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CENTRUL NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT

Portalul www.voluntariat.ro este gazda oficială a Reflectăm împreună activităţile derulate pe 
Anului European al Voluntariatului în România, pe parcursul anului AEV 2011 de către organizaţiile 

perioada anului 2011. din ţară şi voluntarii afiliaţi lor. Vă invităm să vă 
înscrieţi şi voi acţiunile de voluntariat în calendarul 

Haideţi să facem cunoscut, împreună, naţional AEV 2011, disponibil la 
Anul European al Voluntariatului 2011 şi http://www.voluntariat.ro/calendar_2011.htm!

evenimentele care au loc în cadrul său!. Sprijină AEV 
2011 prin afişarea unui banner web, descarcă-l la Vizitează şi pagina oficială a EYV2011 la 

 http://www.voluntariat.ro/sprijina_aev.htm! www.europa.eu/volunteering.

EVENIMENTE

Mii de voluntari, peste 500 de sub sloganul "Anul acesta se 
evenimente publice cu şi pentru poartă voluntariatul. Fii la 
voluntari, peste 200 de organizaţii - modă, voluntariatul îţi vine 
parteneri locali afiliaţi evenimentului, bine!", cea de-a zecea ediţie a 
peste 150 de localităţi din 40 de SNV a marcat, în acelaşi timp, 
judeţe plus capitală! Acesta este zece ani de când organizaţii 
bilanţul estimativ al SNV 2011, derulat care implică voluntari în diverse 
în perioada 9-15 mai 2011, cel mai colţuri ale ţării sărbătoresc 
mare eveniment anual de concomitent, prin acţiune, 
recunoaştere şi apreciere publică a această săptămână dedicată 
voluntarilor din România, iniţiat şi voluntariatului şi recunoaşterii 
coordonat de Pro Vobis începând cu meritelor voluntarilor.
anul 2002 şi implementat în 
colaborare cu Reţeaua Naţională a „Voluntarii, indiferent de cauza 
Centrelor de Voluntariat, VOLUM - care le este dragă, s-au reunit 

judeţe, organizaţii şi voluntari care au Federaţia Organizaţiilor care Sprijină într-o singura voce şi un singur mesaj: 
ales să se implice, pe lângă partenerii Dezvoltarea Voluntariatului în România poate fi un loc mai frumos 
din ediţiile trecute, este demn de o România şi partenerii locali ai SNV. pentru noi toţi dacă alegem sa ne 
ediţie de nota 10, sub egida Anului 

implicăm! Ediţia SNV de acest an a fost 
European al Voluntariatului! Ne Aflată sub semnul Anului European una de excepţie, numărul record de 
bucură să regăsim între al Voluntariatului 2011 şi 

Mii de voluntari din ţară au marcat prin 
acţiune cea de-a zecea ediţie a 
Săptămânii Naţionale a Voluntariatului
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organizatorii de activităţi locale de fundaţii, instituţii, grupuri informale şi la Bucureşti, Turneul Anului European 
voluntariat în SNV tot mai multe companii responsabile social care au al Voluntariatului 2011, o caravană de 
instituţii publice - şcoli, grădiniţe, ales să se alăture SNV - aduc împreună informare care poposeşte, pe rând, în 
biblioteci şi autorităţi locale, cât şi tot idei de schimbare, voluntari, resurse şi toate ţările membre ale UE pe 
mai multe comunităţi rurale. De diverşi susţinători pentru ca, prin parcursul acestui an. 
asemenea, este acţiuni concrete în comunitate, să 
impresionantă atragă atenţia concetăţenilor lor Puteţi vizita secţiunea Calendar de pe 
creativitatea asupra importanţei şi valorii  - care reuneşte 
activităţilor în care implicării în viaţa comunităţii prin activităţile înscrise de partenerii locali 
au fost implicaţi voluntariat. Anul ai evenimentului pentru 
voluntarii în acesta, sub egida SNV perioada SNV, dar şi a 
această ediţie, cât au fost organizate AEV2011 în general, cât şi 
şi deschiderea tot acţiuni de voluntariat în pagina noastră Facebook 
mai mare către domenii pornind de la 
toate categoriile sociale şi de vârstă. ecologie la sănătate, social,  - pentru 
Nu în ultimul rând, efervescenţa pe educaţie, cultură, civic: fotografii. 
care am remarcat-o în acest an pe târguri de oferte de 
reţelele sociale, în rândul voluntarilor, voluntariat, evenimente Ediţia 2011 a SNV s-a 
simpatizanţilor şi organizaţiilor care stradale, acţiuni de igienizare, colecte desfăşurat cu sprijinul financiar al CEE 
sprijină voluntariatul, este un semn că de obiecte şi cărţi, campanii de Trust şi al Fundaţiei C.S. Mott şi a 
SNV este un eveniment trăit din plin sensibilizare, acţiuni în beneficiul făcut parte din Planul Naţional de 
de cei cărora li se adresează!" (Corina persoanelor instituţionalizate, Acţiune al AEV 2011. Pentru detalii 
Pintea, director executiv Pro Vobis - construcţia de adăposturi, manifestări accesaţi portalul www.voluntariat.ro 
Centrul Naţional de Resurse pentru cultural-artistice, gale, prezentări şi sau descărcaţi comunicatul de presă; 
Voluntariat). dezbateri pe teme de voluntariat şi raportul SNV 2011 este în lucru şi va 

multe altele, derulate în locaţii dintre fi tipărit în lunile următoare – pentru 
An de an, partenerii locali ai cele mai diverse. Pe perioada SNV detalii contactaţi 

evenimentului - asociaţii, 2011, România a găzduit de asemenea, programe@provobis.ro.

www.voluntariat.ro

http://www.facebook.com/
provobis

Anul acesta, Centrul de Voluntariat Bucureşti s-a alăturat tendinţelor 
de implicare şi a marcat SNV cu târgul de oferte de Voluntariat, organizat împreună 
cu Inforeuropa – Departamentul Afacerilor Europene. Au fost prezente 22 de ONG-
uri cu oferte de Voluntariat variate din 
domenii ca: social, eco, educaţie, sănătate, 
tineret, administrative. 

Pe parcusul SNV, toţi bucureştenii interesaţi au putut participa la sesiuni informative 
despre cum pot deveni voluntari. CVB împreună cu Salvaţi Copiii au organizat un 
worskhop te tema managementului voluntarilor pentru coordonatori de voluntari din 
diverse ong-uri din capitală, în spaţiul pus la dispoziţie de către Turneul European AEV 
2011 la Muzeul Ţăranului Român. Totodată, CVB a sprijinit Conferinţa de Voluntariat în 

Educaţie şi evenimentul “Înviorarea de primăvară”.

Voluntariatul este la 
modă şi în Bucureşti!

