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Scrisoarea Pro Vobis 
 
Începuturile sunt cele mai grele momente din viaţa oricărui om, dar şi 
momentele de care ne amintim întotdeaua cu emoţia primului pas, a primului 
cuvânt, a primei lacrimi, a primului sărut, a primului succes, a primei 
înfrângeri sau a primei reveniri. 
 
Aceste rânduri sunt scrise cu emoţia unui nou început. Este prima dată când 
scriu o astfel de scrisoare şi îmi caut cuvintele cu grijă pentru că vreau să 
ajungă la toţi cei care le vor citi, cu încărcătura de zâmbet şi entuziam pe care 
întreaga echipă Pro Vobis o transmite către toţi cei cu care interacţionează prin 
fiecare activitate pe care o desfăşoară. 
 
Anul 2004 a fost animat şi dinamic. Am început proiecte noi, am continuat 
proiecte vechi, am urat bun venit noilor colegi de echipă şi ne-am luat rămas 
bun de la cei care au ales să înfrunte viaţa într-un alt mediu. Am traversat 
frământarea reorganizării şi am dezbătut dilema strategiei organizaţiei noastre 
pentru perioada următoare. Am căutat îndrumarea membrilor Consiliului 
Director şi ne-am bucurat de entuziasmul şi profesionalismul voluntarilor noştri 
care ne demonstrează în fiecare zi că bucuria angajatului nu este acceaşi cu 
bucuria voluntarului la sfârşitul fructuos al unei activităţi! Colaboratorii noştri 
tradiţionali ne-au fost alături, dar am deschis şi noi porţi ale colaborărilor 
viitoare. 
 
Sfârşitul lui 2004 a adus transfromări majore în structura organizaţiei, care şi-
a lansat în viaţă două dintre programele pilot. Privim cu încredere către un 
2005 ghidat de o nouă strategie care ne va permite concentarea pe oferirea de 
servicii de cât mai ridicată calitate beneficiarilor noştri direcţi, centrele de 
voluntariat şi instituţiile/organizaţiile interesate să constituie noi centre de 
voluntariat. Ne căutăm locul în spaţiul public ca promotori ai valorii 
voluntariatului ca resursă pentru societatea românească şi întărim legăturile cu 
colegii din Europa cu care împărtăşim idei şi viziuni comune în domeniul 
voluntariatului. 
 
Vă invităm să parcurgeţi în paginile care urmează filmul anului 2004 la Pro 
Vobis, cu speranţa că am reuşit să oferim o imagine cât mai completă, dar 
sintetică, a activităţii noastre din acest an şi câteva direcţii de activitate pentru 
2005. Mulţumim tuturor colegilor, voluntarilor, finanţatorilor, partenerilor şi 
colaboratorilor noştri care ne-au fost alături în acest an şi sperăm într-un 2005 
plin de împliniri şi oportunităţi! 
 
 
 
 
 

Cristina Nicolescu 
Director executiv  
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Despre noi (2004) 
 

Misiune: 
 
Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis există pentru a dezvolta  
voluntariatul ca o resursă viabilă şi de neînlocuit pentru soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă societatea românească.  
 

Viziune: 
 
Viziunea noastră este cea a unei societăţi româneşti în care fiecare persoană 
îşi aduce în mod voluntar contribuţia la dezvoltarea comunităţii în care 
trăieşte, fie oferindu-şi timpul, cunoştinţele, energia, deprinderile, talentele 
sau experienţa, fie sprijinind financiar iniţiativele voluntare din cadrul 
comunităţii; a unei societăţi în care implicarea într-o activitate de voluntariat 
în beneficiul comunităţii reprezintă o parte acceptată  şi apreciată a existenţei 
fiecărei persoane şi în armonie cu celelalte angajamente ale sale (faţă de 
familie, educaţie, muncă şi recreere).  
 

Valori: 
 
Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis, prin membrii, voluntarii şi 
angajaţii săi,  respectă şi militează pentru respectarea drepturilor fiecărei 
persoane fără nici o discriminare, promovează implicarea activă în viaţa 
comunităţii şi crede în potenţialul nelimitat al fiecărui membru al comunităţii 
de a participa la prevenirea şi soluţionarea problemelor comunităţii.   
 

