DIN CUPRINS:

Proiectul TiA „IMPROVE: Informare, Motivare şi
Promovare în România a Oportunităţilor de
Voluntariat European“

S-a lansat Anul European al Voluntariatului 2011!

Proiectul „Centrul de Voluntariat: Resurse şi
Oportunităţi pentru Comunitate“

Lansarea ediţiei a patra a publicaţiei Portret de
Voluntar, 2010

Noutăţi de la voluntarii trimişi de Pro Vobis prin
Serviciul European de Voluntariat

Un nou actor pentru AEV2011: VOLUM - Federaţia
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului
în România

Participările echipei noastre la diverse cursuri

Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat, strada Rene Descartes, Nr. 6, 400486 Cluj-Napoca, Tel. 0264 412 897, provobis@provobis.ro, www.provobis.ro, www.voluntariat.ro

Zâmbetul
PRO VOBIS
* decembrie 2010 *

Buletinul informativ al
Pro Vobis - Centrul Naţional
de Resurse pentru Voluntariat

CENTRUL NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT

Pro Vobis este acum
Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat!

Ne-am schimbat denumirea! Începând cu luna iunie 2010, suntem aceeaşi echipă pasionată de dezvoltarea mişcării şi
infrastructurii de voluntariat din România, însă, pentru a alinia denumirea asociaţiei noastre la activitatea noastră din ultimii
ani, ne-am schimbat denumirea în Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat.

CENTRUL NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT

CEV
European Volunteer Center

Marţi 14 decembrie 2010 a avut loc la sala multimedia a Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional conferinţa de presă pentru lansarea în România a Anului European al Voluntariatului 2011 (AEV
2011). La conferinţa de presă au participat 30 de
persoane, reprezentanţi ai presei, ai organizaţiilor
care lucrează cu voluntari şi ai instituţiilor publice
interesate de tematica voluntariatului.

S-a lansat Anul European al
Voluntariatului 2011 în România!

Dl. Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Naţional a subliniat nevoia regândirii
problematicii voluntariatului în România la nivel individual şi importanţa programelor educative în acest sens, dar şi nevoia
asumării activităţilor de voluntariat la nivel instituţional în România.

Dl. Vladimir Simon, coordonatorul activităţilor AEV 2011 în cadrul
organismului naţional de coordonare aflat la Centrul de Consultanţă
şi Cercetare în Domeniul Culturii, a subliniat importanţa unei bune
organizări a activităţii de voluntariat, pentru ca aceasta să ofere
satisfacţie atât voluntarilor, cât şi beneficiarilor şi comunităţii în
ansamblu, reiterând ideea că activitatea de voluntariat are nevoie de
susţinere financiară pentru a fi organizată corespunzător, iar
percepţia potrivit căreia faptul că voluntarii nu sunt plătiţi înseamnă
că mişcarea de voluntariat nu are nevoie de susţinere financiară este
greşită.
Dna Cristina Rigman, Preşedinta Federaţiei VOLUM – Federaţia
Sloganul AEV2011:
Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România, a
Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!
prezentat planul de acţiune pentru Anul European al Voluntariatului
2011 în România, plan care se centrează pe priorităţi precum
necesitatea clarificării şi armonizării cadrului legislativ cu privire la voluntariat, necesitatea definirii unui rol clar, specific şi
activ al statului în susţinerea mişcării de voluntariat din România, nevoia dezvoltării infrastructurii pentru voluntariat şi a
creării unor mecanisme de monitorizare şi măsurare a impactului activităţilor de voluntariat, dar şi nevoia unei mai mari
recunoaşteri a valorii voluntariatului la nivel individual şi societal.

1

Dl. Andrei Popescu, coordonatorul programului Tineret în Acţiune gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, a subliniat valenţele educative ale
voluntariatului şi nevoia dezvoltării unor sisteme de
recunoaştere a competenţelor dobândite prin
voluntariat pe cele trei dimensiuni referitoare la
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, accentuând faptul că
activităţile de voluntariat acţionează cu precădere în
sfera atitudinilor şi abilităţilor, fiind o activitate complementară educaţiei formale
care se centrează pe dobândirea de cunoştinţe.

