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Joi, 8 aprilie 2010, a avut loc la Palatul Victoria întâlnirea
reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale din România cu Primul Ministru Emil Boc şi
reprezentanţi ai Guvernului şi ai altor instituţii publice
centrale. Agenda discuţiilor a reunit următoarele
subiecte: structurarea dialogului dintre Guvernul
României şi sectorul asociativ; finanţarea publică
şi prevederea 2%; Anul European al Voluntariatului
2011; creşterea gradului de absorbţie a fondurilor
structurale. În declaraţia de presă susţinută în
deschiderea acestei întâlniri Premierul Emil Boc a declarat dorinţa Guvernului de a colabora cu organizaţiile
neguvernamentale în vederea marcării Anului European al Voluntariatului
2011 în România: „Dorim să vă sprijinim în dezvoltarea unor proiecte
punctuale comune Guvern – organizaţii non-guvernamentale. Ştiu că anul
2011 este Anul European al Voluntariatului şi cred că, împreună cu dvs.,
putem, încă de pe acum, să găsim modalităţi de colaborare.”

Guvernul îşi declară sprijinul pentru
mişcarea de voluntariat din România

Tema colaborării dintre sectorul asociativ şi Guvernul României în domeniul
voluntariatului a fost prezentată, în cadrul acestei întâlniri, de către
Cristina Rigman, Director dezvoltare al Pro Vobis – Centrul Naţional de
Voluntariat şi coordonatoarea proiectului de constituire a Federaţiei
VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului
în România. Expunerea sa a făcut referiri la campania de lobby şi
advocacy derulată în ultimii doi ani la nivel european de o alianţă de
organizaţii care lucrează cu voluntari, campanie în urma căreia Comisia
Europeană a declarat anul 2011 Anul European al Voluntariatului, la argumentele care au convins Comisia Europeană de
importanţa voluntariatului şi la obiectivele stabilite la nivel european pentru anul 2011, obiective care răspund şi nevoilor de
dezvoltare şi susţinere a voluntariatului în România. Propunerile de colaborare avansate în cadrul întâlnirii au fost:
u
Crearea unui Grup naţional de coordonare a Anului European al Voluntariatului în România care să reunească, pe
lângă punctul de coordonare desemnat la Ministerul Culturii, reprezentanţi ai organizaţiilor care lucrează cu voluntari în
România;
u
Alocarea unui buget pentru implementarea Planului Naţional de Acţiune al Anului European al Voluntariatului 2011 în
România care să suplimenteze alocaţia bugetară pe care România o va primi de la Uniunea Europeană;
u
Participarea Guvernului la nivel înalt la activităţi organizate pe durata Anului European al Voluntariatului 2011 pentru
a confirma interesul şi dorinţa Guvernului de a sprijini dezvoltarea voluntariatului în România;
u
Recunoaşterea valorii voluntariatului pentru societate şi sprijinirea dezvoltării sustenabile a mişcării de voluntariat
din România.

Etapa următoare a structurării colaborării dintre mişcarea de voluntariat din România şi Guvernul României include
facilitarea dialogului dintre punctul de coordonare al Anului Eruopean al Voluntariatului desemnat la Ministerul Culturii şi
reprezentanţii organizaţiilor care lucrează cu voluntari, crearea Grupului Naţional de Coordonare şi demararea demersurilor
pentru crearea şi implementarea Planului Naţional de Acţiune pentru Anul European al Voluntariatului în România.
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Marţi, 13 aprilie 2010, a avut loc la Senatul României o dezbatere publică a propunerilor de
modificare a Legii 195/2001 – Legea Voluntariatului. Noul proiect propune mai multe modificări menite să
aducă legea voluntariatului mai aproape de realitatea practică şi să alinieze prevederile acesteia cu evoluţia mişcării de
voluntariat şi schimbările produse de la momentul adoptării iniţiale a acestei legi. Propunerile de modificare se referă în
principal la următoarele aspecte:
explicitarea faptului că activitatea de voluntariat poate fi desfăşurată de orice persoană fizică, indiferent de vârstă;
n
n
eliminarea din lege a referirilor la programele europene destinate tinerilor;
n
propunerea unui model de management al voluntarilor şi existenţa unui
manager de voluntari în anumite situaţii;
n
posibilitatea acordării de către angajatori a unui concediu pentru
voluntariat în vederea facilitării implicării angajaţilor în activităţi de
voluntariat cu acordul angajatorului şi în timpul de lucru.