Scurt istoric: 
 
Pro Vobis a fost constituit în 1992 ca o organizaţie care oferea servicii 
sociale. Datorită experienţei şi expertizei acumulate în gestionarea eficientă 
a voluntarilor, Pro Vobis a ales să constituie în 1997 primul Centru de 
Voluntariat din ţară, ca departament al organizaţiei. Datorită cererii 
deosebite de servicii în acest domeniu, Pro Vobis a optat ulterior pentru 
modificarea misiunii organizaţiei şi transformarea în primul Centru de 
Voluntariat profesionist, independent care a contribuit substanţial la 
dezvoltarea acestui concept în România, devenind, la aniversarea a cinci ani 
de experienţă, Centrul Naţional de Voluntariat.  
 

Direcţii de acţiune: 
 
Servicii de interes general:  Conferinţa Naţională cu privire la Voluntariat; 
Revista Voluntariat.ro; Pagina web www.voluntariat.ro; Biblioteca Pro 
Vobis; Săptămâna Naţională a Voluntariatului; Prezentări despre voluntariat 
 
Servicii pentru Centrele de Voluntariat: Instruire; Consultanţă; Informare; 
Facilitarea colaborării în reţea;  Pagina  Membrilor; Sprijin financiar  
 
Servicii pentru organizaţiile şi instituţiile din ţară: Instruire; Plasare; 
Consultanţă în domeniul voluntariatului 
 
Servicii pentru organizaţiile şi instituţiile din Cluj Napoca (au caracter de 
pilot pentru alte organizaţii şi instituţii din ţară) 



Raport Anual 2004 

 
 

4

 
Programe naTionale 2004 

 
 

Pagina www.voluntariat.ro 
 

Anul 2004 a însemnat pentru pagina www.voluntariat.ro o creştere faţă de 
anul precedent, atingând 21.143de vizitatori unici şi  85.584 de afişări. 
Lunile de vârf au fost mai (cu 2.546 de vizitatori unici) şi noiembrie (cu 

2.545 de vizitatori unici).  
 

Între succesele paginii în anul 2004 trebuie menţionate nominalizarea la 
Secţiunea Activism Social în cadrul Festivalului de Comunicare Digitală 

INTERNETICS şi  
 

secţiunile noi ale paginii:  
 
 

Resurse pentru managerii de voluntari activi în protecţia copilului 
(http://www.voluntariat.ro/Resurse_manageri/protectia_copilului.php),  

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (http://www.voluntariat.ro/SNV/snv.php),  
 

Conferinţa Naţională cu privire la Voluntariat (http://conferinta.voluntariat.ro),  
 

Baza de date cu organizaţii care implică voluntari 
(http://www.voluntariat.ro/Resurse_voluntari/vrei_sa_devii.php).   

 
 

Biblioteca Pro Vobis  
 

Anul 2004 a însemnat pentru Biblioteca Pro Vobis achiziţionarea a 13 
volume în valoare de 387 USD în cadrul proiectului ”Dezvoltarea 

Voluntariatului Sprijinit de Angajator în România” finanţat de USAID prin 
programul RASP (Romanian American Sustainable Partnerships). 

Principalele domenii vizate au fost instruirea, comunicarea, team building-ul 
şi organizarea de seminarii şi evenimente. Domeniile au fost alese pentru a 

răspunde nevoilor de dezvoltare ale departamentului de instruire al Pro Vobis 
iniţiat în anul 2003 în perspectiva dezvoltării programelor de voluntariat 

sprijinit de angajator. 
 

Lista noilor publicaţii:   
50 One-Minute Tips for Trainers: A Quick and Easy Guide,  

Carrie A. Van Daele, et al.  
The Team-Building Workshop, Vivette Payne 

How to Run Seminars and Workshops: Presentation Skills for Consultants, Trainers, 
and Teachers, Robert L. Jolles  

The Collaboration Challenge, James E.  
Instant Trainer, C. Leslie Charles, Chris Clarke-Epstein 

Basic Training for Trainers, Gary Kroehnert 
Motivating Employees for Dummies, Max Messmer  

The Trainer's Handbook,  Karen Lawson  
The Complete Idiot's Guide to Team Building, Arthur R. Pell, et al. 