(cont.) S-a lansat Anul European al
Voluntariatului 2011 în România!

Acţiunile specifice incluse în planul de acţiune AEV 2011 în România sunt:
- Conferinţa naţională de consultare cu privire la Strategia Naţională pentru
Dezvoltarea Voluntariatului în România (februarie 2011)
- Campania naţională de promovare a voluntariatului (permanent)
- Consultări în cadrul Grupurilor de lucru tematice (ianuarie 2011 – ianuarie
2012)
- Crearea platformei on-line de gestionare a cererii şi ofertei de voluntari
(ianuarie 2011 – ianuarie 2012)
- Târgul naţional al organizaţiilor nonprofit ONG Fest 2011 (6-8 mai 2011)
- Săptămâna Naţională a Voluntariatului (9-15 mai 2011)
- Ziua Naţională a Implicării (septembrie/octombrie 2011)
- Gala Naţională de Recunoaştere a Voluntarilor şi proiectelor de voluntariat (5 decembrie 2011)
- Conferinţa Naţională de prezentare şi planificare a implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Voluntariatului
în România (decembrie 2011/ianuarie 2012)
- Găzduirea evenimentelor europene: EYV 2011 Tour (9-15 mai 2011) şi EYV Relay
journalist (1-11 mai 2011)

Lansarea celei de-a IV-a ediţii
PORTRET DE VOLUNTAR, 2010

Data de 6 decembrie
i-a reunit la Bucureşti
pe cei care au
nominalizat în
paginile publicaţiei Portret de Voluntar, ediţia a IV-a, acei voluntari care s-au
remarcat de-a lungul anului prin implicare şi devotament în activităţile de voluntariat
derulate de organizaţiile lor.