În data de 4 februarie a companiilor care sprijină implicarea angajaţilor în 
avut loc la Bucureşti programe de voluntariat, cât şi reprezentanţi ai presei. 
debutul evenimentelor din 
calendarul oficial de Participanţii la 
activităţilor dedicate AEV conferinţă au 
2011, prin Conferinţa dezbatut teme 
Natională “Anul European de interes 
al Voluntariatului 2011 în pentru 

România”. Au fost prezenţi 195 de participanţi din 22 de mişcarea de 
judeţe (Alba, Arad, Argeş, Bacău, Brăila, Braşov, Buzău, voluntariat din 
Călăraşi, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, România în cadrul a 4 grupuri de lucru tematice. Cea de-a doua 
Dâmboviţa, Iaşi, Olt, Prahova, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, parte a conferinţei a oferit posibilitatea unei interacţiuni şi 
Timiş, Maramureş) şi din Bucureşti - voluntari, dialogului dintre participanţi cu scopul de a se informa cu privire 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care la oportunităţile disponibile pe durata anului 2011. În sesiunea 
implică voluntari, instituţii publice care lucrează cu finală s-au oferit informaţii cu privire la programe de finanţare 
voluntari sau care au competenţe în sprijinirea activităţilor active în România, precum programele Autorităţii Naţionale 
de voluntariat, instituţii publice şi private care finanţează pentru Sport şi Tineret, Programul Europa pentru Cetăţeni, 

activităţi de voluntariat, reprezentanţi ai Programul Cultura, Programele ANPCDEFP.

Conferinţa Naţională Anul 
European al Voluntariatului 
2011 în România

Foto: Hai Hui, Tg. Jiu

Foto: Club IMPACT Decebal, Dr. Turnu Severin

http://www.voluntariat.ro
http://www.facebook.com/provobis


3

Pro Vobis continuă să sprijine noile iniţiative de 
înfiinţare de centre de voluntariat, prin proiectul 

“Centrul de Voluntariat - Resurse şi Oportunităţi pentru 
Comunitate”, finanţat de Trust for Civil Society în Central and 
Eastern Europe, prin oferirea de training, consultanţă şi 
oportunităţi de colaborare. 

În afară de sesiunea de instruire, noile centre de Astfel, luna februrie a prilejuit organizarea unei sesiuni de 
voluntariat au organizat evenimente publice de lansare a instruire la Băile Felix, Oradea, pentru reprezentanţii noilor 
centrelor de voluntariat, ce au luat diferite forme - de la centre de voluntariat, pe tema gestionării voluntarilor. Această 
conferinţe de presă până la activităţi publice de voluntariat sesiune a venit în întâmpinarea nevoii identificate de către 
menite să informeze comunităţile unde activează despre noile centre de a-şi profesionaliza sistemele de lucru cu 
serviciile pe care le oferă pentru cei care doresc ca devină voluntarii. 
voluntari, cât şi pentru organizaţii sau instituţii care implică Reamintim că 
voluntari. iniţiativele de 

creare de noi 
În plus, Pro Vobis a mai sprijinit noile centre pentru că centre curprinse în 
acestea să înceapă să construiască resurse la nivel local, proiectul 
prin oferirea de consultanţă pentru întocmirea unui ghid al menţionat s-au 
oportunităţilor locale de voluntariat. Noile centre de concretizat în 
voluntariat au mai avut ocazia să câştige experienţă în următoarele 
derularea de activităţi specifice unui centru de resurse localităţi: Alba 
pentru comunitate şi prin implicarea, unele pentru prima Iulia, Câmpia 
dată de la iniţiativa înfiinţării lor, în evenimentul Săptămâna Turzii, Mediaş, Sf. 
Naţională a Voluntariatului, ediţia 2011, şi contribuind astfel Gheorghe, 
la creşterea impactului evenimentului la nivel naţional. De Repedea, Suceava, Oneşti, Roman, Râmnicu Sărat, Panciu şi 
la activităţi de igienizare, la marşuri, la activităţi cu diverşi Tulcea. Temele abordate în cadrul sesiunii de instruire au 
beneficiari, construirea de case şi multe alte acţiuni, noile urmărit îndeaproape cei 9 paşi ai sistemului de Management al 
centre de voluntariat au demonstarat că pot îndeplini cu Voluntarilor dezvoltat de Pro Vobis şi anume: pregătirea 
succes rolul de a mobiliza resursele comunităţilor în care organizaţiei pentru implicarea voluntarilor, recrutare, selecţie, 
activează, pot motiva tinerii şi vârstnicii deoportiva să se orientare şi instruire, supervizare, motivare, recunoaşterea 
implice, contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, meritelor voluntarilor şi evaluarea voluntarilor şi a 
implementant peste 65 de activităţi diverse în cadrul programelor de voluntariat. 
SNV.  

PROIECTE

Continuăm dezvoltarea 
infrastructurii pentru voluntariat 
în România

publicarea şi diseminarea raportului 
„Politici publice cu privire la voluntariat în 
România şiUniunea Europeană – o perspectivă 
comparată” şi afilierea 
Federaţiei VOLUM la 

Pro Vobis a încheiat cu succes implementarea proiectului Centrul European de Voluntariat, 
„VOLUM pentru dezvoltarea VOLUNTARIATULUI în România” structura reprezentativă la nivel 
finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein şi european a centrelor de 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic voluntariat şi organizaţiilor 
European. umbrelă din domeniul 

voluntariatului din ţările 
Proiectul a fost un succes, un demers extraordinar de europene. Pro Vobis deţine 
mobilizare şi agregare a intereselor organizaţiilor care preşedinţia Federaţiei VOLUM 
lucrează cu voluntari în România, finalizându-se cu prin alegerea reprezentantei 
înregistrarea juridică a Federaţiei VOLUM – Federaţia sale, Cristina Rigman, în funcţia 
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în de Preşedinte al federaţiei. în 
România. Proiectul a creat o serie de resurse menite să cadrul Adunării Generale de 
asigure debutul cu succes al Federaţiei VOLUM şi poziţionarea constituire din 3 iunie 2010, 
acesteia ca principalul partener de dialog al autorităţilor pentru un mandat de 3 ani. 
române pe tematica voluntariatului. Premisele unui debut cu succes 

al Federaţiei VOLUM în sfera politicilor publice în domeniul 
Principalele resurse create pe durata proiectului sunt: crearea voluntariatului din România au fost asigurate de intrarea 
paginii web ; redactarea, publicarea şi Federaţiei VOLUM în grupul de coordonare a Anului 

diseminarea Strategiei de acţiune a Federaţiei VOLUM European al Voluntariatului 2011 în România. 
pentru perioada 2011 – 2013; redactarea, 

www.federatiavolum.ro

Încheiea proiectului „VOLUM pentru 
dezvoltarea voluntariatului în România”

http://www.federatiavolum.ro
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Pro Vobis deruleaza în perioada aprilie-
decembrie 2011, în parteneriat cu asociaţia A.R.T. 