The Team Building Tool Kit: Tips, Tactics, and Rules for Effective Workplace Teams, 
Deborah Harrington-MacKin 

Festival and Special Event Management, Johnny Allen, et al. 
The Handbook of Strategic Public Relations and Integrated Communications, Clarke 

L. Caywood (Ed) 
Developing Strategic Alliances, Ed Rigsbee 

 

 

Mulţumim colegului
nostru Mişu (Mihai

Pavel) pentru orele de
voluntariat dedicate

actualizării şi
modificării paginii

noastre!

Mulţumim colegului
nostru Curtis (voluntar

Peace Corps) pentru
catalogarea cărţilor şi

reorganizarea
bibliotecii!
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Revista Voluntariat.ro 
 
 
În anul 2004 au apărut două numere ale revistei Voluntariat.ro cu temele: 
 
”Cum planificăm? Din timp ... sau din mers?” 
Din cuprins: 
 Coordonatorii de voluntari şi capcana organizării timpului 
 Gala Societăţii Civile, Ediţia a III-a 
 Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România 
 Statutul legal al voluntarilor în Europa – un studiu al CEV şi AVSO care 
include 20 de ţări europene 

 
 ”Organizaţiile non-profit din România fac şi ... tac?” 
Din cuprins: 
 Promovarea organizaţiei şi vizibilitatea programelor de voluntariat 
 Săptămâna Naţională a Voluntariatului, Ediţia a III-a 
 Ceea ce vedem ... sau nu: voluntarii în televiziune, filme şi romane 
 Interviu cu Dragoş Dehelean, Preşedintele Asociaţiei de Comunicare Ethos 

 
Revista a fost distribuită gratuit celor 500 de organizaţii neguvernamentale, 
instituţii, autorităţi centrale şi locale, finanţatori şi colaboratori ai Pro Vobis 
incluşi în baza noastră de date.  
 
 

 
Servicii pentru Centrele de Voluntariat 

 
 
Colaborarea Pro Vobis cu Centrele de Voluntariat din ţară în cursul anului 
2004 a avut loc pe patru dimensiuni principale: 
 
Informare: în cursul anului 2004 Pro Vobis a transmis un număr de 47 de 
informaţii despre evenimente, conferinţe, concursuri, apariţii editoriale, resurse 
disponibile în domeniul voluntariatului către centrele de voluntariat prin 
intermediul listei de discuţii CV_RO@yahoogroups.com.  
 
Consultanţă: în cursul anului 2004 Pro Vobis a oferit consultanţă on line, 
faţă în faţă sau prin telefon centrelor de voluntariat, răspunzând on-line unui 
număr de 19 solicitări sosite din partea centrelor de voluntariat.  
 
Facilitarea lucrului în reţea: în cursul anului 2004 Pro Vobis a facilitat 
lucrul în reţea al centrelor de voluntariat prin organizarea de întâlniri, 
implicarea reprezentanţilor centrelor în organizarea Conferinţei Naţionale cu 
privire la Voluntariat, menţinerea secţiunii Pagina membrilor de pe pagina 
www.voluntariat.ro şi moderarea listei de discuţii CV_RO@yahoogroups.com. 
 
Sprijin logistic: în cursul anului 2004 Pro Vobis a sprijinit logistic 
campaniile de promovare a voluntariatului organizate de către Centrele de 
Voluntariat din Vlădeşti, Turda şi Satu Mare în perioada ianuarie – iulie 2004 
şi constituirea juridică a Centruluide Voluntariat Timiţoara şi publicarea 
Ghidului Oportunităţilor de Voluntariat. Valoarea sprijinului acordat se ridică 
la $2.400.  

Mulţumim colegelor 
noastre voluntare Alina 
Mărginean şi Denisa 
Alb pentru traducerile 
realizate pentru revistă 
şi colaboratorilor care 
au contrbuit la 
realizarea revistei în 
2004! 

Centrului de Voluntariat 
Timişoara i-a fost 
înmânat Premiul Centrul 
de Voluntariat al Anului 
2004 în cadrul deschiderii 
Conferinţei Naţionale cu 
privire la Voluntariat.  
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Conferinţa Naţională cu privire la Voluntariat 
 

 
Ediţia a III-a a Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat a avut loc 

în perioada 5-7 mai 2004 la Bucureşti, având tema ”Voluntariatul – o 
valoarea europeana”. La eveniment au participat 123 de persoane, 

reprezentând 80 de structuri organizaţionale din 22 de judeţe ale ţării.  
 

