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EVENIMENTELE NOASTRE
Un număr de 178 de organizaţii, instiţutii şi grupuri de iniţiativă din
111 localităţi urbane şi rurale din 34 de judeţe ale ţării, plus capitala, au
organizat săptămâna trecută (14-20 mai 2012) peste 450 de activităţi diverse de
voluntariat şi evenimente cu, pentru sau despre voluntari, pentru a marca cea dea unsprezecea ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV). Anul acesta,
SNV s-a desfăşurat sub sloganul “Voluntariatul nu e o poveste. Voluntariatul este de
povestit.”
SNV este un eveniment naţional anual care creşte constant de la an la an, menit să
mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntarii pe care aceştia îi implică, pentru a
sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunităţii pentru acesta
şi pentru a recunoaşte public activitatea voluntarilor. Activităţile SNV sunt iniţiate şi
derulate de către partenerii locali ai evenimentului – organizaţii nonprofit, instituţii,
şcoli, biblioteci, autorităţi locale şi grădiniţe - care doresc, prin derularea de
activităţi sub
egida SNV,
să îşi aducă
aportul la
rezolvarea
problemelor
comunităţilor
lor, să promoveze mişcarea de voluntariat, să atragă atenţia presei, autorităţilor
locale şi a concetăţenilor lor.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului
nu e o poveste, e de povestit!

Astfel, în perioada 14-20 mai, voluntari din intreaga ţară i-au învăţat pe copii jocuri în aer liber, au vizitat căminele de
vârstnici pentru a socializa sau pentru a le oferi un spectacol sau chiar o tunsoare nouă, au colectat donaţii în obiecte şi cărţi
pentru cei defavorizati, au promovat cultura, sportul şi un stil de viaţă sănătos, au povestit cu elevii despre siguranţa pe
Internet şi despre natură, au igienizat parcuri şi albii de râuri, au împărtăşit abilităţi la ateliere de creaţie, au organizat
campanii, parade, târguri de oferte, prezentări, instruiri şi dezbateri pe teme de voluntariat. Iar pentru că 2012 este Anul
Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii intre Generaţii, salutăm numeroasele activităţi derulate de
voluntari fie în beneficiul vârstnicilor, fie împreună cu aceştia.
O zi tipică de SNV înseamnă în medie 60 de evenimente şi activităţi de voluntariat în
domeniul social, ecologic, educaţional, etc., care au loc concomitent în locaţii din toata ţara
cu participarea unor voluntari şi coordonatori de toate vârstele, de la copii de grădiniţă la
elevi, studenţi, adulţi şi vârstnici. Numărul estimat de voluntari mobilizaţi prin toate aceste
acţiuni este de peste 10.000, cele mai multe activităţi de voluntariat fiind înregistrate in
judeţele Constanţa, Iaşi, Cluj şi municipiul Bucureşti, urmate de judeţele Prahova, CaraşSeverin, Neamţ, Alba, Olt, Bihor şi Sibiu. În timp ce unii parteneri au organizat o singură
activitate, partenerii mai vechi ai SNV şi în mod special unele centre de voluntariat
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din ţară au organizat chiar şi peste 10 activităţi diferite în timpul Săptămânii.
Circa 20% dintre organizatorii activităţilor de voluntariat în perioada SNV sunt
din mediul rural sau au derulat activităţi în mediul rural. Un număr de peste 40
de instituţii de învăţământ – de la grădiniţe la şcoli şi licee – sunt organizatori
principali de activităţi de voluntariat în SNV 2012, în timp ce tot atâtea alte şcoli
s-au implicat în calitate de parteneri.
Credem în puterea fiecărei acţiuni de voluntariat, oricât de mică ar fi, de a
schimba ceva în comunitate şi mai ales de a-i inspira pe cei din jur să se implice
şi ei. SNV este nu numai o sumă de activităţi, este şi:
povestea celor 178 de parteneri organizaţionali locali care au avut
iniţiativă şi au gândit, planificat, finanţat şi implementat acţiuni de voluntariat şi
evenimente SNV la ei în comunitate;
povestea a aproape tot atâţia coordonatori de voluntari – care au recrutat, selectat, motivat echipele de voluntari pe
parcursul acţiunilor şi s-au asigurat că le sunt recunoscute meritele;
povestea celor peste 10.000 de oameni care au fost implicaţi într-un fel sau altul în activităţile derulate, ca voluntari
organizatori ai evenimentelor sau ca participanţi;
povestea parteneriatelor de succes aflate la baza majorităţii activităţilor, între cei 178 de organizatori locali ai
activităţilor din SNV şi sutele de ONG-uri, instituţii sociale, autorităţi locale sau firme pe care aceştia le-au atras alături de ei;
povestea celorlalte programe sau proiecte de voluntariat pe care aceste organizaţii le deruleaza pe parcursul anului şi
a voluntarilor pe care îi implică în acestea – care au beneficiat de promovare în SNV;
povestea presei locale din ţară, căreia îi mulţumim pentru că a ales să fie, ca în fiecare an, alături de SNV şi pentru că
a reflectat în peste 200 de ştiri – on line şi în tipar - activităţile din cadrul Săptămânii.
Vă stă la dispoziţie pagina www.voluntariat.ro/snv pentru a lua pulsul calendarului SNV 2012. Galeria foto a evenimentului
este disponibilă pe pagina de Facebook a Pro Vobis, la adresa
www.facebook.com/media/set/?set=a.3910269640046.170856.1378525539&type=3&l=72b2d9d8a4. Pro Vobis lucrează la
raportul naţional SNV 2012, care va fi făcut public pe www.voluntariat.ro/snv în cursul lunii iulie 2012.
Anul acesta, România a sărbătorit voluntariatul concomitent cu Republica Moldova, Australia şi Irlanda. Ediţia 2012 a
Săptămânii Naţionale a Voluntariatului a avut loc cu sprijinul financiar al Charles Stewart Mott Foundation. Ediţia următoare a
SNV în România va avea loc în cea de-a treia săptămână a lunii mai 2013.
Mulţumim partenerilor media ai evenimentului: TVR3, Societatea Română de Radiodifuziune, www.romaniapozitiva.ro,
www.eurodesk.ro, www.galasocietiicivile.ro, www.stiriong.ro, www.csr-romania.ro, www.buzznews.ro,
www.evenimentestudentesti.ro, www.metropotam.ro.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) este un eveniment iniţiat şi coordonat de către Pro Vobis - Centrul Naţional de
Resurse pentru Voluntariat începând cu anul 2002 şi implementat în colaborare cu centrele de voluntariat, VOLUM Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România şi partenerii locali ai SNV. Pentru mai multe
detalii contactaţi Carmen Marcu, Director Comunicare Pro Vobis, tel. 0755 045 102, comunicare@provobis.ro sau
accesati www.voluntariat.ro/snv sau www.provobis.ro.