Anul acesta se regăsesc în paginile publicaţiei un număr de 89 de poveşti de
implicare ale tot atâtor voluntari de toate vârstele şi pregătirile, care activează în
diverse programe de voluntariat, în diferite comunităţi mici şi mari din ţară. Ediţia a patra a publicaţiei stă sub egida
programului european Tineret în Acţiune, având şi o secţiune dedicată Serviciului European de Voluntariat. La eveniment au
fost prezente aproximativ 40 persoane într-o locaţie fastuoasă - sala UNESO de la Palatul Kretzulescu, pusă la dipoziţie de
către CEPES. Cei prezenţi au asistat, rând pe rând, la 8 discursuri emoţionante despre implicarea prin voluntariat din diferite
perspective: sprijinul acordat de ANPCDEFP, instituţia care gestionează programul Tineret în Acţiune în România, dezvoltării
activităţii de voluntariat; persoane publice ca Zoly Toth – trupa Sistem şi Mihai Sturzu – trupa Hi-Q şi-au declinat interesul
deosebit de a continua cu astfel de manifestări, amintind de sprijinul acordat celui mai mare eveniment al anului de
mobilizare a voluntarilor - Let's Do It, Romania; povestea unui stagiu de voluntariat prin Serviciul European de Voluntariat;
cât de greu, dar şi cât de plăcut este să fii voluntar pe un şantier de locuinţe sociale; responsabilităţile şi satisfacţiile unui
coordonator de voluntari. Evenimentul s-a incheiat în acorduri de vioară, publicul fiind încântat de către doi tineri liceeni din
cadrul programului de burse al Fundaţiei Principesa Margareta a României: Tinere Talente 2010.
Publicaţia este accesibilă în format electronic pe pagina http://www.provobis.ro.
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Proiectul IMPROVE: Informare,
Motivare şi Promovare în România a
Oportunităţilor de Voluntariat European
La finalul lunii septembrie, Pro Vobis a lansat oficial, la Bucureşti, site-ul
www.voluntareuropean.ro precum şi două scurtmetraje despre voluntariat, în cadrul
proiectului IMPROVE – Informare, Motivare şi Promovare în România a Oportunităţilor de
Voluntariat European, finanţat de Comisia Europeană prin intermediul programului Tineret în
Acţiune şi derulat în parteneriat cu asociaţia ART Fusion şi Centrul de Voluntariat ClujNapoca. Vă invităm să urmăriţi împreună cu voluntarii voştri actuali şi potenţiali filmele
“Descoperă voluntarii care modelează România” şi “Colorează-ţi experienţa de viaţă cu SEV”,
disponibile pe pagina web sus-amintită.
Site-ul www.voluntareuropean.ro este un portal cu informaţii
generale despre voluntariat, dar şi informaţii specifice legate de
Serviciul European de Voluntariat, paşii de urmat pentru a deveni
voluntar european şi câteva aspecte practice care ajută în pregătirea
celor interesaţi de o astfel de experienţă. Mai mult, pe site pot fi
găsite, alături de cele 2 scurtmetraje care oferă informaţii, explicaţii şi imaginea vie a voluntarilor
deja implicaţi, o serie de poveşti reale ale voluntarilor români care s-au implicat în activităţi de
voluntariat în Romania sau în Europa. Din dorinţa de a promova oportunităţile Serviciului European
de Voluntariat şi de a inspira tinerii români să accepte această provocare, am realizat în cadrul
proiectului IMPROVE o amplă campanie de informare, trimiţând peste 1000 de plicuri cu materiale
promoţionale din proiect (afişe şi fluturaşi) către tot atatea organizaţii de tineret din întreaga ţară.
Mai mult, oportunitatea de a deveni voluntar european a fost promovată şi prin spoturi audio
difuzate la Radio Cluj sau UBB Radio.
Nu am rămas însă în plan virtual cu promovarea, ci am realizat o serie de 6
evenimente publice de întâlnire între toţi actorii vizaţi de un proiect SEV:
organizaţii de trimitere şi de găzduire acreditate sau interesate să realizeze
astfel de proiecte, voluntari români reîntorşi din stagii SEV sau voluntari
străini aflaţi în România pentru a-şi desfăşura acest stagiu, precum şi tineri
români potenţiali voluntary, interesaţi de programul Tineret în Acţiune în general şi mai ales de SEV. Aceste eveniemnte
publice, intitulate sugestiv “Wolrd Volunteer Cafe”, au avut loc la Cluj-Napoca (12 noiembrie), Bucureşti (16 noiembrie),
Craiova (24 noiembrie), Timişoara şi Oradea (26 noiembrie) şi Iaşi (10 decembrie), reunind peste 150 de persoane care au
discutat in detaliu programul SEV – de la paşii de urmat pentru ca un tânăr să devină voluntar european, la rolurile fiecărui
actor din cadrul unui proiect SEV, sau provocările şi beneficiile unui astfel de proiect. Fiecare Cafenea a Voluntarilor Europeni
a avut şi momente non-formale de modelaj în platilină, cei prezenţi fiind încurajaţi să modeleze viziunea lor despre ce
înseamnă Serviciul European de Voluntariat, unul din sloganurile de promovare fiind: “Modeleazăte cum vrei tu prin Europa
prin SEV”.
De altfel, proiectul IMPROVE si-a propus să pună accentul şi pe beneficiile pe care un stagiu SEV le poate aduce în
dezvoltarea personală şi profesională a voluntarilor. Astfel a fost realizat un scurt ghid despre Certificatul Youthpass, pe care
il poate primi la finalul stagiului fiecare voluntar şi care reprezintă o autoevaluare din partea voluntarului cu privire la
competenţele pe care acesta şi le-a dezvoltat în timpul stagiului de voluntariat. Acest ghid se regăseşte pe site-ul proiectului,
oferind informaţii mai detaliate despre ce reprezintă certificatul
Youthpass, ce se poate încadra sub fiecare
competenţă cheie şi care sunt paşii de elaborare a unui astfel de
certificat.
În plus, echipa de proiect a elaborat şi un material
informativ despre competenţele dezvoltate prin
voluntariat, adresat universităţilor şi firmelor de
resurse umane, actori care intră în contact cu
tinerii care fac voluntariat şi care au nevoie să
înţeleagă importanţa şi contribuţia pe care
implicarea în activităţi de voluntariat o aduce
formării unui tânăr, pentru a ţine cont de
această experienţă.
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Dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din România a fost şi continuă să rămână o preocupare constantă şi
să se situeze între direcţiile principale de acţiune ale Pro Vobis. Astfel, în perioada iulie 2010 – decembrie 2011, Pro
Vobis implementează proiectul intitulat “Centrul de Voluntariat – Resurse şi Oportunităţi pentru Comunitate”, finanţat
de CEE Trust, prin care îşi propune să contribuie, prin oferirea de training şi consultanţă, la înfiinţarea a 10 noi centre de
voluntariat în România. Au fost vizate în special zonele în care nu există centre de voluntariat.