Ediţia 2004 a Conferinţei Naţionale a beneficiat de spijinul a  
7 parteneri:  

 
Centrul de Informare al Delegaţiei Comisiei Europene în România,  

Direcţia de Relaţii cu Mediul Politic şi Asociativ – Departamentul pentru 
Analiză Instituţională şi Socială,  

Service Civil International – România,  
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Active în Protecţia Copilului,  

Asociaţia Pro Democraţia,  
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni  

şi un partener media: Cotidianul Curentul.  
 

Agenda acestei ediţii a fost structurată pe trei dimensiuni principale 
corespunzând celor trei zile ale evenimentului, în vederea atingerii 

scopurilor propuse, respectiv: 
realizarea unor schimburi de experienţă pe baza succeselor înregistrate şi a 

lecţiilor învăţate de către practicienii domeniului;  
oferirea de sprijin şi instruire în vederea profesionalizării lucrului cu 

voluntarii în medii şi domenii diverse de activitate; 
identificarea specificului activităţilor de voluntariat pe domenii de 

activitate şi a particularităţilor lucrului cu voluntarii în aceste 
domenii. 

 
În cadrul conferinţei au avut loc 10 ateliere de lucru şi 6 

micro-conferinţe tematice, precum şi o sesiune de 
prezentare a 9 programe de voluntariat de succes.  

 
Bugetul total al evenimentului s-a ridicat la suma de 

13.083€, din care 42,03% a fost acoperit de către 
organizatori cu sprijinul Fundaţiei CS Mott, 48,21% a 

fost acoperit de către contribuţiile participanţilor 
(transport, cazare, masă) şi 9,96% a fost acoperit prin 

contribuţiile partenerilor.  
 
 

O foarte importantă contribuţie la reuşita 
evenimentului a avut-o echipa de voluntari Pro Vobis care a 

constribuit la pregătirea şi organizarea evenimentului! 
Mulţumim! 

 
   

În acest an Conferinţa Naţională cu privire la Voluntariat a beneficiat de o 
promovare intensă la care au contribuit partenerii evenimentului şi membrii 
Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat, precum şi colaboratorii noştri 

tradiţionali cărora le mulţumim şi pe această cale! 
 

 

Deschiderea Conferinţei:

Dl. Jonathan Scheele, Şeful
Delegaţiei Comisiei Uniunii

Europene în România,
Dl. Pierre Poupard, reprezentant

special UNICEF,
Dl. Thomas Delare, adjunctul

Misiunii SUA în România
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
 
 
Ediţia a III-a a Săptămânii Naţioanle a Voluntaraitului a avut loc în 
perioada 19-25 aprilie 2004 şi a stat sub semnului zâmbetelor voluntarilor 
din întreaga ţară! SNV se află în acest an la a treia ediţie în România,  
devenind astfel o prezenţă tradiţională în peisajul 
voluntariatului românesc.  
 
SNV este un eveniment gândit ca instrument  
 de promovare a conceptului şi practicii voluntariatului,  
 de creştere a profilului voluntarilor în comunitate, 
 de valorificare a potenţialului uman existent la nivelul 

fiecărei comunităţi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ediţia 2004 a SNV a fost sărbătorită printr-o varietate de activităţi desfăşurate 
în peste 15 localităţi din ţară1.  Pentru a spijini manifestările dedicate SNV în 
2004, Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis a pus la dispoziţia 
organizaţiilor interesate şi a centrelor de voluntariat materiale promoţionale 
realizate cu sprijinul CS Mott Foundation în cadrul proiectului “Dezvoltarea 
voluntariatului în România” implementat de către Centrul Naţional de 
Voluntariat Pro Vobis în perioada 2002 - 2004: 
 
 500 postere color A3 
 3000 fluturaşi color A6 
 1000 baloane inscripţionate 

 
 
Evaluarea şi rezultatele evenimentului au fost structurate în Raportul SNV 
2004 iar cifrele vorbesc de la sine despre succesul evenimentului: 
 