Legea Voluntariatului în
dezbatere publică

În cadrul discuţiilor purtate pe durata celor 3 ore de dezbatere au fost subliniate următoarele aspecte:
destinate managementului voluntarilor şi managerului de voluntari trebuie eliminate din textul legii, detalierea lor
se va face prin autoregrelementare în baza unor principii de bună practică direct de către organizaţiile care implică voluntari în
cadrul structurilor proprii de reprezentare şi colaborare;
n
încheierea contractului de voluntariat să fie în continuare opţională, încheierea sa să fie făcută pentru activităţi de amploare
şi/sau durată sau activităţi care implică riscuri;
n
concediul de voluntariat trebuie revizuit în prinvinţa duratei acestuia şi trebuie verificată conformitatea cu corpul legislativ de
care această prevedere poate fi afectată;
n
sumele investite de angajatori în programe de voluntariat să poată fi deduse din baza de calcul a impozitului pe profit după
modelul sumelor acordate ca sponsorizare;
n
prevederea 2% să aibă ca beneficiari exclusivi organizaţiile nonprofit şi să se găsească o altă formulă pentru sprijinirea
educaţiei;
n
condiţiile de acordare a permisului de rezidenţă pentru cetăţenii străini care sunt voluntari pe teritoriul României trebuie
specificate în sensul facilitării acordării acestui permis pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care îndeplinesc
stagii de voluntariat cu durata mai mare de 3 luni şi pentru
cetăţenii statelor din afara spaţiului comunitar;
n
introducerea unui capitol care să expliciteze rolul statului
în sprijinirea dezvoltării voluntariatului, inclusiv
reintroducerea obligativităţii existenţei unei persoane
responsabile de relaţia cu sectorul asociativ în cadrul fiecărei
instituţii publice la nivel naţional, judeţean şi local;
n
să se acorde sprijin financiar din fonduri publice pentru
structurile de reprezentare ale organizaţiilor nonprofit care
se formează în sector, prin acordul organizaţiilor nonprofit;
n
îmbunătăţirea situaţiei cu privire la colectarea datelor
despre dimensiunea sectorului neguvernamental în general
şi a mişcării de voluntariat în special;
n
explorarea mecanismelor posibile pentru acordarea de
facilităţi fiscale şi nu numai persoanelor fizice şi juridice care
sunt implicate în dezvoltarea voluntariatului;
n
găsirea de modalităţi potrivite şi accesibile pentru validarea
competenţelor dobândite prin voluntariat în vederea utilizării
acestora cu succes pentru continuarea educaţiei sau accesul pe piaţa muncii;
n
menţinerea legii în limitele generale ale unui cadru flexibil şi constructiv de reglementare, care să nu devină restrictiv şi să nu
creeze o birocratizare inutilă a voluntariatului.
n
capitolele

Etapele următoare ale dezbaterii Legii Voluntariatului sunt:
de comentarii, sugestii şi propuneri pe durata următoarelor 3 săptămâni direct către Senat la adresa
cabinetpresedinte@senat.ro;
n
armonizarea propunerilor primite şi redactarea unei propuneri revizuite a legii Voluntariatului cu ajutorul juriştilor Senatului în
următoarele 2 săptămâni de la primirea comentariilor;
n
organizarea unei noi dezbateri a legii astfel revizuite la Senatul României.
n
transmiterea

Organizaţiile neguvernamentale prezente şi-au propus să se întâlnească în perioada de transmitere a comentariilor şi
sugestiilor pentru a redacta puncte de vedere comune cu privire la modificările sugerate, astfel încât noua formă a legii să
reflecte cât mai fidel nevoile şi punctele de vedere comune ale organizaţiilor care lucrează cu voluntari. Fundaţia Soros şi-a
oferit sprijinul pentru organizarea unei astfel de întâlniri vineri, 23 aprilie 2010, începând cu ora 16:00, la sediul Fundaţiei
din Bucureşti, str. Căderea Bastiliei Nr. 33. Confirmările de participare se trimit până luni, 19 aprilie 2010 la adresa
ecoman@soros.ro , persoană de contact Elena Coman, Manager de comunicare.
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VOLUM pentru dezvoltarea VOLUNTARIATULUI
în România
Despre iniţiativa Federaţiei VOLUM
Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat a demarat demersurile pentru constituirea
Federaţiei VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în
România. Misiunea Federaţiei VOLUM este facilitarea dialogului şi acţiunii comune a
tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile
a voluntariatului în România.
Federaţia VOLUM are ca
obiective principale:
u
reprezentarea

intereselor membrilor săi în dialogul cu autorităţile

statutului;
u
realizarea unei strategii de dezvoltare sustenabilă a voluntariatului
în România;
u
celebrarea

Anului European al Voluntariatului 2011 în România;

u
iniţierea

unor proiecte naţionale ample în vederea validării
competenţelor dobândite prin voluntariat, culegerii de date statistice
despre mişcarea de voluntariat, creării unui standard ocupaţional şi a
unor programe de formare specifice pentru managerii de voluntari;
u
alte activităţi şi servicii pentru sprijinirea membrilor săi şi
dezvoltarea sustenabilă a voluntariatului în România.

