unde
Campania şi-a găsit suţinători, iar la nivel naţional cu ajutorul partenerului Naţional FM şi al
Televiziunii Române. Punctul culminant al Campaniei a fost atins odată cu Săptămâna Naţională
a Voluntariatului, eveniment care a încheiat oficial Campania. În prezent echipa Pro Vobis pune
la punct detaliile finale ale evaluării Campaniei, evaluare care se va derula în următoarele două
luni pentru a măsura efectul imediat al Campaniei.

Foto: Pro Vobis

Pentru că ne-am ataşat de imaginea campaniei şi am reuşit să facem cunoscută la nivel naţional
identitatea sa vizuală, am căutat o cale de a păstra şi utiliza şi în viitor imaginea construită cu
atâta efort. Astfel, odată cu încheierea oficială a Campaniei, imaginea acesteia va fi preluată
de către programul permanent al Pro Vobis de promovare a voluntariatului, care va construi
în continuare pe rezultatele Campaniei pentru a duce mesajul mai departe.

Mulţumim tuturor celor care au sprijinit după puterile proprii
Această Campanie!!!

Foto: Pro Vobis

Unul dintre
programele
permanente ale
Pro Vobis,
dezvoltarea RNCV, a beneficiat în prima parte a anului 2008 de două activităţi importante, alături de
colaborarea pentru organizarea celor două evenimente majore ale perioadei, Campania pentru Promovarea
Voluntariatului şi Săptămâna Naţională a Voluntariatului. La finalul lunii februarie, a avut loc Întâlnirea de lucru
a RNCV la Bucureşti, întâlnire în cadrul căreia au fost planificate aceste acţiuni comune. Întâlnirea a fost
urmată de sesiunea de instruire pe tema dezvoltării organizaţionale, sesiune care face parte din proiectul
„Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de voluntariat din România”, derulat în colaborare cu MOVISIE - Centrul
pentru Dezvoltare Socială din Olanda şi sprijinit de Ministerul afacerilor Externe al Olandei prin programul
MATRA. Detalii despre aceste două evenimente găsiţi în Buletinul informativ al RNCV disponibil la adresa
http://www.voluntariat.ro/download/Buletin_retea_centre_voluntariat_1_2008.pdf.

Dezvoltarea Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România

Reţeaua Naţională a Centrelor
de Voluntariat din România

Pro Vobis în Europa
În perioada 26-28 martie 2008, Ramona Dragomir a reprezentat Pro Vobis
la Marsilia la întâlnirea de planificare a unui schimb de tineri realizat în
cadrul programului Tineret în Acţiune de către organizaţiile
nonguvernamentale Association Eurocircle în colaborare cu Unis-Cite.
Întâlnirea de planificare a oferit prilejul liderilor de grup din ţările
Foto: Pro Vobis
participante (Franţa, Italia, Germania, Marea Britanie şi România) să se
cunoască şi să dezbată detaliile proiectului. În urma discuţiilor din cadrul grupului de lucru, s-a conturat programul pentru durata şederii
participanţilor la Marsilia şi s-au dezbătut dificultăţile ce ar putea apărea în timpul proiectului, precum şi posibile modalităţi de a le preveni.
Echipele din fiecare ţară vor fi alcătuite din 4 participanţi plus liderul de grup. Schimbul de tineri va avea loc între 5 şi 16 mai 2008 la Marsilia
şi are ca teme principale cetăţenia şi pacea, valorile acestor concepte urmând să fie explorate dintr-o perspectivă europeană. Participanţii vor
fi invitaţi să dezbată, în cadrul atelierelor de lucru, drepturile şi responsabilităţile lor ca cetăţeni europeni, precum şi să împărtăşească
experienţe şi opinii despre impactul Europei asupra vieţii de zi cu zi şi a comunităţii în care trăiesc.