Nr. voluntari participanţi/implicaţi la/în organizarea activităţilor 1121
Nr. organizaţii/instituţii implicate în organizarea activităţilor 146
Nr. organizaţii/instituţii/firme sponsori/finanţatori ai activităţilor 49
Nr. organe media care au promovat/reflectat activităţile SNV 49
Nr. beneficiari/vizitatori/participanţi ai/la activităţi/lor (estimare) 10384

                                                 
1 Acest număr se bazează pe numărul de organizaţii cărora Centrul Naţional de Voluntariat Pro 
Vobis le-a pus la dispoziţie materiale promoţionale dedicate SNV, ceea ce nu exclude 
posibilitatea ca SNV să fi fost celebrată şi în alte locaţii, fapt care ne-ar bucura foarte mult.  

Mulţumim colegilor de la 
Centrul de Voluntariat Valea 
Jiului pentru designul 
materialelor promoţionale, 
colegilor de la centrele de 
voluntariat, tuturor celor care 
au sprijinit evenimentul şi, mai 
ales, tuturor voluntarilor! 
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Programe locale 2004 
 

Departamentul de programe locale  
 

Activitatea departamentului de programe locale a fost concentartă în anul 
2004 pe promovarea implicării eficiente şi profesioniste a voluntarilor de 

către organizaţiile şi instituţiile active şi către valorificarea potenţialului de 
voluntariat al comunităţii, prin următoarele activităţi: 

 
Recrutare / recomandare 

voluntari 
Consultanţă cu privire la 

voluntariat
289 voluntari recrutaţi, instruiţi şi 

recomandaţi către 
24 de organizatii beneficiare

5 organizatii solicitante 
114 informaţii diferite solicitate 

13 solicitari de colaborare 

Instruire managementul 
voluntarilor 

Iniţiere programe de
 voluntariat 

18 coordonatori instruiţi în 
colaborare cu departmentul de 

instruire al Pro Vobis

“Clubul coordonatorilor de 
voluntari” – program dedicat 

profesioniştilor în domeniu 

Dezvoltarea de programe de voluntariat în parteneriat cu 
organizaţii şi instituţii din Cluj-Napoca 

“Oraşul meu asa cum mi-l doresc”  - Primăria Municipului Cluj 
“Voluntari în administraţia publică”  - Casa Judeţeană de Pensii 

“Sondaj la iesirea de la urne la alegerile locale iunie 2004” – 
Universitatea Babeş-Bolyai şi Token Communication 

“Elevi pentru comunitate” – program de service learning în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar judeţean Cluj

 
 

Gala judeţeană de decernare a premiilor pentru 
implicare în comunitate 

 
Gala judeţeană de decernare a premiilor pentru 

implicarea în comunitate, eveniment ajuns în 2004 la a 
cincea ediţie – este un eveniment dedicat tuturor acelora 

care în decursul anului 2004 s-au implicat în abordarea 
sau rezolvarea vreunei probleme existente în comunitate. 

Ne raportãm în mod deosebit la voluntari, grupuri de 
voluntari, jurnaliştii care au ajutat la reflectarea 

aspectelor cu care se confruntă societatea clujeană, 
sponsori, finanţatori, etc.  

 
Deschiderea oficială a fost făcută în acest an de către dl. 
Primar Emil Boc şi dl. Conf. Dr. Univ. Gabriel Bădescu, 

membru în Consiliul Director al Pro Vobis.   
 

Au fost acordate 18 premii, structurate pe 
 4 domenii (social, cultural, civic şi ecologic) celor selectaţi dintre cei 98 de nominalizaţi de 

către cele 33 de organizaţii nominalizatoare. La festivitate au participat 211 invitaţi. 
Organizarea evenimentului a fost sprijinită de munca a 15 voluntari.  

 

 

 

Echipa de ‘permanenţă’
a Pro Vobis, formată

din 17 voluntari a
acumulat 2.357 de ore

de voluntariat în 2004!
Felicitări!
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Programe pilot 2004 
 
 
Programul de Dezvoltare a  
Voluntariatului Sprijinit de Angajator în România 
 
Proiectul de dezvoltare a voluntariatului sprijinit de angajator (VSA) în 
România are ca scop  
 dezvoltarea unei echipe de profesionişti care să faciliteze implicarea 
sectorului de afaceri în comunitate şi  
 dezvoltarea unui set de resurse care să faciliteze colaborarea activă între 
comunitate şi sectorul de afaceri autohton.  