Iniţiativa Federaţiei VOLUM a apărut în contextul creşterii constante a
mişcării de voluntariat din România în ultimii 20 de ani, pe fondul unei
nevoi crescânde de sprijin din partea autorităţilor statului pentru
continuarea acestei dezvoltări, sprijinite până acum în special din
fonduri externe, şi pe fondul nevoii de recunoaştere pe scară largă a
valorii voluntariatului pentru societatea românească.
Federaţia VOLUM va fi un actor cheie în continuarea dezvoltării
mişcării de voluntariat din România, asumându-şi coordonarea
dialogului instituţionalizat cu autorităţile statului pe baza legitimităţii
conferite de membrii săi şi responsabilitatea realizării unei strategii
naţionale pentru sprijinirea şi dezvoltarea voluntariatului în România.
Demersuri până în prezent
Pentru promovarea iniţiativei şi consultarea organizaţiilor care
lucrează cu voluntari pe întreg cuprinsul ţării s-au organizat 9
seminarii de consultare la Cluj-Napoca (17/02), Braşov (22/02), Satu
Mare (04/03), Iaşi (16/03), Bacău (17/03), Timişoara (24/03) Craiova
(25/03), Constanţa (14/04) şi Bucureşti (21/04). În paralel cu
seminariile de consultare, Pro Vobis a realizat o serie de consultări
individuale cu organizaţii care implică voluntari. Acestea s-au reunit
într-o întâlnire de lucru în 10 martie la Bucureşti, unde au discutat
despre forma de asociere, denumirea federaţiei, aşteptările şi
interesele organizaţiilor care lucrează cu voluntari, propunerea
statutului Federaţiei VOLUM.
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Începând cu 26 martie, Federaţia VOLUM are o pagină web
specială (http://www.volum.voluntariat.ro), care cuprinde
informaţii despre iniţiativa VOLUM şi contextul acesteia, cine
pot fi membri şi cum poţi deveni membru VOLUM, calendarul
evenimentelor VOLUM, şi o secţiune de resurse care cuprinde
sumarul discuţiilor seminariilor de consultare şi propunerea
statutului Federaţiei VOLUM.
Până în prezent şi-au exprimat sprijinul pentru iniţiativa VOLUM
Asociaţia Caritas Bucureşti, Centrul de Resurse pentru
Participare Publică, Crucea Roşie Română, Fundaţia
Dezvoltarea Popoarelor, Fundaţia Estuar, Fundaţia Noi
Orizonturi, Fundaţia Principesa Margareta a României, Habitat
for Humanity România, Mai Mult Verde, Organizaţia Naţională
Cercetaşii României, Salvaţi Copiii România, United Way
România, World Vision International România.
Invitaţie la consultare
Organizaţiile interesate de proiectul Federaţiei VOLUM sunt
invitate să consulte propunerea de statut şi să transmită
sugestii şi comentarii iniţiatorilor la adresa volum@voluntariat.ro. Forma finală a statutului Federaţiei VOLUM va fi adoptată
de Adunarea Generală de constituire a Federaţiei VOLUM, care va avea loc în perioada 3-4 iunie 2010 la Bucureşti.
Crearea Federaţiei VOLUM face parte din proiectul „VOLUM pentru dezvoltarea VOLUNTARIATULUI în România”,
implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat în perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2010 şi finanţat de
Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi
Fundaţia CS Mott.
Notă: Acest material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Mecanismului Financiar SEE. Pentru informaţii oficiale
despre Mecanismul Financiar SEE şi Programul Norvegian de Cooperare accesaţi www.eeagrants.org.

Întâlnire de lucru a Reţelei Naţionale a
Centrelor de Voluntariat din România

Din postura de secretariat al Reţelei Naţionale a
Centrelor de Voluntariat din România, Pro Vobis a
organizat, în perioada 4-6 martie, la Satu Mare,
prima întâlnire de lucru a RNCVR din 2010.
Întâlnirea a oferit contextul de a ura bun venit în
reţea noului membru - Centrul de Voluntariat Ion Raţiu din
Turda, RNVCR numărând în prezent 15 membri. Centrul de Voluntariat
Ion Raţiu Turda speră ca aderarea la RNCVR să le aducă oportunităţi
sporite de schimb de experienţă cu celelalte centre de voluntariat din
ţară, cât şi oportunităţi de dezvoltare şi profesionalizare a modului de
lucru cu voluntarii şi de extindere a acţiunii la nivelul comunităţii
turdene.