Proiectul „Centrul de Voluntariat:
Resurse şi Oportunităţi pentru Comunitate“

Într-o primă etapă, Pro Vobis a lansat un
apel public destinat organizaţiilor din ţară
care doresc să dezvolte un centru de
voluntariat în comunităţile unde acestea
activează. În urma apelului, un număr de
27 de organizaţii din 22 de locaţii din ţară oraşe mari şi mici, comune sau sate

- au răspuns invitaţiei
de a aplica la acest
proiect. Capacitatea
organizaţională,
experienţa în lucrul cu
voluntarii, gradul de
înţelegere al
mecanismului unui
centru de voluntariat,
gradul de implicare în comunitate şi prioritatea geografică au fost criterii care
au stat la baza selectării organizaţiilor care vor fi sprijinite de Pro Vobis să
dezvolte centre de voluntariat. Datorită diversităţii mari a candidaturilor,
selecţia a fost una foarte dificilă, dar dorinţa noastră de a oferi oportunitatea
implicarii în acest proiect ne-a determinat să extindem numărul de organizaţii
beneficiare la 11.
Astfel, după evaluarea aplicaţiilor primite, am decis ca următoarele 11
organizaţii să fie cooptate în proiect (în ordine alfabetică): Asociaţia Centrul
European pentru Diversitate, Tulcea; Asociaţia de Dezvoltare Locală Ivan
Krevan, Repedea; Asociaţia de Tineret Onestin, Oneşti; Asociaţia pentru
Promovarea Incluziunii Sociale, Câmpia Turzii; Asociaţia Pro Tinereţe, Alba
Iulia; Asociaţia Rom pentru Rom, Panciu; Asociaţia Tinerilor din Judeţul
Covasna - HARIT, Sf. Gheorghe; Clubul Ecologic Origini Verzi, Suceava;
Direcţia Municipală de Cultură Sport Turism şi Tineret, Mediaş; Federaţia
Organizaţiilor Râmnicene de Tineret Educaţie şi Sport, Râmnicu Sarat; şi
Fundaţia pentru o Viaţă Demnă, Roman.
Câte 2 reprezentanţi de la fiecare organizaţie beneficiară au avut apoi ocazia să
participe la o sesiune de instruire în domeniul managerierii unui centru de voluntariat, ce a acoperit, pe parcursul a 3 zile, în
perioada 2-5 noiembrie 2010, la Deva, informaţii legate de dezvoltare şi cultură organizaţională, rolul şi locul
unui centru de voluntariat în comunitate, gestionarea relaţiei cu comunitatea,
analiza serviciilor specifice unui centru de voluntariat etc. În plus,
organizaţiile beneficiare au mai avut ocazia să întâlnească reprezentanţii
centrelor de voluntariat deja existente.
Toate organizaţiile selectate beneficiază de suportul şi consultanţa unor
mentori cu experienţă în gestionarea unui centru de voluntariat, împreună cu
care au realizat un plan individualizat de dezvoltare organizaţională şi de
servicii a centrelor ce urmează a fi înfiinţate. În perioada urmatoare, proiectul
oferă sprijin noilor centre de voluntariat în structurarea şi livrarea serviciilor
specifice către comunitate, cum ar fi: realizarea unei publicaţii – ghid de
oportunităţi de voluntariat locale, care va cuprinde ofertele de voluntariat de la
nivelul comunităţii, oferind celor interesaţi oportunitatea de a se implica;
implementarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, ediţia 2011, la nivelul
fiecărei comunităţi; training în managementul voluntarilor destinat coordonatorilor de voluntari. Pro Vobis îşi propune
ca la finalul proiectului să realizeze un manual de înfiinţare a unui centru de voluntariat, bazat pe experienţele şi
lecţiile învăţate în acest proiect.
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În luna decembrie a
anului 2010 a
dobândit
personalitate
juridică federaţia
FEDERATIA ORGANIZATIILOR CARE
SPRIJINA DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI
VOLUM (Federaţia
ÎN ROMÂNIA
Organizaţiilor care
Sprijină Dezvoltarea
Voluntariatului în România). Federaţia VOLUM s-a constituit în urma unui efort
coordonat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat şi finanţat de Guvernele Islandei, Principatului
Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Fundaţia CS Mott. Adunarea generală
de constituire a Federaţiei VOLUM a avut loc în luna iunie a anului 2010 şi a reunit 25 de membri fondatori, carora li s-au
alăturat până în prezent alţi 15, Federaţia VOLUM având în prezent un număr de 40 de membri.
Membrii Federaţiei VOLUM sunt organizaţii neguvernamentale care lucrează cu voluntari în diferite domenii de activitate sau
care sprijină dezvoltarea voluntariatului şi instituţii publice care desfăşoară programe de voluntariat. Rolul principal al
Federaţiei
VOLUM este
acela de a
reprezenta
interesele
organizaţiilor
implicate în
mişcarea de
voluntariat în
relaţia cu
autorităţile statului român în vederea dialogului şi acţiunii comune care să ducă la dezvoltarea sustenabilă a mişcării de
voluntariat în România.