NOUTĂŢI DIN PROIECTELE NOASTRE
În luna aprilie am demarat
proiectul MOVE – MObilitate şi Voluntariat în
Europa, implementat alături de Centrul de
Voluntariat Cluj-Napoca şi Asociaţia A.R.T.
Fusion. Acest proiect face parte din seria proiectelor implementate în cadrul structurilor de suport SEV realizate pe parcursul
anilor 2010 şi 2011 şi este sprijinit financiar de Comisia Europeana prin Programul Tineret în Acţiune.

MOVE – MObilitate şi Voluntariat în Europa

Ne propunem să continuăm demersurile pentru promovarea voluntariatului în general şi a Serviciul European de Voluntariat
(SEV) în special. Proiectul vizează în mod specific informarea organizaţiilor neguvernamentale active printr-o serie de activităţi
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special concepute şi crearea de oportunităţi care să faciliteze schimbul de
experienţă între organizaţiile interesate. Printre activităţile mai mari pe care
ni le propunem se înscrie şi o caravană de evenimente cu tematică SEV în
21 localităţi din ţară, în perioada septembrie-octombrie 2012. Proiectul
contribuie la capitalizarea experienţei voluntarilor români care şi-au încheiat
stagiile SEV, respectiv crearea unei reţele de multiplicatori voluntari SEV şi
dezvoltarea unui set de resurse pe care aceştia le pot utiliza în activităţile
lor de promovare în ţară. Detalii pe www.provobis.ro la secţiunea ştiri.
MOVE va dezvolta de asemenea un document de poziţie ce promovează
politicile europene în domeniul mobilităţii voluntarilor şi va continua două
dintre priorităţile Anului European al Voluntariatului – codul etic al
organizatorilor activităţilor de voluntariat şi recunoaşterea competenţelor dobândite prin voluntariat – în vederea finalizării şi
implementării lor în sectorul de voluntariat din România, pentru creşterea calităţii voluntariatului.