Subiectele aflate pe agenda de
lucru a întâlnirii au inclus
schimbul de informaţii cu
privire la activităţile
desfăşurate de către centre de
la ultima întâlnire, evaluarea
proiectului comun Caravana
„Urmează voluntarii!”,
planificarea următorului eveniment comun şi anume Săptămâna Naţională a
Voluntariatului ediţia 2010, precum şi o sesiune strategică dedicată unei analize a
situaţiei actuale şi direcţiei de dezvoltare a Reţelei.

4

ATENŢIE...MOTOR...ACŢIUNE!
Timp de 7 zile, mii de voluntari marchează prin
acţiune Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2010!
Peste 500 de acțiuni de voluntariat care abordează în mod creativ probleme ale comunităților urbane
și rurale din țară vor fi derulate săptămâna viitoare de către peste 80 de organizații - centre de
voluntariat, organizații care implică voluntari, școli și grădinițe, autorități locale, instituții și firme din 33 de județe și din capitală! Acestea s-au alăturat voluntarilor entuziaști din întreaga țară pentru a
da viaţă celui mai mare eveniment anual de promovare a voluntariatului şi de mobilizare a
voluntarilor - Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2010.
Aflată la a IX-a ediţie, SNV va avea loc în perioada 19 – 25 aprilie
2010. Sloganul "Fii un STAR, fii VOLUNTAR!", sub care se
desfăşoară ediţia de anul acesta, îi aduce în prim plan pe cei care
aleg să iasă în față și să preia inițiativa de a contribui prin timpul,
abilitățile și entuziasmul lor la dezvoltarea comunităţilor în care
trăiesc: VOLUNTARII.
"SNV a luat amploare cu fiecare ediţie, iar acest fapt ne
demonstrează că potenţialul pentru implicare în comunitate al
cetăţenilor este mai mare decât se crede, el trebuie doar fructificat
şi stimulat corespunzător. SNV inspiră prin puterea exemplului
deoarece reflectă puterea pe care voluntarii o au să mobilizeze
oamenii din jurul lor, indiferent de unde sunt ei, oferind în acelaşi
timp un exemplu de cum se poate produce o schimbare pozitivă, pe
de o parte, dar şi ample oportunităţi de învăţare şi dezvoltare
personală pentru voluntari, pe de altă parte. Suntem încântaţi că
anul acesta, potrivit activităţilor înscrise în calendarul naţional SNV,
ne aşteptăm ca în cele 7 zile ale săptămânii să se implice activ
peste 2500 de voluntari, în localităţi diverse, de la reşedinţe de
județ, până la oraşe mai mici, comune şi sate, ducând vestea
despre voluntariat în tot mai multe părţi ale ţării." declară Corina
Pintea, director executiv al Pro Vobis - Centrul Naţional de
Voluntariat.
Peste 500 de acţiuni diverse de voluntariat, planificate de către
partenerii locali ai SNV, vin să promoveze mişcarea voluntariatului din România şi să recunoască activitatea celor
care îşi pun la dispoziţia semenilor timpul şi energia în mod voluntar. Săptămâna este un prilej de a aduce la
cunoştinţa tuturor contribuţia esenţială a voluntarilor activi din România la bunăstarea comunităţilor lor. Fie că
este vorba de activităţi de voluntariat public, activităţi de socializare cu copii, vârstnici sau persoane cu
dizabilităţi, de igienizare sau reamenajare, punerea în scenă a unor piese de teatru social, reciclare, activităţi
non-formale pentru integrarea tinerilor în activităţi de voluntariat, colecte de jucării sau alimente, sau de
campanii de informare și promovare a voluntariatului, prezentări ale oportunităţilor programului Tineret în
Acţiune, inclusiv Serviciul European de Voluntariat, târguri de oportunităţi de voluntariat, marşuri, ateliere sau
dezbateri pe tema voluntariatului, SNV reuneşte un număr din ce în ce mai mare de participanţi în fiecare an:
voluntari tineri, adulți și vârstnici, centre de voluntariat, autorități publice locale, școli, asociații studențești,
companii sau grupuri informale de tineri.
Pe http://www.voluntariat.ro/calendar_snv.htm puteți consulta calendarul activităţilor SNV din țară și puteți afla
ce activităţi sunt deja pregătite în județul dvs. și cum vă puteți implica!
SNV este un eveniment iniţiat şi coordonat de către Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat începând cu anul 2002 şi
implementat în colaborare cu Reteaua Naţională a Centrelor de Voluntariat şi partenerii locali ai SNV. Ediția de anul acesta
a SNV se desfășoară în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale - ANPCDEFP București. Pentru mai multe detalii despre SNV ne puteţi contacta la e-mail
programe@provobis.ro sau telefon 0264 412 897 / 0755 045 103, persoană de contact Ramona Dragomir,
Coordonator programe sau puteţi vizita www.voluntariat.ro.
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Materialele promoţionale
SNV 2010