 
Proiectul a fost finanţat de către USAID cu suma de $30.950 şi a totalizat 
un buget de $44.485 prin contribuţia implementatorului (Pro Vobis) şi a 
partenerilor (Fundaţia Points of Light, Washington DC, USA şi Asociaţia 
pentru Relaţii Comunitare Cluj Napoca).  
 
Între rezultatele proiectului amintim:  
 
 Instruirea centrelor de voluntariat cu privire la conceptul  

   şi practica VSA 
 Dezvoltarea unui set fişe informative despre VSA  
 Lansarea unei pagini web despre VSA. (www.win-win.ro) 
 Punerea bazelor unei mici biblioteci în limba română despre VSA 
 Realizarea unei strategii privind eforturile de a dezvolta  
 VSA în România 

 
 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni 
 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj Napoca s-a născut la iniţiativa Pro 
Vobis, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj Napoca şi  cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare.  
 
Scopul proiectului a fost de a contribui la crearea unei comunităţi în care 
cetăţenii îşi cunosc drepturile şi responsabilităţile, sunt informaţi, respectaţi şi 
sprjiniţi şi beneficiază de serviciile dorite la un standard înalt de calitate.   
 
Pro Vobis a început acest program ca un program pilot de implicare a 
voluntarilor în acest tip de organizaţie, cu obiectivul clar de a dezvolta un 
model de succes de implicare a voluntarilor în birourile de consiliere 
pentru cetăţeni care să poată fi replicat la nivelul celor peste 50 de membri ai 
reţelei BCC din România.  
 
Evaluarea proiectului a arătat succesul modelului de implicare a 
voluntarilor, BCC Cluj Napoca având în prezent o echipă stabilă şi dinamică 
de voluntari, identificând 18 posturi pe care le pot ocupa voluntarii în 
cadrul birourilor de consiliere pentru cetăţeni şi beneficiind de peste 1.400 de 
ore de voluntariat în cele 8 luni de activitate efectivă din 2004. 

www.win-win.ro 
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Departamentul de instruire 

 
 

Modulul de Instruire  
în Managementul Voluntarilor  

Activi în Protecţia Copilului 
 

În perioada august 2003 – iulie 2004 Pro Vobis a derulat un proiect 
susţinut financiar de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale 

Active în Protecţia Copilului (FONPC).  
 

Scopul proiectului a fost de a contribui la ameliorarea - calitativă şi 
cantitativă - a serviciilor oferite de beneficiarii proiectului copiilor 

care beneficiază de serviciile oferite de aceştia şi de a promova 
implicarea activă şi profesionistă a voluntarilor în activitatea 

organizaţiilor/instituţiilor din domeniul protecţiei copiilor. 
 

Activităţile proiectului au fost: 
 

1. Elaborarea suportului de curs ”Managementul voluntarilor în 
organizaţiile şi instituţiile active în domeniul protecţiei copilului” 

2. Instruirea a două serii de 15 reprezentanţi ai organizaţiilor şi 
instituţiilor active în domeniul protecţiei copilului în managementul 

voluntarilor 
3. Realizarea ”Ghidului coordonatorului de voluntari pentru 

organizaţiile şi instituţiile active în domeniul protecţiei copilului” 
4. Oferirea de consultanţă activă participanţilor la cursuri în punerea în 

practică a cunoştinţelor obţinute în cadrul cursului 
5. Dezvoltarea unei baze de resurse utile coordonatorilor de voluntari 

din organizaţiile şi instituţiile active în domeniul protecţiei copilului 
(suporturi de curs, modele de implicare a voluntarilor, o secţiune specială 

pe pagina www.voluntariat.ro) 
6. Promovarea implicării active şi profesioniste a voluntarilor în 
organizaţii şi instituţii care activează în domeiul protecţiei copilului. 

 
 

Programul OSF Fellows 
 

Programul “OSF Fellows”, derulat de către Fundaţia pentru o Societate 
Deschisă, îşi propune valorificarea cunoştinţelor absolvenţilor de studii în 

străinatate în scopul promovării societăţii deschise în România prin 
implicarea absolvenţilor în dezvoltarea sectorului ONG. 