Fusion şi Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, proiectul 
VOLARE (VOLuntari Activi în România şi Europa), finanţat 

de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, 
linia Structuri de Suport SEV. Proiectul îşi propune să străinatate. De asemenea, a avut loc o 
infomeze organizaţiile neguvernamentale active cu privire la Bibliotecă vie la Bucureşti, organizată 
voluntariat în general şi la Serviciul European de Voluntariat de A.R.T Fusion, - 
în special, pentru a facilita accesul acestora la oportunităţile partenerii noştri în proiect, 
disponibile în acest domeniu. cât şi prezentari despre 

voluntariat in general si 
În primele luni ale SEV în licee clujene şi la 
proiectului au avut diverse întalniri si 
loc activităţile evenimente din cadrul 
pregătitoare din sectorului ONG, ocazii cu 
cadrul proiectului şi care s-au vizionat 
anume doua întâlniri materialele video din 
de lucru ale echipei cadrul proiectului. În plus, au început să se desfăşoare 
de proiect, pregătirea sesiuni periodice de orientare a persoanelor interesate de 
de materiale voluntariat, la centrul Info Europa din Bucureşti. 
promoţionale, cât şi 
numeroase discuţii Un alt eveniment important din proiect, la a cărui 
online, în urma planificare şi lansare ne-am adus contribuţia în calitate de 

cărora s-au planificat detaliile activităţilor de pe parcursul parteneri cu Fundaţia Life, a fost Volunteq 1.0 - Voluntariat 
verii. Site-ul , realizat în cadrul de la A la SEV, eveniment tip barcamp care va avea loc în 
proiectului IMPROVE 2010 din cadrul aceleiaşi linii de perioada 23-26 iulie la Oradea şi la care sunt aşteptaţi 
finanţare a fost îmbogaţit cu noi poveşti de voluntari SEV şi peste 85 de reprezentanţi ai unor organizaţii cu experienţă 
au fost planificate temele dezbaterilor online care vor demara SEV sau interesate să se acrediteze, cât şi voluntari SEV. 
pe site-ul de ştiri . De asemenea, este în 
curs de editare un document de poziţie privind valoarea În lunile viitoare, pe lângă activităţile deja programate – 
voluntariatului ca formă de dezvoltare personală, campania de promovare a voluntariatului şi a SEV în mediul 
profesională şi socială, care va fi tipărit în perioada imediat online şi stradal, organizarea de ateliere la Volunteq 1.0 şi 
următoare. prezenţa cu stand şi ateliere creative în cadrul B'estfest 

Goes Green, zona Green Village, ne pregatim şi pentru 
Printre evenimentele susţinute în cadrul proiectului s-a evenimentele din toamna, care vor cuprinde o serie de 
numărat ziua dedicată SEV în cadrul Turneului european al worldcafé-uri şi 
Anului European al Voluntariatului 2011, intitulată Meet EVS. biblioteci vii pe teme de 
Eveniment organizat in parteneriat cu ANPCDEFP în cadrul voluntariat, în diferite 
Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, în data de 10 mai, la locaţii din ţară ce 
MTR, pe principiul “lucrurile bune trebuie împărtăşite”, urmează a fi anunţate 
evenimentul MEET EVS a reunit atât voluntari străini, cât şi pe canalele de 

români, alături de reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale, care comunicare specifice 
au stat de vorbă cu cei 50 de participanţi despre ce sectorului.  

înseamnă o experienţă de voluntariat în 

www.voluntareuropean.ro

www.buzznews.ro

VOLARE - VOLuntari Activi în 
România şi Europa

S-au discutat şi planificat activităţile din 
perioada verii, realizarea de materiale promoţionale 

În perioada 25-27 pentru acestea şi împărţirea sarcinilor între parteneri. 
mai 2011, s-au 
reunit pentru o Sesiunile de lucru au 
întâlnire de lucru şi fost urmate de 
planificare,  la activităţi de team-

Mărişel, judeţul Cluj, partenerii din proiectul VOLARE - building, facând ca 
VOLuntari Activi în România şi Europa. şederea noastră la 

Mărişel să fie una pe 
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Tineret în cât de productivă, pe 
Acţiune, linia structuri de suport EVS, şi este implementat de atât de plăcută.  
Pro Vobis în parteneriat cu asociaţia A.R.T. Fusion şi Centrul 
de Voluntariat Cluj-Napoca. 

Întâlnirea partenerilor 
din proiectul VOLARE

http://www.voluntareuropean.ro
http://www.buzznews.ro


5

PARTENERIAT 

Pro Vobis este implicat pe mai multe planuri în 
implementarea activităţilor AEV 2011 în România. Carmen Mai mulţi membri ai echipei Pro Vobis sunt implicaţi în 

Marcu reprezintă Pro Vobis în cadrul grupului de coordonare grupurile tematice de lucru care dezbat probleme de 
AEV care supervizează întreg procesul de implementare al interes pentru mişcarea de voluntariat pe durata anului 
planului naţional de activitate. 2011, cu scopul de a contribui la realizarea unei Strategii 

naţionale pentru 
dezvoltarea 
voluntariatului în 
România. Pro Vobis 
co-moderează două 
dintre cele 4 grupuri 
tematice, respectiv 
“Definiţie şi cadru Una dintre principalele responsabilităţi ale Pro Vobis a fost 
legal pentru implementarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, 
voluntariat” şi eveniment cuprins în planul naţional de acţiune AEV. 
“Voluntariatul sprijinit de angajator şi responsabilitatea 
socială corporatistă”, având şi un reprezentant în cadrul Pro Vobis gestionează de asemenea campania de comunicare 
grupului “Codul etic al organizatorilor activităţilor de online, care cuprinde secţiunea dedicată AEV pe pagina 
voluntariat”. Cea mai recentă întâlnire de lucru a grupurilor www.voluntariat.ro şi conturile de Facebook şi Youtube 
tematice avut loc între 30 iunie-1 iulie 2011, la Sinaia.dedicate promovării AEV. De asemenea, Pro Vobis a pus la 

dispoziţia celor interesaţi bannere web AEV2011.

Contribuţia Pro Vobis la 
implementarea AEV 2011 în România

Turneul Anului European al 
Voluntariatului 2011 a ajuns la 
Bucureşti în perioada 9-15 mai, 
venind dinspre Tallin. 
Evenimentul, care a avut loc la 

pictură şi expoziţii fotografice, dar şi 
Muzeul Ţăranului 

pentru dezbateri. 
Român, a pus la 
dispoziţie un spaţiu în 

Asociaţia Pro Vobis a fost prezentă în 
care organizatorii de activităţi de voluntariat au 

cadrul Turneului cu două evenimente. 
interacţiont între ei şi cu publicul larg, organizând 

MeetEVS – un eveniment de schimb de 
evenimente dedicate voluntarilor şi beneficiarilor 

experienţă în proiectele finanţate prin 
activităţilor de voluntariat. Totodată, publicul larg a 

Serviciul European de Voluntariat 
avut posibilitatea să afle informaţii despre 

(SEV) unde s-au întâlnit voluntari, 
voluntariat în general şi să se înscrie ca voluntari. 

reprezentanţi ai ONG-urilor implicate 
sau interesate de program, viitori 

Cele 7 zile ale Turneului au fost animate cu sesiuni de 
voluntari SEV si persoane resursă din cadrul Programului 

informare despre cum poţi deveni voluntar în România şi în 
Tineret în Acţiune. De asemenea, Pro Vobis, împreună cu 

alte ţări europene, workshop-uri despre managementul 
Federaţia VOLUM, au organizat Volunteer Marketplace, 

voluntarilor, seminarii ce au avut ca temă ajutorul acordat 
eveniment ce a oferit companiilor şi organizatorilor 

copiilor cu istoric dramatic, managementul în situaţii de 
activităţilor de voluntariat oportunitatea interacţiunii şi 

urgenţă şi demonstraţii de prim ajutor. De asemenea, 
dialogului în vederea cunoaşterii 

Turneul a oferit un spaţiu propice pentru ateliere de 
cererii şi ofertei de voluntari.