Pentru a disemina variatele modalităţi de implicare în
comunitate prin voluntariat utilizate în cadrul CARAVANEI „Urmează
voluntarii!” şi pentru a furniza persoanelor cu spirit de iniţiativă din comunitate o serie
de alte idei de implicare, Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat a editat în încheierea
proiectului cu acelaşi nume o scurtă publicaţie în acest sens, intitulată „Ghidul meu de
implicare în comunitate”. Broşura exemplifică acţiunile de voluntariat întreprinse de
centrele de voluntariat din ţară în cadrul proiectului CARAVANA „Urmează voluntarii!” şi
oferă, pe lângă acestea, o varietate de alte idei şi modalităţi de implicare pe teme
similare (sociale, ecologice, apărarea drepturilor omului, edilitare, etc.). Publicaţia
reprezintă nu doar însumarea şi diseminarea experienţelor
acumulate pe parcursul proiectului, ci şi un excelent
instrument util atât centrelor de voluntariat cât şi altor
parteneri locali pentru a inspira comunitatea locală la
acţiune şi pentru a exemplifica modalităţi creative de a face acest lucru. Centrele de
voluntariat partenere în proiect vor lansa publicaţia în cadrul unor evenimente locale, sub
egida Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010, în perioada 19-25 aprilie.
Un alt instrument menit să invite la
continuarea acţiunilor de voluntariat derulate
în cadrul proiectului CARAVANA „Urmează
voluntarii!” sunt o serie de 15 cărţi poştale
realizate de Pro Vobis, coordonatorii
proiectului, cu ajutorul mărturiilor fotografice
culese de pe parcursul caravanei. Imagini
reprezentând voluntari în acţiune din fiecare dintre cele 14 locaţii prin care a trecut
CARAVANA au fost imortalizate pe fiecare dintre cărţile poştale realizate, cu îndemnul de a
lua urma voluntarilor şi de a prelua ştafeta voluntariatului la nivelul fiecărei comunităţi. Cărţile poştale vor fi diseminate
local de centrele de voluntariat partenere în proiect la nivelul instituţiilor, firmelor şi organizaţiilor din comunităţile
respective, pentru a inspira la acţiune, cât şi la nivel naţional, de către Pro Vobis.

Ghidul meu de implicare
în comunitate
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Noutăţi de la voluntarii
noştri EVS

A trecut deja o bună perioadă de timp
de când Vlad Martiş şi-a început stagiul
de voluntariat SEV în cadrul organizaţiei
Ayuntamiento de Elche din Spania, iar
rezultatele eforturilor sale sunt pe
măsura dedicaţiei de care dă dovadă. Cursurile de engleză pentru începători pe
care le susţine Vlad au „prins“ la tinerii din zona unde activează, organizaţia gazdă
fiind nevoită să înceapă o listă de aşteptare pentru viitorii participanţi, deoarce
locurile sunt deja ocupate. O altă activitate de succes pe care o coordonează Vlad
este un atelier de conversaţie şi debate, tot în limba engleză, la care participă
persoane din diferite categorii sociale: avocaţi, profesori, studenţi, tineri,
imigranţi, cetăţeni spanioli care au rămas fără loc de muncă. În plus, Vlad se
ocupă şi de sesiunile de informare despre SEV din universităţile din localitate,
unde oferă detalii practice studenţilor care doresc să se implice în proiecte SEV.
“Sunt mulţi studenţi care aplică şi unii au şi plecat de ceva timp”, ne spune Vlad. În plus, el se mai ocupă în organizaţia sa
gazdă şi de gestionarea biroului EuroDesk, care este un punct de informare a tinerilor în legătură cu oportunităţile europene
de genul burselor, stagii de internship, schimburi de tineri, etc. O activitate interesantă este moderarea, împreună cu alţi 2
voluntari, a unei emisiuni de radio săptămânale, numită EuroMix. Emisiunea abordează teme legate de UE, incluzând şi
invitaţi şi interviuri cu diferite personalităţi locale. Momentan Vlad se ocupă cu pregătirea unei serii de activităţi cu ocazia
zilei de 9 mai, Ziua Europei. Îi urăm mult succes în continuare şi suntem siguri că va face faţă cu brio tuturor provocărilor
de care va avea parte până la sfârşitul stagiului SEV!