Schimb de tineri:
programul Tineret în Acţiune
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Pro Vobis în Europa
Corina Ardelean şi Cristina Rigman au reprezentat Pro Vobis la Conferinţa Europeană
„Putting Volunteering on the Economic Map of Europe”, desfăşurată în 18 aprilie la
Ljubljana, în Slovenia, în organizarea Centrului European de Voluntariat şi a organizaţiei locale
Slovenska Filantropija. Conferinţa s-a bucurat de o participare la nivel înalt, facilitată de faptul că
Slovenia deţine în această perioadă Presedinţia Uniunii Europene. Au luat parte la discuţii Davor
Dominikus, Director General al Ministerului Afacerilor Sociale din Slovenia, Adriana Mata Greenwood
din partea International Labor Organization, Adith Archambaud, profesor emerit la Universite de
Paris Sorbonne. Invitatul de onoare al conferinţei a fost Prof. Lester Salamon, directorul Centrului
pentru Studiul Societăţii Civile din cadrul Universităţii Johns Hopkins, Baltimore, SUA, care a vorbit
despre oportunitatea istorică de
a include întrebări despre
Foto: Pro Vobis activitatea de voluntariat în
sondajele regulate pe care
le realizează Organizaţia
Internaţională a Muncii, întrebări cu ajutorul cărora
se poate calcula atât cantitatea de muncă
voluntară depusă de cetăţenii Europei, dar şi
echivalentul financiar al contribuţiei acestora la
economiile naţionale. Discuţiile din cursul zilei au
abordat metodele de măsurare a valorii muncii de voluntariat, metodele diferite de calculare a echivalentului financiar al
acesteia, precum şi implicaţiile la nivel valoric, etic şi organizaţional al acestei abordări. Pro Vobis a susţinut o prezentare
despre metode alternative de calculare a echivalentului financiar al muncii de voluntariat şi a moderat una dintre
sesiunile conclusive ale zilei, care a inventariat argumentele şi contra-argumentele privind necesitatea şi
oportunitatea măsurării cantităţii de muncă voluntară la nivelul Europei şi calcularea echivalentului financiar al
valorii acestei munci. Concluziile discuţiilor şi raportul conferinţei vor fi disponibile în curând pe pagina
organizatorului principal, Centrul European de Voluntariat, la adresa www.cev.be.

Conferinţa Europeană „Putting
Volunteering on the Economic Map of
Europe”, Ljubljana, Slovenia

Pro Vobis instruieşte organizaţiile din Cipru în
managementul voluntarilor
O echipă de formatori a Pro Vobis a susţinut, în perioada 31 ianuarie - 4 februarie
2008, o sesiune de instruire pe tema managementului voluntarilor şi al programelor
de voluntariat pentru reprezentanţi ai organizaţiilor care implică voluntari din Cipru.
Sesiunea de instruire a fost organizată de Management Center of the Mediterranean
în capitala Nicosia, pentru 18 reprezentanţi ai organizaţiilor care implică voluntari din
zona de nord a Ciprului. Sesiunea de instruire a cuprins 8 module care au abordat
paşii principali ai procesului de management al voluntarilor. Instrumentele folosite şi
conţinutul bogat în exemple practice reale a fost foarte apreciat de către participanţi.
Sesiunea de instruire face parte dintr-un program de dezvoltare a voluntariatului în
Cipru similar cu programele derulate de Pro Vobis în România. Programul din Cipru
este susţinut de către United Nationas Development Program, iar Pro Vobis a fost
invitat să susţină această sesiune de instruire de către organizatorii locali, la
recomandarea United Nations Volunteers.

Adunarea Generală a
Centrului European
de Voluntariat

Foto: Pro Vobis

Centrul European de Voluntariat (CEV) este o organizaţie umbrelă la nivel european, ai
cărei membri sunt centre naţionale şi regionale de voluntariat şi agenţii pentru dezvoltarea
voluntariatului din ţările europene. România este reprezentată în cadrul CEV de către Pro
Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat, din anul 2001. În această primăvară au expirat cei trei
ani de mandat ai membrilor Consiliului Director al CEV, din care face parte şi Pro Vobis, membri
aleşi la Cluj-Napoca în mai 2005, când Pro Vobis a organizat Adunarea Generală a CEV în
România. În faţa membrilor CEV reuniţi la Ljubljana şi-au prezentat candidaturile, pentru un
mandat de 3 ani în cadrul Consiliului Director al CEV format din 10 membri, reprezentanţii a 11
organizaţii membre CEV.

În urma votului celor 31 de membri cu drepturi depline ai CEV, au fost aleşi cei 10 reprezentanţi în Consiliul Director
care vor elabora strategia şi vor stabili direcţiile de acţiune ale CEV pentru următorii trei ani: Susana Szabo (France
Bénévolat, Franţa), Elaine Bradley (Volunteering Ireland, Irlanda), Olga Sozanská (Hestia, Cehia), Karl Monsen-Elvik
(Volunteering Development Scotland, Scoţia), Nwadi Okereke (Volunteering England, Anglia), Eva Hambach (Vlaams
Steunpunt, Belgia), Gisela Lucke (ARBES, Germania), Renzo Razzano (SPES, Italia), Cristina Rigman (ProVobis,
România), Wouter Danckaert (Het Punt, Belgia, Trezorier). Celor 10 membri ai Consiliului Drector li se alătură
preşedintele ales al CEV, Marijke Steenbergen (MOVISIE, Olanda).
Pentru Pro Vobis, activitatea derulată până în prezent în cadrul CEV a fost o oportunitate de învăţare extraordinară, o
sursă de informaţii şi experienţă, un cadru pentru dobândirea de noi parteneri şi implicarea în proiecte
multinaţionale cu finanţare europeană, oportunităţi care au dus la dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Pro
Vobis de a oferi servicii şi de a derula programe în beneficiul mişcării de voluntariat din România.
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Noutăţi din echipa Pro Vobis