 
Colega noastră, Mirela Oprea, coordonatorul departamentului de 

instruire al Pro Vobis, este Fellow OSF începând cu august 2003. 
Principalele ei atribuţii în cadrul acestui program sunt dezvoltarea de 

module de instruire în domeniul voluntariatului, cu accent pe valenţele 
voluntariatului ca modalitate de participare cetăţenească şi implicare civică şi 

ca act de manifestare a responsabilităţii sociale individuale sau corporatiste 
(prin activităţi de voluntariat sprijinit de angajator). 

 
  

 

 

 

 

Mulţumim voluntarei
noastre Ami (Ana

Maria Popescu)
pentru implicarea

activă în derularea
acestui proiect şi

susţinerea sesiunilor
de instruire!
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relatii externe 2004 
 
 
United States Agency for International Development  
Dezvoltarea Voluntariatului Sprijinit de Angajator în România  
iunie 2003 - ianuarie 2004  
 
 
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Active în Protecţia Copilului 
Managementul Voluntarilor în Organizaţiile şi Instituţiile Active în Domeniul 
Protecţiei Copilului 
august 2003 – iulie 2004 
 
 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
OSF Fellows Program 
august 2003 – iulie 2005  
 
 
Fundaţia Charles Stewart Mott 
Dezvoltarea Voluntariatului în România 
noiembrie 2002 – octombrie 2004 
 
 
Uniunea Europeană prin Programul PHARE 
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj Napoca 
ianuarie 2004 – august 2004 
 
 
 

 

 

Mulţumim
finanţatorilor
noştri care au

susţinut cu
generozitate

activitatea Pro
Vobis în anul

2004!
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Dezvoltare organizaTionalA 2004 

 
  

Echipa  
 

Consiliul Director 
2004

Angajaţi 
2004

Florin Moisă Ioana Mureşan
Gabriel Bădescu Traian Mureşan
Alina Mărginean Cristina Nicolescu

Janos Boros Andrea Demeter
Ancuţa Abrudan Nicoleta Racolţa

Cătălin Gheorghe Mirela Oprea
Maria Ursu Adrian Muntean

Csaba Hajdo Laura Ferenţ
Claudiu Pădurean  Andreia Kolozsvari

Voluntari 2004
În paginile acestui raport am numit câţiva 

dintre cei mai activi voluntari din echipa 
voluntarilor Pro Vobis. Alături de ei au fost 
însă mulţi alţii care ne-au ajutat cu munca 
lor să trecem cu încredere şi profesionalism 

prin anul 2004 şi să privim cu încredere 
spre viitor. Ar fi greu să îi numesc aici pe 

toţi şi ar fi şi mai greu să constat că am 
omis pe cineva, astfel că mă opresc la a le 

mulţumi tuturor!  
 

  
Infrastructura 

  
Anul 2004 a adus echipei Pro Vobis ajutoare importante în realizarea 

activităţilor propuse.  
Avem mai mult cu două calculatoare de birou şi unul portabil  

achiziţionate pentru colegii implicaţi în proiectul pilot de implicare a 
voluntarilor în Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj Napoca,  

avem un aparat de multiplicare digital şi o camera video digitală  
pentru a face mai uşoară organizarea şi evaluarea evenimentelor noastre (dar 

şi ale altor colaboratori ☺),  
un aparat de spiralat  

pentru publicaţiile pe care ne propunem sa le lansăm în anii care vin,  
şi două aparate telefonice  

pentru fi mai uşor la dispoziţia celor care apelează la serviciile noastre.  
 

În plus, începând cu 2004 avem un nou sediu, situat în Cluj Napoca  pe 
Calea Dorobanţilor Nr. 21. Acest nou sediu găzduieşte cu generozitate în cei 

112 m2 atât echipa Pro Vobis, cât şi întreaga infrastrctură atât de necesară.  
 

Mulţumim Primărie Cluj Napoca şi Consiliului Local pentru acordarea acestui spaţiu!   