Turneul Anului European al 
Voluntariatului 2011

Pro Vobis este un membru activ al Federaţiei VOLUM, implicându-se constant în activităţile 
federaţiei prin  participarea la şedinţele de lucru ale Consiliului Director al Federaţiei VOLUM în ianuarie 

şi mai 2011 şi la Adunarea Generală a Federaţiei VOLUM 
din 3 iunie 2011. 

În calitate de Preşedinte al Federaţiei VOLUM, 
reprezentanta Pro Vobis, Cristina Rigman, a participat la 
întâlnirile de lucru ale grupului de coordonare a Anului 
European al Voluntariatului 2011 în România şi a luat 
cuvântul în deschiderea Conferinţei Naţionale Anul European al Voluntariatului 

2011 în România organizată la Bucureşti în februarie 2011. La începutul lunii mai, Cristina a reprezentat atât Pro Vobis cât şi 
Federaţia VOLUM la Adunarea Generală a Centrului European de Voluntariat organizată la Tallinn, în Estonia.

Activitatea Pro Vobis în 
cadrul Federaţiei VOLUM 
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înfiinţate în cadrul proiectului persoanelor ce 
vor dori să-şi creeze propria lor afacere; (4) 
Informarea grupului ţintă cu privire la mediul de afaceri, 
oportunităţile existente, elaborarea unui plan de afaceri şi 
legislaţia relevantă în vederea unei mai bune organizări a 
muncii şi creşterea cotei de piaţă, prin intermediul a 15 

Asociaţia Româna a Tinerilor cu Iniţiativă, în parteneriat cu workshop-uri cu teme antreprenoriale.
Pro Vobis şi SIVECO România, implementează, începând cu 
data de 03 ianuarie 2011, proiectul strategic „Dezvoltarea Primele acţiuni publice din cadrul proiectului au fost 
inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii conferinţele regionale de promovare a proiectului 
antreprenoriatului strategic românesc” - proiect POSDRU ID organizate la Craiova (29 martie), Timişoara (6 aprilie), 
63270. Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani şi este Braşov (8 aprilie), Cluj-Napoca (11 aprilie), Constanţa (13 
cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul aprilie) şi Iaşi (15 aprilie). Conferinţa regională de la Cluj-
Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Napoca a reunit 41 de participanţi, tineri interesaţi de ideea 
2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii antreprenoriatului, reprezentanţi ai unor organizaţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de neguvernamentale care lucrează cu mediul de afaceri sau 
Intervenţie 3.1. – Promovarea culturii antreprenoriale. promovează implicarea tinerilor în activităţi antreprenoriale 

şi tineri antreprenori. 
Obiectivul general 
al proiectului îl Evenimentul l-a avut ca invitat principal pe Dan Koblicska, 
reprezintă manager WirTek, care le-a vorbit tinerilor participanţi 
dezvoltarea despre importanţa pregătirii personale înainte de începerea 
competenţelor unei afaceri şi experienţele sale de începere a unor afaceri, 
manageriale şi succesele şi eşecurile şi mai ales lecţiile învăţate din 
antreprenoriale şi acestea. Alţi 3 tineri antreprenori şi-au împărtăşit 
promovarea experienţele de iniţiere şi gestionare a unor afaceri şi 
culturii de business provocările cu care s-au confruntat. Sorana Olaru a descris 
în rândul tinerilor, experienţa „Coşului Verde”, Dan Emil Fofiu Sânpetrean a 
în vederea povestit despre „Cafeneaua Medina” şi Alin Roşca despre 
dezvoltării experienţa „DaVision” şi îmbinarea turismului cu activităţile 

spiritului întreprinzător, a creşterii competitivităţii şi al educative pentru tineri. Tinerii participanţi au apreciat 
generării unui număr crescut de afaceri. Obiectivele experienţa interacţiunii directe cu antreprenorii şi şi-au 
specifice ale proiectului sunt: (1) Imbunătăţirea abilităţilor exprimat interesul pentru mai multe astfel de întâlniri a 
practice şi a cunoştinţelor teoretice ale grupului ţintă prin căror valoare educativă este cel puţin la fel de valoroasă cu 
desfăşurararea a 17 cursuri de formare şi prin lucrul cu 3 experienţa dobândită în cadrul unui curs. 
simulatoare de business constând în lecţii interactive 
dedicate dobândirii de noi competenţe, cu scopul de a În a doua parte a anului 2011 se vor amenaja centrele 
garanta o eficienţă organizaţională mai mare şi corelarea cu regionale de formare şi se va finaliza acreditarea celor 17 
cerinţele pieţei; (2) Perfecţionarea cunoştinţelor grupului cursuri care vor fi oferite gratuit tinerilor între 18 şi 35 de 

ţintă, reprezentat de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi ani în cadrul centrelor regionale de formare, începând cu 
35 de ani, în domeniul TIC; (3) Oferirea de consiliere ianuarie 2012.

business prin intermediul celor 6 centre regionale 

Lansare proiect: „Fii tânăr 
antreprenor pentru viitor!”

Între 15-16 aprilie a avut loc la Oradea 
întâlnirea de planificare a acestui proiect, în cadrul 
căreia a fost realizată o amplă analiză de piaţă a site-urilor 
deja existente în România şi care au ca temă principală 

În perioada aprilie-decembrie 2011, pe lângă Serviciul European de 
implementarea proprie a proiectului VOLARE, Pro Vobis Voluntariat. Pornind de la 
este partener într-un alt proiect de tip structură suport SEV, această analiză, cei 
desfăşurat de Fundaţia Life Tineret din Oradea şi intitulat prezenţi au trecut apoi 
„SEVers”. Acest proiect îşi propune realizarea unei printr-un proces 
platforme online a practicienilor din proiectele SEV din structurat de branding al 
Romania - o comunitate a tuturor actorilor interesaţi de noii platforme online, 
acest subiect, care îşi pot împărtăşi în acest fel experienţele stabilind numele acesteia 
acumulate în proiecte concrete, punând bazele unei si caracteristicile care o 
structuri online de suport reciproc şi schimb de bune vor diferenţia de alte 
practici, având ca principiu open sourcing şi care ţinteşte site-uri de profil. Platforma online va funcţiona pe baza 
încurajarea dezbaterii active şi constructive cu rolul de a disponibilităţii membrilor de a împărtăşi activ experienţele 
creşte calitatea proiectelor SEV din România. lor din proiecte, oferind teme de discuţii, problematici cu 

care s-au confruntat, punând întrebări şi oferindu-şi 

Parteneri în proiectul SEVers 
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unii altora răspunsuri, lansând provocări şi Participanţii la Volunteq vor avea ocazia să 
dezbătând etape şi situaţii specifice din ciclul de exerseze modalitatea de creare a conţinutului 
viaţă al unui proiect SEV. informaţional ce va exista ulterior pe 

platformă, pornind de la discuţiile concrete 
Un prim pas pentru consolidarea acestei din timpul evenimentului dintre coordonatorii 
platforme va fi realizat în cadrul evenimentului de proiecte SEV, mentori, voluntari şi 
Volunteq v1.0 – Voluntariat de la A la SEV reprezentanţi ai organizaţiilor acreditate sau 
(www.barcamp.ro), în cadrul căruia Pro Vobis în curs de acreditare, precum şi reprezentanţi 
este co-organizator alături de o serie de alte ai Programului Tineret în Acţiune.
organizaţii, în colaborare cu ANPCDEFP.