PARTENERIATE
În perioada ianuarie 2012 – decembrie 2013, Pro Vobis este partener în proiectul REVEAL, un
parteneriat Multilateral Grundtvig finanţat de Comisia Europeană şi derulat de Centrul de Servicii pentru
Voluntariat Chieti din Italia împreună cu 8 parteneri din 6 ţări europene (Italia, Marea Britanie, Suedia România, Spania
şi Croaţia). Scopul proiectului este de a creşte eficienţa şi impactul voluntariatului în Uniunea Europeană prin creşterea
capacităţii celor care activează în domeniul voluntariatului. REVEAL îşi propune să valorizeze cunoştinţele şi competenţele
dobândite prin intermediul învăţării formale şi non-formale şi să îmbunătăţească
gestionarea eficientă a voluntarilor prin dezvoltarea de instrumente de auto-evaluare
şi cursuri de instruire disponibile on line.
Principalele activităţi ale proiectului includ: realizarea unei cercetări cu privire la
competenţele necesare managerilor de voluntari şi voluntarilor pentru a-şi îndeplini
cu succes sarcinile lor curente; procesarea datelor şi identificarea tematicilor pentru
modulele de instruire; dezvoltarea modulelor de instruire disponibile on line pe
pagina proiectului www.revealvolunteering.eu; promovarea modulelor de instruire şi
facilitarea utilizării lor de către voluntari şi manageri de voluntari din ţările partenere
în proiect şi din alte ţări europene. Platforma va fi disponibilă in 6 limbi (engleză,
italiană, spaniolă, suedeză, croată şi română), iar instrumentele de auto-evaluare vor
fi structurate pe 3 nivele de cunoştinţe, în fiecare din următoarele domenii:
planificare şi management, management financiar,
managementul resuselor umane şi comunicare. Această
resursă va fi disponibilă fără costuri tuturor celor care vor
dori să o utilizeze.

Debut de proiect:
REVEAL - Raising the Effectiveness
of Volunteering in Europe through
Adult Learning