 

 

 

 

 
Vă invităm să vedeţi

cum arată sediul
nostrudupă

terminarea curaţeniei
şi amenajare☺
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Privind spre 2005  
 
 
Strategia organizaţiei 
 
Sfârşitul anului 2004 a fost marcat de 
dezbaterea noii strategii pe termen 
mediu şi stabilirea direcţiilor de acţiune 
pe termen lung ale Pro Vobis. 
Experienţa ne-a demonstrat că oricât de 
mult ne-am dori să fructificăm  
multitudinea de oportunităţi disponibile, 
ziua are numai 24 de ore şi pentru noi şi 
în timp, avem de ales între cantitatea şi 
calitatea serviciilor noastre. Am ales 
calitatea şi ne-am redefinit grupurile 
ţintă, direcţiile principale de acţiune 
şi strategia pentru viitor.  
 
Structura organizaţiei 
 
Una dintre direcţiile de acţiune foarte dragi nouă a fost dezvoltarea de 
programe pilot de implicare a voluntarilor care să poată fi replicate în 
instituţii/organizaţii similare din întreaga ţară. Un astfel de program, iniţiat în 
2004, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj Napoca, a devenit 
organizaţiei de sine stătătoare la finalul anului 2004 odată cu încheierea cu 
succes a etapei de pilotare a implicării voluntarilor în acest tip de organizaţii.    
 
A doua schimbare de structură organizaţională a fost desprinderea 
departamentului de programe locale a Pro Vobis şi transformarea 
acestuia în Centrul de Voluntariat Cluj Napoca, organizaţie 
independentă, având misiunea de a dezvolta voluntariatul ca 
modalitate de implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor 
comunităţii clujene. Centrul va acţiona la nivel local desfăşurând 
activităţi similare celorlalte centre de voluntariat din ţară, în vreme ce 
Pro Vobis se va concentra pe promovarea şi dezvoltarea 
voluntaraitului la nivel naţional, cu accent pe promovarea 
conceptului de centru de voluntariat.  
 
Echipa 
 
Sfârşitul anului 2004 a însemnat şi demararea procesului restructurare a 
echipei Consiliului Director al Pro Vobis în lumina noilor priorităţi definite. 
În interiorul echipei de angajaţi s-a produs de asemena o schimbare generată 
de schimbarea structurii organizaţionale, cele două organizaţii nou constituite 
antrenând plecarea din echipa Pro Vobis a celor care le-au iniţiat pentru a-şi 
continua activitatea. Astfel, Nicoleta Racolţa a devenit Director executiv la 
Centrul de Voluntariat Cluj Napoca, în vreme ce Ioana Mureşan şi 
Andreia Kolozsvari sunt acum echipa Biroului de Consiliere pentru 
Cetăţeni Cluj Napoca, Laura Ferenţ  s-a alăturat echipei Habitat for 
Humanity Europe şi Cristina Nicolescu a devenit Director executiv la 
Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis.  

Direcţii de acţiune Pro Vobis 2005: 
 
Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis îşi atinge misiunea
prin derularea unor programe concrete grupate pe două direcţii
principale de acţiune: 
 

(1) Servicii de promovare a conceptului şi practicii
voluntariatului în România 
 

(2) Servicii pentru dezvoltarea infrastructurii care susţine
mişcarea de voluntariat în România 
 

(a) Servicii pentru Centrele de Voluntariat  
(b) Servicii pentru organizaţiile/instituţiile/grupurile 
interesate de constituirea de centre de voluntariat ca 
organizaţii independente, departamente sau programe 

 

Serviciile de instruire, consultanţă şi recomandare de
voluntari pentru organizaţiile şi instituţiile din ţară vor fi
derulate cu medierea centrelor de voluntariat cu care Pro 
Vobis lucrează într-un parteneriat activ pentru promovarea 
şi dezvoltarea voluntariatului în România.  
 

 

Mulţumim tuturor celor 
care au fost în echipa 
noastră şi sperăm să 
rămânem o echipă, chiar 
dacă afilierile 
instituţionale s-au 
schimbat! 



 

 
 
 

 
  
  

Motto: 
”Uneori mă întrebam, de ce nu face cineva ceva... 
Apoi am înţeles că cineva sunt eu!” 

(Anonim)

 
Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis 

Calea Dorobanţilor Nr. 21 Mansarda 
400 117 Cluj Napoca România 

Tel: 0264 412897 Fax: 0364 401188 
E-mail: provobis@provobis.ro  

Web: www.voluntariat.ro 

C EN T R U L  N A T IO N A L  D E  V O LU N TA R IA T

 
mai 2005, Cluj Napoca 