INTERNAŢIONAL

Anul European al 
Voluntariatului 2011 a debutat la 

Budapesta cu o serie de evenimente 
incluse în programul preşedinţiei 

europene deţinute de Ungaria pentru 
prima jumătate a anului 2011. În perioada 
7-8 ianuarie 2011 a avut loc la European 
Youth Center din Budapesta prima 
conferinţă a Alianţei Europene AEV 2011, 
o reţea informală de 38 de organizaţii 
umbrelă active la nivel european în diferite 
domenii în care se implică voluntari. 
Conferinţa a dat startul dezbaterilor din 
cadrul celor 6 grupuri tematice care vor 
contribui la redactarea unei Agende 
Europene de politici publice pentru va avea loc în septembrie, la Bruxelles, când vor fi finalizate 
voluntariat, care va fi înaintată Comisiei Europene la ultima recomandările pentru fiecare tematică. 
conferinţă dedicată AEV 2011 în luna decembrie la 
Varşovia, aflată sub egida preşedinţiei poloneze a Uniunii Prima conferinţă tematică a Comisiei Europene a fost 
Europene. dedicată recunoaşterii valorii voluntariatului la nivel 

individual şi social şi a fost organizată imediat după 
Temele abordate de grupurile de lucru ale Alianţei Conferinţa Alianţei Europene AEV 2011, pentru a permite 
Europene AEV 2011 sunt: Calitatea voluntariatului, Cadrul interacţiunea dintre participanţii la cele două evenimente. 

legal pentru voluntariat în Conferinţa s-a concentrat pe două componente ale valorii 
Europa, Infrastructura voluntariatului: componenta individuală - dezbătută sub 
pentru voluntariat, forma recunoaşterii competenţelor dobândite prin 
Recunoaşterea voluntariat, şi componenta socială - dezbătută sub forma 
voluntariatului, Valoarea existenţei şi inexistenţei statisticilor referitoare la 
voluntariatului şi voluntariat şi comparabilitatea limitată a datelor disponibile 
Voluntariatul sprijinit de la nivel internaţional. Cuvântul de deschidere al conferinţei 
angajator. Grupurile de a fost rostit de vice-preşedinta Comisiei Europene, 
lucru sunt moderate de comisarul pentru Justiţie, drepturile omului şi cetăţenie, 
reprezentanţi ai membrilor Dna Viviane Reding, care a subliniat necesitatea unei 
Alianţei. România este politici publice cu privire la voluntariat şi a politicilor publice 
reprezentată de către la nivel naţional, care să faciliteze implicarea cetăţenilor în 

Cristina Rigman, moderator al grupului de lucru cu tema activităţi de voluntariat şi să susţină organizatorii 
Infrastructura pentru voluntariat, reprezentând Pro Vobis în activităţilor de voluntariat, precum şi nevoia îndepărtării 
calitate de membru al Centrului European de Voluntariat, barierelor care afectează negativ implicarea cetăţenilor în 
iniţiatorul Aliantei Europene AEV 2011. Grupurile de lucru s- activităţi de voluntariat.
au mai reunit în martie şi mai la Bruxelles în două întâlniri 
de lucru şi în prezent redactează recomandările care vor fi 
incluse în Agenda europeană de politici publice pentru 

voluntariat sub fiecare dintre tematicile dezbătute. 
Următoarea întâlnire de lucru a grupurile tematice 

Implicare in evenimentele europene ale 
Anului European al Voluntariatului 2011: 
Conferinţa Alianţei Europene AEV 2011, 
Lansarea grupurilor de lucru la nivel 
european şi Conferinţa tematică a Comisiei 
Europene cu tema „Recunoaşterea 
voluntariatului”
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La începutul lunii mai, a avut loc la Tallinn, în diferite ţări europene redactate de 
Estonia, Adunarea Generală a Centrului European de organizaţiile membre ale Centrului European de 

Voluntariat (CEV). Aceasta a marcat finalul celor două Voluntariat din ţările respective, şi o privire de ansamblu cu 
mandate succesive de membru în Consiliul Director al privire la componentele infrastructurii pentru voluntariat în 
Centrului European de Voluntariat deţinute de ţările Uniunii Europene. Raportul va fi publicat în luna 
reprezentanta Pro Vobis, Cristina Rigman. septembrie a anului 2011. 

Activitatea sa în cadrul Centrului European de Voluntariat va 
continua însă pe toată durata anului 2011 pentru finalizarea 
celor două proiecte în care este implicată direct: moderarea 
grupului de lucru cu tema „Infrastructura pentru voluntariat 
în Europa” din cadrul Alianţei Europene AEV 2011 şi 
finalizarea publicaţiei cu tema „Infrastructura pentru 
voluntariat în Europa”, publicaţie care reuneşte rapoarte cu 

privire la situaţia infrastructurii pentru voluntariat în 

Tratatul de la Lisabona prevede, la articolul European pentru Ajutor Umanitar şi Protecţie 
214, înfiinţatea unui corp de voluntari europeni pentru Civilă, Kristalina Georgieva. Discursurile au evidenţiat 

ajutor umanitar, importanţa EVHAC în contextul Uniunii Europene, ca 
cunoscut până în donator principal pentru ţările în curs de dezvoltare, şi 
prezent sub numele pentru politica publică la nivel european în acest domeniu, 
EVHAC (European care accentuează din ce în ce mai mult ajutorul multiplu, nu 
Voluntary 
Humanitarian Aid 
Corps). De la apariţia 
acestei prevederi 
până în prezent, 
Comisia Europeană a 
implementat o serie 

de paşi în vederea pregătirii acestei acţiuni, între care 
realizarea de consultări la nivel european cu factori 
interesaţi cu privire la modul cum ar trebui să fie constituit 
şi să funcţioneze acest corp de voluntari, emiterea unei 
comunicări pe această temă care sumarizează principiile de doar financiar, ci şi constând în resurse umane calificate în 
bază ale acestui corp de voluntari şi prezintă diferitele diferite domenii cheie pentru ţările în curs de dezvoltare, 
opţiuni privind funcţionarea sa (Comunicarea Comisiei care să complementeze ajutorul financiar şi să confere „faţa 
Europene COM (2010)683 final) şi lansarea unui apel la umană” ajutorului oferit de Uniunea Europeană ţărilor în 
propuneri de proiecte pilot care să testeze diferitele opţiuni curs de dezvoltare. 
de implementare a acestei prevederi, în vederea luării unor 
decizii informate cu privire la fima finală de organizare şi Proiectele pilot selectate vor fi implementate de: Salvaţi 
fucnţionare a corpului de voluntari. Copiii Marea Britanie (în colaborare cu NOHA – Asociaţia 