Bogdan Romanică s-a alăturat mai recent familiei
voluntarilor SEV, el plecând în luna ianuarie în Olanda, la Kruiningen, pentru a
lua parte la un stagiu EVS de 7 luni, împreună cu alţi 3 voluntari din Belgia,
Germania şi Lituania. Organizaţia în cadrul căreia activeză Bogdan se numeşte
Atlantic Bridge şi este o organizaţie internaţionala de tineret, creştină, care are ca
misiune, metaforic vorbind, construirea de punţi/poduri de prietenie, înţelegere,
credinţă între oameni ce aparţin diferitelor medii sociale şi culturale. „Îmi place
ideea de a lucra cu tineri şi de a aduce o schimbare la nivelul comunităţii, de
aceea pot spune că noi, cei patru voluntari EVS, avem o misiune cheie în cadrul
organizaţiei”, mărturiseşte Bogdan. Activităţile în care este implicat Bogdan includ
prezentări şi workshopuri în liceele din regiune, coordonarea clubului de tineret
din localitatea gazdă, explorarea unor noi zone pentru a înfiinţa noi cluburi,
organizarea unor schimburi de tineri, promovarea organizaţiei la nivelul
comunităţii locale, participarea la un turneu de descoperire a credinţei şi
organizarea de campanii de strângeri de fonduri. Au mai rămas cinci luni din experienţa lui Bogdan iar el priveşte încrezător
spre viitor. „ Fiind aici, trăind diferite experienţe, mi-am dat seama cât de importanţi sunt oamenii în lume. Fiecare are
povestea, darul lui, din care putem învăţa atâtea” ne scrie el cu entuziasm, sperând să aibă parte de un stagiu SEV cât mai
bogat.
Raluca Smadu, în vârsta de 24 de ani, din Sinaia, a început în luna
ianuarie a acestui an un stagiu de voluntariat de 9 luni în Turcia. „Ideea de a participa la programul EVS a venit atât din
dorinţa de a face ceva util şi plăcut, care să contribuie la dezvoltarea mea personală şi
profesională, cât şi ca o provocare de a descoperi o nouă cultură şi de a cunoaşte
Turcia, care pentru mine e fascinantă prin simplul fapt că reprezintă un pod între Orient
şi Occident şi locul unde cultura europeană se contopeşte cu cea asiatică.” declară
Raluca, o tânără absolventă a departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul
Institutului de Ştiinte Politice de la Paris.
Asociaţia în cadrul căreia îşi desfăşoară proiectul de voluntariat se numeşte E-genclik, o
organizaţie non-guvernamentală care are ca scopuri principale promovarea
activităţilor de dezvoltare conduse de tineri şi implicarea activă a tinerilor în proiecte
sociale, culturale şi/sau care vizează dezvoltarea durabilă. Anul acesta, E-genclik în
parteneriat cu Peace Child International şi Ministerul Turc al Educaţiei va găzdui cel deal 5-lea Congres Mondial pentru tineret, care se va desfăşura la Istanbul în perioada 31
iulie - 13 august 2010. Raluca face parte din departamentul responsabil pentru
organizarea programului congresului, iar activităţile sale includ între altele preluarea întrebărilor legate de organizarea
evenimentului, păstrarea legăturii cu participanţii la congres, găsirea de facilitatori pentru organizarea de workshopuri tematice,
redactarea propriu-zisă a programului pentru congres, etc. Raluca spune că, deşi stagiul ei de voluntariat va consta în multă muncă
de birou şi de organizare, „mi se pare o ocazie deosebită de a intra în contact cu oameni noi, care provin din medii din cele mai
variate şi să pot astfel să-mi dezvolt capacităţile de comunicare, dar cel mai important e că pot să-mi aduc aportul la organizarea
unui proiect mai mult decât ambiţios şi spectaculos prin simplul fapt că 1000 de tineri din lumea întreagă se vor reuni la Istanbul,
capitală europeană a culturii anul acesta, pentru un schimb fructuos de idei.”
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150 de reprezentanţi ai unor
organizaţii nonguvernamentale implicate sau
interesate în educaţia pentru dezvoltare din 25
de ţări membre (noi şi vechi) ale UE s-au reunit
în perioada 15-17 februarie 2010 la Viena pentru
cea de-a doua ediţie a Târgului de Parteneriate
(Development Education Partnership Fair).
Organizat de TRIALOG în partenerat cu DEEP şi
CONCORD, evenimentul şi-a propus facilitarea
conturării de proiecte bazate pe parteneriate, în
vederea liniilor de finanţare EuropeAid. TRIALOG
este un proiect menit să întărească societatea
civilă şi să crească profilul public al subiectelor legate de dezvoltare în UE,
în special în noile state
membre. Ca urmare a
experienţei acumulate în
perioada 2008-2009 în
recrutare de profesionişti
voluntari pentru dezvoltare în
Africa şi Asia şi ca umare a
interesului de a iniţia un proiect
de dezvoltare în Rep. Moldova, un reprezentant
al Pro Vobis a luat de asemenea parte la acest
Târg. Evenimentul a reunit specialişti în domeniul
ED şi al scrierii de proiecte şi a beneficiat de
prezenţa şi contribuţia în plen a unor
reprezentanţi ai Comisiei Europene şi autorităţi
naţionale. Au fost prezentate diferitele linii şi
mecanisme de finanţare EuropeAid, sugestii de
bune practici în scrierea proiectelor depuse la Comisie, importanţa
parteneriatelor multi-actor şi exemple de surse de cofinanţare. De
asemenea, a fost alocat timp inter-cunoaşterii organizaţiilor şi proiectelor
participante în cadrul unei sesiuni de Market Place, după care,
participanţii, grupaţi pe subiecte de interes, au început lucrul concret la
proiecte şi formarea de parteneriate cu organizaţii interesate dintre cele
prezente, în cadrul unei sesiuni tip Open Space. Târgul de parteneriate a
fost un bun prilej de a stabili noi contacte, de a face schimb de idei şi
experienţă şi de a contura astfel planurile unor viitoare proiecte. Pro Vobis
conlucrează în prezent la depunerea, în calitate de partener, a unei
propuneri de proiect în urma unei colaborări începute cu ocazia
Târgului.