În 23-26 ianuarie 2012 a avut loc prima întâlnire a
partenerilor în Italia, la Chieti. În cadrul întâlnirii a fost
finalizat planul detaliat de activităţi al proiectului şi au
fost clarificate responsabilităţile partenerilor. În perioada
14 mai – 8 iunie 2012, Pro Vobis derulează cercetarea cu
privire la competenţele necesare voluntarilor şi
managerilor de voluntari. Cercetarea este realizată
simultan în Italia, Marea Britanie, Spania, Suedia, România şi Croaţia după o metodologie şi cu instrumente comune
dezvoltate de Institutul pentru Cercetarea Voluntariatului din Marea Britanie (www.ivr.org.uk). Chestionarul în limba română
poate fi completat on line la adresa http://www.revealvolunteering.eu/questionnaire_ro.php Cercetarea vizează voluntari şi
manageri de voluntari (angajaţi sau voluntari la rândul lor) cu vârsta peste 18 ani. Toate informaţiile vor fi tratate cu
confidenţialitate şi metodologia de completare on line asigură anonimitatea.
În 26-27 iunie 2012 va avea loc a doua întâlnire a partenerilor în Croaţia, la Split, întâlnire în cadrul căreia vor fi discutate
rezultatele cercetării şi va fi planificată în detaliu activitatea de dezvoltare a modulelor de instruire.
Pentru informaţii actualizate despre progresul proiectului vă invităm să consultaţi constant pagina proiectului
(www.revealvolunteering.eu) şi pagina Pro Vobis (www.provobis.ro).
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Managementul voluntarilor europeni implicaţi în contexte umanitare
– parteneriat în cadrul unui proiect pilot EVHAC
Suntem încântaţi să facem parte dintr-unul din
proiectele pilot selectate de Uniunea Europeană,
prin DG ECHO (Directoratul General al Comisiei
Europene pentru probleme Umanitare), în cadrul
eforturilor sale de a pune bazele unui corp
umanitar european pentru situaţii internaţionale de
urgenţă. Proiectul pilot se derulează în perioada
februarie 2012 – aprilie 2013 şi este coordonat de
organizaţia Voluntary Service Overseas
International (VSO), din Marea Britanie, în colaborare cu partenerii săi VSO
Olanda şi Pro Vobis (România). Prin acest proiect, 40 de experţi voluntari (din
diverse domenii relevante) vor fi selectaţi şi instruiţi de VSO pentru a fi plasaţi
în zone ale lumii (în mod specific în Bangladesh şi Sudanul de Sud) unde se
desfăşoară programe de prevenire a dezastrelor naturale sau programe de
reconstrucţie post-conflict. Având în vedere că este vorba despre un proiect pilot, scopul este în principal acela de a dezvolta
standarde de bună practică pentru selecţia voluntarilor pentru situaţii umanitare, standarde pentru managementul unor astfel
de voluntari şi dezvoltarea unei curricule de training, cât şi a unor materiale pentru organizaţiile care vor coordona aceşti
voluntari în ţările lor de plasament. Acest pilot va testa, de asemenea, mecanisme de acreditare formală prin care voluntarii
ar putea obţine credite în sistemul universitar european.
Rolul Pro Vobis în acest pilot este acela de a dezvolta un set de standarde pentru managementul voluntarilor implicaţi în
contexte umanitare şi de a dezvolta curricula pentru instruirea organizaţiilor care vor coordona aceşti voluntari în ţările de
plasament. În data de 9 martie, la sediul VSO din Londra, a avut loc prima întâlnire de lucru a partenerilor din proiect, în
cadrul căreia s-au stabilit mecanismele de colaborare, s-a analizat planul de acţiune şi s-au stabilit priorităţile pe termen
scurt. Pentru detalii despre proiect ne puteţi contacta la international@provobis.ro.
Uniunea Europeana este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar din lume. Încă din 1992, UE a finanţat şi coordonat
operaţiuni umanitare în peste 100 de ţări în afara UE. Tratatul de la Lisabona (2009) a însărcinat Comisia Europeană cu
înfiinţarea unui program de voluntariat pentru a stabili un cadru de contribuţie comună a tinerilor europeni la programele de
ajutor umanitar ale Uniunii. În urma unor consultări şi analize ale oportunităţilor si dificultăţilor pe care un astfel de program
le-ar ridica, următorul pas înspre înfiinţarea corpului comun de voluntari umanitari a fost lansarea, de către DG ECHO, a unui
apel pentru o serie de proiecte pilot. Trei mari organizaţii şi proiectele pe care acestea le-au propus au fost selectate pentru a
testa diferite opţiuni şi a da feedback Comisiei privind posibile mecanisme de implementare a unui corp de voluntari europeni
pentru situaţii umanitare. Identificarea unui nume potrivit pentru acest corp de voluntari este de asemenea un proces de
consultare publică în curs de desfăşurare, pagina de web www.name4volunteers.eu fiind la dispoziţia tuturor celor care vor
să voteze propunerile de denumire primite din Europa şi să afle mai multe informaţii despre program şi proiectele pilot.
Informaţii suplimentare pot fi accesate şi la http://ec.europa.eu/echo/aid/voluntarycorps_en.htm.

AFILIERI
Lansarea publicaţiei „Infrastructura pentru
Voluntariat în Europa” în cadrul Adunării
Generale a Centrului European de Voluntariat