Internaţională a Universităţilor pentru Asistenţă Umanitară 
Conferinţa „The European Voluntary Humanitarian Aid din Belgia şi Institutul de Dezvoltare Bioforce din Franţa) şi 
Corps: State of play and next steps”, organizată la Crucea Roşie Franceză (în parteneriat cu Crucea Roşie din 
Budapesta în 17 iunie 2011, a avut ca scop prezentarea Germania, Austria şi Bulgaria). Al treilea proiect pilot 
celor 3 proiecte pilot selectate şi facilitarea interacţiunii selectat va începe în 2012 şi este implementat de Voluntary 
dintre propunătorii proiectelor, voluntari cu experienţă Service Overseas Marea Britanie în colaborare cu Voluntary 
directă în ţările în curs de dezvoltare şi decidenţii la nivel Service Overseas Olanda şi Pro Vobis – Centrul Naţional de 
european, în special personalul DG ECHO (Directoratul Resurse pentru Voluntariat din România.   
General pentru Ajutor Umanitar şi Protecţie Civilă), implicat 
direct în gestionarea implementării EVHAC. Conferinţa a 

fost deschisă de Ministrul de Stat pentru Afaceri 
Europene din Ungaria, Enikö Györy, şi Comisarul 

Final de mandat în Consiliul Director 
al Centrului European de Voluntariat

Participare la conferinţa 
„The European Voluntary 
Humanitarian Aid Corps: State of 
play and next steps”
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Parteneriatul de învăţare Grundtvig „QuiLT”, 
proiect din care face parte şi Pro Vobis alături de 

organizaţii din alte 4 ţări europene, a continuat în anul 
2011 cu 3 activităţi de formare. Astfel, în perioada 18-21 

martie a avut loc la Lisabona o nouă întâlnire de proiect, 
organizată de partenerul portughez. Pe lângă activităţile 

cu luna septembrie 2011, în cadrul căruia unul dintre cei 3 administrativ-logistice şi de planificare a mobilităţilor din 
voluntari este trimis chiar de Pro Vobis. Cea de-a treia zi a proiect, această întâlnire a avut un element aparte şi anume 
seminarului s-a axat pe clarificarea conceptului de realizarea unei serii de workshop-uri tematice pentru publicul 
voluntariat şi trecerea în revistă a paşilor managementului larg din comunitatea locală. Astfel, 5 din reprezentanţii 

voluntarilor, fiind deschis diverselor organizaţii şi organizaţiilor partenere în 
instituţii din Cipru care doresc să lucreze cu proiect au oferit câte un 
voluntari şi care au răspuns apelului public la workshop de 4 ore pe 
participare. Seminarul s-a bucurat de un real temele lor de expertiză, de 
succes, participanţii apreciind discuţiile despre la managementul 
voluntariat şi perspectiva nouă oferită, precum conflictului, la creativitate, 
şi instrumentele concrete de lucru cu voluntarii expresivitate prin mişcare 
şi clarificarea mecanismului de funcţionare a sau coaching. 
SEV.

Pro Vobis a oferit un 
Cel de-al treilea eveniment din cadrul workshop introductiv în 
proiectului QuiLT a fost un curs de formare domeniul Managementului 

organizat de partenerul din Italia, intitulat „Next Step - Voluntarilor, în cadrul căruia, pe lângă prezentarea celor 9 
English Language Confidence Course” şi paşi, a fost realizată şi o analiză a specificului voluntariatului în 
desfăşurat în perioada 23-28 martie, în România şi Portugalia, a diferenţelor de percepţie şi abordare, 
Zafferana Etnea, Sicilia. La acest curs Pro dar şi a similarităţilor modului de lucru cu voluntarii. La acest 
Vobis a avut oportunitatea de a trimite 2 workshop a participat şi reprezentantul partenerului din Cipru, 
reprezentante ale centrelor de voluntariat care, impresionat de sistemul de managementul voluntarilor, a 
din Cluj-Napoca şi Constanţa - Monica solicitat Pro Vobis în realizarea unei sesiuni de consultanţă 
Racolţa şi Mihaela Căruţaşu, care lucrează personalizată pentru membrii organizaţiei sale. Astfel, în 
în contexte internaţionale şi cu necesitatea perioada 15-17 iunie, Pro Vobis a susţinut un seminar de 
de a utiliza limba engleză cu sau pentru Managementul Voluntarilor în cadrul organizaţiei Cultural 
voluntari şi au putut astfel să îşi consolideze Workshop din Cipru. 
cunoştinţele de limbă străină, dar mai ales 
să îşi dezvolte încrederea în a utiliza limba, Două zile ale seminarului au fost dedicate exclusiv membrilor 
în a depăşi blocajele în comunicare. Cele două participante şi voluntarilor acestei organizaţii, îmbinând elemente de 
au apreciat atmosfera relaxată creată în cadrul cursului de managementul voluntarilor cu elemente de dezvoltare 
facilitatorul din Portugalia, Rodrigo Vilarinho, care a organizaţională şi mentorat în context SEV, pornind de la 
provocat cei peste 15 participanţi să exerseze limba nevoia asociaţiei de a dezvolta un sistem eficient de 
engleză în diferite contexte de educaţie non-formală. implicare a voluntarilor, care să poată fi implementat cu 

ocazia primului proiect SEV al asociaţiei, începând 

Parteneriatul de învăţare 
Grundtvig „QuiLT”

Proiectul VALUE - peste 60 de 
Volunteering & Lifelong reprezentanţi atât ai 
Learning in Universities in universităţilor, cât şi a 
Europe a reprezentat un organizaţiilor ce 
spaţiu de întâlnire pentru 20 lucrează cu voluntari. 
de organizaţii reprezentând Găzduită de Middle East Technical University (METU), 
universităţi şi organizaţii din conferinţa a constituit contextul potrivit pentru a prezenta 
sectorul voluntariatului din baza de resurse creată în timpul proiectului, care include 
13 ţări europene. Obiectivul materiale precum rapoarte, studii de caz şi referinţe 
comun este acela de a bibliografice de interes pentru organizaţiile din ambele 

cerceta legătura dintre cele două sectoare, pentru a împărtăşi sectoare. În cadrul conferinţei, reprezentata Pro Vobis, 
idei şi modele de lucru, precum şi să exploreze potenţialul şi Ramona Dragomir, împreună cu Stefanie Woll de la 
oportunităţile de dezvoltare a învăţământului pe tot parcursul Universitatea din Hamburg, au susţinut unul dintre 
vieţii la nivel universitar, atât pentru voluntari, cât şi pentru atelierele de lucru, ce şi-a propus explorarea legăturii 
personalul organizaţiilor de voluntari. De-a lungul celor 2 ani dintre învăţare pe tot parcursul vieţii şi implicarea 
de cooperare, proiectul a ajuns în prezent la momentul de vârstnicilor în activităţi de voluntariat. Mai multe informaţii 
împărtăşire a rezultatelor eforturilor de cercetare. pot fi găsite pe site-ul dedicat proiectului 

http://www.valuenetwork.org.uk. Conferinţa s-a încheiat 
Astfel, în perioada 8 - 10 iunie, a avut loc la Ankara, Turcia, cu o sesiune de tipul “world cafe”, în care participanţii au 

conferinţa de final a proiectului, la care au participat explorat posibilităţi de colaborări viitoare.  