Participare la TRIALOG
Partnership Fair, Viena,
15-17 febr. 2010

Participare la SOHO

Participare la dezbateri
iniţiate de HR CLUB privind
codul muncii şi legile
conexe
În luna februarie, alături de reprezentanţi ai
patronatelor, sindicatelor şi membri ai societăţii
civile, Pro Vobis a participat în cadrul proiectului
POSDRU iniţiat de HR CLUB la discuţii despre
îmbunătăţirea codului muncii, legii sindicatelor
şi legii contractelor colective de muncă. După
prima întâlnire, din luna februarie, unde s-au
dezbătut propuneri pentru legea Sindicatelor, sa decis abandonul modificării ei datorită
dificultăţii de a ajunge la un consens între
sindicate şi patronate pe această temă. S-a
decis aşadar ca dezbaterile să se axeze pe legea
CES (Consiliul Economic şi Social) şi pe Codul
Muncii. Astfel, lista subiectelor de discuţie a
inclus: fiscalitatea excesivă pe forţa de muncă şi
povara administrativă, susţinerea dezvoltării
societăţii civile şi implicarea acesteia în dialogul
social, crearea mediului adecvat pentru
creşterea performanţei şi angajabilităţii
oamenilor, neconcordanţe între Codul Muncii în
relaţie cu alte texte de lege. La cea de-a doua
întâlnire, din luna martie, discuţiile s-au extins şi
asupra gradelor de risc pentru angajatori,
utilitatea publică şi nevoia de a defini societatea
civilă, nevoia de simplificare a metodologiei de
formare a adulţilor, obligativitatea evaluării
performanţei, necorespunderea profesională şi
nevoia existenţei mai multe tribunale de muncă.
Toate aceste concluzii se vor raporta ulterior la
normele europene şi modificările rezultate vor fi
prezentate public într-o conferinţă finală în luna
mai.

În perioada 24-28 februarie,
Ramona Dragomir (Coordonator
Programe, Pro Vobis) a participat
la o sesiune SOHO de formare
internaţională pe tema Serviciului European de Voluntariat din cadrul
programului Tineret în Acţiune. Trainingul a avut loc la Arnhem, în Olanda,
reunind participanţi din 16 ţări precum Olanda, Turcia, Lichtenstein,
Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Bosnia sau Kosovo. Cursul de formare este
adresat celor care sunt implicaţi direct în sistemul de suport al voluntarului
SEV - coordonatori de voluntari, mentori, persoane resursă - din partea organizaţiilor gazdă, de trimitere şi de coordonare.
Programul cursului a facilitat schimbul de experienţe între participanţi cu privire la SEV precum şi stabilirea de noi contacte în
vederea colaborării pe viitor. Temele abordate în timpul cursului au inclus subiecte precum recrutarea şi selecţia voluntarilor
SEV, asigurarea calităţii proiectelor SEV precum şi procesul de învăţarea în cadrul unui proiect SEV. “Cel mai mult am apreciat
discuţiile cu privire la dimensiunea de învăţare caracteristică stagiilor de voluntariat SEV şi instrumentele primite cu această
ocazie. Acum sunt sigură că pot contribui la pregătirea cu succes a voluntarilor care doresc să participe la un astfel de stagiu de
voluntariat” declară Ramona, ea fiind cea care se ocupă de gestionarea acestui program în cadrul Pro Vobis.
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În perioada 25-26
februarie 2010 Pro Vobis a
participat la Adunarea Generală a
Federaţiei Organizaţiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare
din România (FOND ), a cărei membră
este din anul 2009.