În contextul politicii interne de sprijinire activă a dezvoltării profesionale a
angajaţilor Pro Vobis, membrii echipei sunt implicaţi în diferite programe care
contribuie la acest scop. Cristina Rigman va participa în luna iunie la un schimb de
experienţă în Marea Britanie, găzduit de către Voluntary Service Overseas (VSO), o
organizaţie caritabilă care lucrează pentru dezvoltare internaţională prin intermediul voluntarilor.
Schimbul face parte din programul „International Fellowship for Learning and Exchange in
Philanthropy”, derulat de către European Foundation Center, cu sediul în Bruxelles. În
luna martie a avut loc seminarul iniţial, în cadrul căruia s-au întâlnit pentru prima
dată participanţii la ediţia 2008 a acestui program şi mentorii lor de la
organizaţiile care îi vor găzdui pe durata schimbului de experienţă.

Foto: European Foundation Center

International Fellowship Program
for Learning and Exchange
in Philanthropy

Pe durata celor patru săptămâni pe care Cristina le va petrece la sediul VSO din
Londra va urmări trei obiective: (1) planificarea colaborării în vederea recrutării
de voluntari din România pentru stagii de voluntariat de lungă durată în ţări în
curs de dezvoltare prin intermediul VSO; (2) parcurgerea programului de instruire
oferit voluntarilor înaintea plecării şi calificarea în vederea realizării selecţiei voluntarilor în
România în viitor; (3) dezvoltarea capacităţilor de leadership şi management prin schimburi de
experienţă cu echipa de management a VSO la diferite niveluri.
Programul se va încheia cu un seminar organizat în luna iulie la Berlin, în cadrul căruia
participanţii şi mentorii lor vor prezenta rezultatele schimbului de experienţă şi planuri
pentru colaborări ulterioare.

Foto: European Foundation Center

Formare de formatori
Pro Vobis încurajează dezvoltarea profesională şi personală a echipei. Astfel, Corina
Ardelean se află în prezent într-un amplu proces de instruire în cadrul proiectului
“Training of Trainers for Youth in Action Projects 2007-2008”, organizat de SALTO.
Acest training de lungă durată a început în septembrie 2007 cu primul seminar ce a
avut loc în Reichenau, Austria, urmat fiind în ianuarie 2008 de al doilea seminar în
Antalya, Turcia. Ultimul seminar va avea loc în luna iunie, în Bonn, Germania. Scopul
acestui amplu program de formare este de a pregăti traineri calificaţi pentru a suţine
cursuri de instruire internaţionale, în cadrul programului Tineret în Acţiune al Uniunii
Europene. Între al doilea şi al treilea seminar, toţi participanţii implementează cursuri
de training reale, pentru a pune în practică competenţele însuşite. Corina va susţine
un astfel de training în Cipru, între 6 şi 12 mai, alături de colegii ei din Turcia,
Foto: SALTO Germania şi Cipru. Trainingul este intitulat “European Neighbourhood” şi explorează
legătura dintre identitatea participanţilor şi modalităţile şi oportunităţile lor de
implicare la nivel local. Pentru finalizarea acestui curs, Corina a participat între 19 şi 21 aprilie la întâlnirea de pregătire a echipei de
traineri de la Berlin.
Datorită participării la acest curs de lungă durată şi susţinută fiind de către ANPCDEFP, Corina a devenit membră a Reţelei Naţionale de
Formatori a programului Tineret în Acţiune (TiA) din România. În această ipostază, ea va oferi, alături de alţi 16 formatori din întreaga
ţară, 4 cursuri de instruire pentru cei interesţi de acest program, inclusiv unul axat pe Managementul Voluntarilor în contextul TiA.

Planificare şi team building:
Braşov, martie 2008
Pro Vobis continuă efortul de a organiza sesiuni periodice de team building. În luna martie,
echipa Pro Vobis a participat la o astfel de sesiune derulată la Braşov şi în împrejurimi.
Activităţile au vizat pe de o parte planificarea activităţilor pentru lunile care preced vacanţa de
vară şi pe de altă parte desfăşurarea de activităţi recreative comune pentru întărirea echipei şi
îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere reciprocă. Următoarea sesiune de team building este
planificată pentru luna septembrie 2008.
Foto: Pro Vobis
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