Proiectul VALUE îşi 
prezintă rezultatele 
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Ioana Bere, voluntară SEV în Finlanda:

“Să fiu voluntar în Finlanda a fost cu siguranţă o 
experienţă provocatoare. Am ajuns în Finlanda în 4 

ianuarie şi am găsit un loc care părea să fie iniţial un capăt 
de lume, acoperit de zăpadă şi uitat în întuneric şi frig. 
Oamenii pe care i-am cunoscut şi cu care am lucrat aici, marea 
majoritate din cadrul organizaţiei mele gazdă - Departamentul de Cultură şi Timp Liber Nykarleby, au avut grijă să-mi arate 
cât de diferiţi pot fi ei de stereotipul clasic care-i catalogează pe finlandezi ca fiind reci şi distanţi. 

De-a lungul celor 6 luni am lucrat cu copii într-o grădiniţă şi într-o şcoală, fiind 
implicată în activităţile lor zilnice. Am avut de asemenea ocazia să gândesc şi să 
organizez extra activităţi pentru tinerii din Nykarleby, împreună cu alţi voluntari din 
zona, de-a lungul Săptămânii Europene a Tineretului. Pe lângă activitatea din 
şcoala si grădiniţă, am fost implicată în toate evenimentele organizate de 
organizaţia mea gazdă, având astfel ocazia să intru în contact cu comunitatea 
locală.
Pe toată perioada şederii mele aici am intrat în contact atât cu localnicii cât şi cu 
alţi voluntari veniţi din tot felul de părţi ale lumii, astfel încât, deşi e aşa un orăşel 
mic, experienţa mea în Nykarleby a făcut ca lumea mea să crească foarte mult 
într-un timp atât de scurt. Si, spre surprinderea mea, am avut parte de mai mult 
soare şi lumină decât mă aşteptam!”

Diana Bere, voluntară SEV în Serbia:

Proiectul SEV în care este implicată Diana se numeşte “Smile with young people”, stagiul 
ei fiind unul de 12 luni. Acesta este de alfel şi primul proiect în care Pro Vobis activează 
atât ca organizaţie de trimitere, cât şi ca organizaţie coordonatoare, oferindu-ne ocazia 
să câştigăm mai multă experienţă în ceea ce priveşte traseul voluntarului SEV şi aspecte 
practice ale implementării de proiecte SEV.  

"Lucrez în Serbia ca voluntar SEV al Centrului Educaţional Krusevac (Edukativni Centar 
Krusevac). Aici particip la toate evenimentele în care este implicată organizaţia mea 
gazdă, de la un seminar pe tema drepturilor omului, până la o campanie de 
înfrumuseţare a oraşului; de la scrierea de proiecte, până la realizarea lor. Partea cea 
mai bună cred că e că aşa am ajuns să cunosc oamenii cu care lucrez destul de repede 
şi destul de bine. Ca să nu mai vorbesc de limbă, pe care cel mai bine o învăţ de la cei care ştiu doar puţină engleză. 
Ca atribuţii mai personale, am devenit un punct de informare referitor la tot ce înseamnă SEV, pentru că sunt exemplul viu 
într-o comunitate cu un număr mare de tineri. Cam în aceeaşi idee, ca şi proiect personal am realizarea unui filmuleţ despre 
experienţa SEV. Mai organizez şi seri de jocuri, în ideea de a începe un centru de jocuri aici, şi am în plan şi seri de filme 
pentru tinerii din oraş. În proiectul meu, libertatea e destul de mare, doar ideile trebuie să apară."
 

Radu Burtescu - stagiu de 12 luni, Luxembourg, organizaţia Graffitti aslb:
 
Radu a început un stagiu de voluntariat internaţional, prin programul SEV, de 1 
an de zile, în cadrul organizaţiei Graffiti aslb din Luxembourg. Proiectul în care 
este implicat Radu, intitulat "Sustainability on air", presupune realizarea unor 
emisiuni săptămânale, difuzate pe un post de radio local numit Radio ARA, 
emisiuni ce abordează teme legate de dezvoltarea durabilă. Până în prezent, 
Radu a produs o serie de rubrici radio ce promovează transportul local pe 
bicicletă, încurajează ocuparea clădirilor nefolosite şi păstrate doar pentru 
speculaţii imobiliare, denumite şi „squat-uri", stilurile de viaţă non-violente şi, în 
general, abordează subiecte legate de economie şi democraţia participativă. 

„Programele mele vin să susţină acţiunile oamenilor care doresc să se implice 
mai mult în comunitatea în care trăiesc, care vor să trăiască într-o manieră 
nonagresivă, noncomercială. Le pun la îndemână câteva din «uneltele» pe 

care le-am aflat pe parcursul călătoriilor mele şi le ofer o opinie exterioară. Unele dintre acestea sunt Critical Mass, 
Freecycling, trocul, întâlnirile mediate, în care se ajunge la un consens în privinţa deciziilor", explică Radu.

Noutăţi de la voluntarii trimişi de 
Pro Vobis prin Serviciul European 
de Voluntariat
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Pro Vobis, reprezentat prin Carmen Marcu, a 
fost prezent la atelierul despre cetăţenia activă 
europeană şi voluntariat, în care s-au dezbătut premise 
europene şi strategii naţionale, ce ar trebui să conţină 
acestea, de către cine ar putea fi sprijinite şi modalităţi de 
punere în practică.  

În perioada 5-7 iunie a avut loc la Budapesta cea de-a doua 
ediţie a European Civil Meeting, tema principală fiind cetăţenia 
activă. 

La conferinţă au fost prezente aproximativ 200 reprezentanţi ai 
societăţii civile, care au avut oportunitatea de a se implica in 4 
ateliere pe următoarele teme: participarea activă şi cetăţenia 
europeană, educaţia pentru cetăţenie europeană şi implicarea 
tinerilor, rolul societăţii civile şi al ONG-urilor în procesul de 
aderare la UE al statelor din regiunea de vest al balcanilor. 