Pro Vobis in consiliul
director FOND
Agenda evenimentului a inclus
prezentarea rapoartelor de activitate
ale Consiliului Director şi
secretariatului FOND pentru anul
2009, aderarea unui nou membru,
dezbaterea direcţiilor strategice de
acţiune ale FOND şi o dezbatere cu
reprezentanţii Ministerului Afacerilor
Externe, Parlamentului European şi
Asociaţiei Municipiilor din România,
cât şi alegerea unui nou membru în
Consiliul Director al federaţiei.
Cristina Rigman, Director Dezvoltare
în cadrul Pro Vobis, a candidat la
această functie şi în urma votului s-a
alăturat Consiliului Director FOND.
Priorităţile mandatului său includ
finalizarea demersurilor de planificare
strategică iniţiate în FOND,
dezvoltarea direcţiilor de cercetare în
domeniul cooperării pentru dezvoltare
şi experienţei României ca stat
beneficiar de asistenţă pentru
dezvoltare şi contribuţia la redactarea
poziţiei României cu privire la
European Voluntary Humanitarian Aid
Corps, iniţiativa europeană inclusă în
Tratatul de la Lisabona al UE.

Staff retreat & planificare
la început de an 2010

În perioada 3-5 ianuarie 2010,
echipa Pro Vobis s-a reunit
după vacanţă la Cristian,
judeţul Sibiu, pentru sesiunea
sa tradiţională de planificare de la fiecare început de an.

A fost un bun prilej de a trece în revistă realizările anului care a trecut, dar şi de a
analiza situaţia curentă a organizaţiei şi programelor sale şi de a planifica anul
2010. Cu ajutorul plannerului de perete editat ca în fiecare an de organizaţia
noastră, lunile anului au căpătat o dimensiune vizuală de ansamblu, care ne-a
permis să vizualizăm şi să
planificăm mult mai bine
programele noastre, termenele
de realizare şi distribuţia
sarcinilor în timp.
Sesiunea a fost, de asemenea,
o bună ocazie de a-l cunoaşte
mai bine şi de a-l primi în
echipă pe noul nostru coleg Octavian - care se va ocupa
de proiectul VOLUM pentru
Voluntariat în România.

Cristina Monica Gaşpar, voluntara plecată
din România în luna martie a anului trecut într-un stagiu de voluntariat în
India, prin VSO - Voluntary Service Overseas, şi-a finalizat cu succes stagiul şi s-a
reîntors în ţară cu amintiri frumoase şi
noi planuri cu VSO. După un an în care
şi-a pus experienţa profesională în
slujba unei
organizaţii de
dezvoltare
rurală din
estul Indiei Gram Vikas,
în calitate de
Monitoring &
Evaluation and Documentation Advisor, Cristina a decis să re-aplice pentru un nou
stagiu de voluntariat cu VSO şi prospectează plecarea într-un nou stagiu în altă
regiune în dezvoltare a globului şi anume Africa, mai exact Mozambic. Activitatea
ca voluntar VSO în cadrul unei agenţii guvernamentale, de această dată, şi traiul
într-o capitală africană îi vor aduce provocări noi, pe care le aşteaptă cu
nerăbdare. Implicarea Cristinei în organizaţia la care a fost plasată anul trecut în
India, cât şi în cadrul altor proiecte derulate acolo de VSO India, au făcut ca ea să
fie foarte apreciată şi remarcată printre cele câteva zeci de voluntari VSO care au
activat în regiunea respectivă în aceeaşi perioadă.

O voluntară din
România, la al doilea
stagiu internaţional
cu VSO!

Începand cu ianuarie 2010, Octavian Cuţuleapu sa alăturat echipei Pro Vobis în calitate de manager al platformei
VOLUM - Federaţia Organizatiilor care Sprijină Dezvoltarea
Voluntariatului în România, in cadrul proiectului "VOLUM pentru
Dezvoltarea Voluntariatului in România". Îi urăm bun venit în
echipă şi mult succes în sarcina de a lansa şi extinde acoperirea
proiectului!

Un nou membru în
echipa Pro Vobis!

Octavian este sociolog şi activează în sectorul non-profit începând cu anul 1994, în cadrul Asociaţiei Caritas Bucureşti, iar în
perioada 1997-2008 a coordonat Programul naţional “Servicii de îngrijire medico-socială la domiciliu” al Confederaţiei Caritas
România. În perioada 2005-2008 a fost Vicepreşedinte al Federaţiei Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu din România, la
crearea căreia a avut un rol activ.
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