În perioada 9-10 mai
2012 a avut loc la Copenhaga,
Danemarca, adunarea gederală a
Centrului European de Voluntariat
(www.cev.be), organizaţie umbrelă
pentru voluntariat la nivel
european, din care Pro Vobis face
parte încă din anul 2001. În cadrul adunării generale a fost lansată publicaţia „Infrastructura pentru Voluntariat în Europa”, o
colecţie de 29 de rapoarte din tot atâtea ţări, care prezintă informaţii despre modul cum este înţeles şi/sau definit conceptul
de „infrastructură pentru voluntariat” şi descrie pe scurt situaţia referitoare la stuctura sectorului de voluntariat, cadrul legal
pentru voluntariat, oportunităţile de finanţare disponibile pentru voluntariat, instrumentele de promovare a voluntariatului,
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situaţia codurilor etice şi a standardelor de bune practici din ţările respective, încheindu-se cu o serie de recomandări pentru
îmbunătăţirea situaţiei infrastructurii pentru voluntariat.
Publicaţia vine să completeze eforturile de a scoate la lumină importanţa majoră a infrastructurii pentru voluntariat realizate
pe durata Anului European al Voluntariatului 2011, pe durata căruia a funcţionat un grup de lucru dedicat acestei teme, ale
cărui concluzii le puteţi citi în „Agenda de Politici pentru Voluntariat în Europa / Policy Agenda for Volunteering in Europe”
(PAVE). Subiectul este tratat şi în „Agenda Publică pentru Voluntariat în România 2012-2020” realizată tot pe durata AEV
2011 de grupurile de lucru care au funcţionat în România.
Importanţa infrastructurii pentru voluntariat este subliniată în cuvântul de deschidere semnat de John Mcdonald, şeful unităţii
de implementare a AEV 2011 din cadrul Comisiei Europene: „Problematica infrastructurii pentru voluntariat este de foarte
multe ori trecută cu vederea, pentru că aceasta acţionează ’în spatele scenei’ şi nu este cu uşurinţă vizibilă pentru voluntari
sau beneficiarii activităţilor de voluntariat. Dar infrastructura pentru voluntariat este esenţială pentru sustenabilitatea
voluntariatului, pentru păstrarea standardelor de calitate a activităţii de voluntariat şi pentru atragerea şi păstrarea
voluntarilor.”
Realizarea publicaţiei a fost coordonată de Cristina Rigman, Director executiv Pro Vobis şi
Preşedinte VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în
România, împreună cu echipa secretariatului CEV formată din Gabriella Civico, Daniela Bosioc,
Andreea Nagy, Emily Pearson şi Maria Tvrdonova. Publicaţia a beneficiat de contribuţiile
voluntare a 60 de experţi din ţările prezentate în publicaţie, care au redactat rapoartele
naţionale, şi de sprijinul a 11 voluntari care au realizat editarea lingvistică şi corectura
contribuţiilor.
„Agenda de Politici pentru Voluntariat în Europa / Policy Agenda for Volunteering in Europe” (PAVE)
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
„Infrastructura pentru Voluntariat în Europa”
http://cev.be/data/File/Volunteering%20infrastructure%20in%20Europe.pdf
„Agenda Publică pentru Voluntariat în România 2012-2020”
http://www.voluntariat.ro/download/Agenda_Publica_pt_Voluntariat_in_Romania_2012_2020.pdf

PARTICIPĂRI
Dezbateri publice cu privire la
Legea Voluntariatului

În lunile februarie şi aprilie 2012,
Autoritatea Naţională de Sport şi
Tineret a continuat seria
dezbaterilor publice pe tema
modificării Legii Voluntariatului,
propuse în Anul European al Voluntariatului în cadrul grupului de
lucru dedicat. La aceste consultări publice a luat parte şi colega noastră Carmen Marcu - Director Comunicare, Pro Vobis.
Discuţiile s-au concentrat în jurul recunoaşterii competenţelor dobândite prin voluntariat, contractului de voluntariat,
siguranţei voluntarilor şi formelor de sprijinire de către stat a dezvoltării voluntariatului. Forma agreată poate fi vizualizată la
adresa http://www.anst.gov.ro/presa/comunicate-de-presa/457_anst-public-proiectele-de-modificare-a-legii.html şi a fost
transmisă mai departe catre MECTS pentru aprobarea juridică a conţinutului, aşteptând ca aceasta să fie înaintată unei
comisii din Parlament, urmând traseul firesc mai departe către aprobare.

ECHIPA PRO VOBIS
Anul acesta, echipa Pro Vobis a suferit câteva modificări importante. Începând cu luna februarie
2012, colega noastră Corina Pintea a intrat în concediu de maternitate, poziţia de Director Executiv al organizaţiei fiind
preluată de Cristina Rigman, fost Director de Dezvoltare. De asemenea, începând cu luna martie 2012, colega noastră
Ramona Dragomir nu mai lucrează la Pro Vobis şi urmează să plece într-un stagiu de
voluntariat SEV. Le urăm colegelor noastre mult succes şi multă satisfacţie în noile
lor roluri!

Schimbări în echipă
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