European Civil Meeting,
Budapesta, 5-7 iunie

PREZENTĂRI

Cu ocazia SNV 2011 şi pentru a marca Anul 
European al Voluntariatului, a fost organizată 

conferinţa anuală a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor 
şi Bibliotecilor Publice între 12-14 mai, la Baia Mare, cu 

tematica „Modele de Voluntariat în Biblioteca Publică”. 
Asociaţia Pro Vobis a fost invitată să participe pentru a 
împărtăşi din experienţa sa în promovarea şi dezvoltarea 
voluntariatului în general şi a Serviciului European de 

plus, la finalul conferinţei a fost organizat un târg de Voluntariat în special, activitatea făcând parte din eforturile 
proiecte de voluntariat ale bibliotecilor prezente, în cadrul de promovare din cadrul proiectului VOLARE (TiA, linia 
căruia am distribuit materiale promoţionale şi informative structuri de suport EVS). 
despre voluntariat şi SEV, care au fost preluate de 
reprezentanţii bibliotecilor pentru a fi distribuite cititorilor În acest sens, colega noastră Corina Pintea – director 
lor.executiv Pro Vobis, a realizat o prezentare în plen a 

infrastructurii de 
Prezenţa noastră la Conferinţă a fost extrem de apreciată, voluntariat din 
mulţi din cei prezenţi aflând pentru prima dată de unele din România şi mai 
elementele mişcării de voluntariat din Romania, fiind în apoi a Serviciului 
acelaşi timp şi pentru noi o surpriză extrem de plăcută să European de 
aflăm cît de multe activităţi de voluntariat au loc deja în Voluntariat, ca 
bibliotecile din toată ţara. Şi programul SEV a fost apreciat oportunitate 
ca oportunitate extrem de atractivă pentru unele biblioteci, pentru 
în special pe partea de găzduire de voluntari străini. Multe bibliotecile 
din biblioteci au dorit informaţii suplimentare despre rolul şi publice din ţară. 
serviciile unui centru de voluntariat în comunitate, existând La prezentare au 
potenţialul de a crea astfel de structuri în localităţile în care fost prezenţi 
acestea nu există. peste 40 de 

reprezentanţi ai 
Relaţia creată a fost una cu adevărat benefică şi deschisă, acestor biblioteci, în mare parte implicate deja în activităţi şi 
apărând premisele unei colaborari intense pe termen mediu proiecte cu voluntari locali. 
şi lung. Materialele informative produse în cadrul proiectului 
VOLARE vor fi distribuite prin această reţea tuturor Mai mult, Pro Vobis a susţinut un workshop introductiv în 
bibliotecilor publice din ţară, care în urma acestei conferinţe Managementul Voluntarilor, urmărind: clarificarea 
vor avea şanse mai mari să le valorifice în plan local, conceptului de voluntariat, modalităţile concrete de lucru cu 
ajungând cu mai mare uşurinţă la beneficiarii direcţi. De voluntarii, cei 9 paşi în managementul voluntarilor şi 
asemenea, bibliotecarii şi-au exprimat interesul referitor la crearea unei imagini de ansamblu asupra modului 
cursuri de formare mai ample în ceea ce priveşte profesionist de lucru cu voluntarii. La acest workshop au 
voluntariatul şi managementul voluntarilor. fost prezenţi 17 reprezentanţi ai bibliotecilor interesate 

să îşi dezvolte metodele de lucru cu voluntarii. În 

Prezentare în cadrul conferinţei 
„Modele de Voluntariat
 în Biblioteca Publică”
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În 21 ianuarie a Cei prezenţi au 
avut loc la Sibiu o primit cu mare 
masă rotundă cu entuziasm şi 
tema „Să fim interes cele 2 
voluntari în prezentări – 
parteneriat – punând multe 
Promovarea bunelor întrebări despre 
practici şi a mecanismul de funcţionare a unui centru de voluntariat şi 
succesului serviciile pe care acesta le oferă comunităţii, iar unele 
înregistrat la nivelul întrebări au putut fi clarificate chiar de reprezentanta 
parteneriatelor” – Centrului de Voluntariat Sibiu – Cristina Bîzu, prezentă la 

organizată de Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului eveniment. Modelul Caravanei Urmează Voluntarii a stârnit 
Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială din regiunea de asemenea un real interes, mulţi din cei prezenţi 
Centru (STP PROIS Centru). considerând posibilă replicarea evenimentului la scară 

locală sau regională, dorind în acest sens să afle mai multe 
Pro Vobis a fost invitat să participe la această masă rotundă în detalii şi despre Săptămâna Naţională a Voluntariatului, ca 
calitate de Centru Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi modalitate de implicare a voluntarilor. 
promotor al Anului European al Voluntariatului. Astfel, Pro 
Vobis a realizat 2 prezentări celor peste 25 de membrii ai La eveniment a fost prezentă şi doamna Cristina Rigman, 
pactului prezenţi: prezentarea structurii de parteneriat pe Preşedintele Federaţiei VOLUM, care a prezentat etapele 
baza căreia funcţionează Reţeaua Naţională a Centrelor de apariţiei şi obiectivele acestei federaţii, ca element al 
Voluntariat – inclusiv modalitatea de funcţionare a infrastructurii de voluntariat din România, întregind astfel 
secretariatului reţelei, precum si o prezentare a proiectului tabloul mişcării de voluntariat din ţara noastră, alături de 
„Caravana Urmează Voluntarii” implementat de Pro Vobis în celelalte prezentări ale diverselor proiecte de voluntariat 

2009 – ca model de funcţionare practică a parteneriatului din regiunea Centru.
cu centrele locale de voluntariat. 

Modele de parteneriat: 
RNCVR şi Caravana 
„Urmează Voluntarii!“

european al 
incluziunii 
sociale şi al 
luptei 
împotriva Cu prilejul Adunării generale a Pactului Regional Nord- Vest 

sărăciei, precum şi o sesiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PROISNV), 
specială dedicată 2011 - Secretariatul Tehnic Permanent a organizat, la jumătatea 
Anul European al lunii ianuarie, la Bistriţa, o serie de evenimente publice 
Voluntariatului (AEV). majore pentru dezvoltarea parteneriatelor pentru sprijinirea 

mediului socioeconomic şi accesarea fondurilor europene 
Reprezentanta Pro Vobis, prin POSDRU. Printre aceste evenimente s-a numărat şi 
Ramona Dragomir, a susţinut o prezentare cu privire la Conferinta regională a PROIS-NV “Incluziune socială şi 
contextul voluntariatului în România, planul de acţiune dezvoltare comunitară”. 
pentru AEV, detaliind activităţile planificate pentru 2011 
precum şi cum se pot implica membrii STP-NV în Subiectele de discuţie incluse pe agendă conferinţei au 
organizarea de acţiuni care să ajute la a marca mai numărat o sesiune dedicată revizuirii activităţilor 
puternic AEV în ţara noastră.desfăşurate de STP-NV cu ocazia 2010 - Anul 

Am participat la conferinta regională 
„Incluziune socială şi dezvoltare comunitară”

SERVICII 

În data de 24 mai 2011, doi traineri din echipa Pro Vobis au susţinut o sesiune de instruire cu tematica „Managementul 
Voluntarilor şi activităţilor de voluntariat în comunitate“, la solicitarea companiei multinaţionale PETROM, destinat câtorva 
angajaţi ai acesteia. Cei 14 angajaţi ai companiei care au fost desemnaţi pentru a participa la training au fost persoane cu 
responsabilităţi în dezvoltarea activităţilor de CSR provenind din cele 10 regiuni de lucru de pe întreg teritoriul ţării. 

Trainingul a urmărit transmiterea de informaţii generale şi cunoştinţe specifice 
cu privire la modul de organizare a unui sistem profesionist de management 
al voluntarilor şi a oferit, totodată, un cadru privind iniţierea unor activităţi de 
voluntariat în comunitate, corelate cu instrumente şi metode de lucru cu 
voluntarii. 

Sesiune de instruire 
pentru angajaţii PETROM