Un nou actor pentru Anul European al Voluntariatului 2011:
Federaţia VOLUM - Federaţia Organizaţiilor care Sprijină
Dezvoltarea Voluntariatului în România

Misiunea Federaţiei VOLUM este de a facilita dialogul şi acţiunea comună a tuturor factorilor
interesaţi de mişcarea de voluntariat, în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în
România. Federaţia VOLUM acţionează pe următoarele direcţii strategice:
(1)
(2)
(3)
(4)

Construirea legitimităţii de purtător de cuvânt al voluntariatului românesc
Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România
Dezvoltarea capacităţii membrilor şi creşterii calităţii lucrului cu voluntarii
Dobândirea recunoaşterii contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea individuală şi socială.

Comisia Europeană a declarat anul 2011 Anul European al Voluntariatului din dorinţa de a da
un nou impuls de dezvoltare acestei mişcări care pune în practică valorile europene de
solidaritate, toleranţă şi cetăţenie activă şi de a recunoaşte activitatea celor 100 de milioane
de europeni care se implică în activităţi de voluntariat. Aproximativ 4 milioane dintre aceştia
sunt cetăţeni români, potrivit barometrului European din mai 2010, reprezentând 20% din
populaţia peste 18 ani a României.

Iniţiator:

CENTRUL NATIONAL DE RESURSE PENTRU VOLUNTARIAT

Finanţatori:

Federaţia VOLUM este un actor esenţial în organizarea cu succes a Anului European al
Voluntariatului în România fiind implicată în grupul de lucru care a redactat planul de acţiune
al României pentru marcarea acestui an şi reunind un număr semnificativ de organizaţii care
lucrează cu voluntari în România.
Contact: Cristina RIGMAN, Preşedinte Federaţia VOLUM, E-mail: volum@voluntariat.ro,
volum@federatiavolum.ro Web: www.federatiavolum.ro, Mobil: 0755045105.
Crearea Federaţiei VOLUM este un proiect iniţiat şi implementat de Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat
(www.provobis.ro) şi finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European (www.eeagrants.org) şi de Fundaţia CS Mott (www.mott.org).

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.

5

Pro Vobis a devenit partener în cadrul unui proiect Grundtvig – Parteneriat de învăţare, intitulat “Quality in Learning and
Training - QuiLT”, în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Proiectul durează 2 ani şi presupune realizarea
unei serii de 12 mobilităţi din partea Pro Vobis, având ca scop învăţarea şi
facilitarea schimbului de experienţă între reprezentanţii partenerilor, pe tematici
legate de învăţarea adulţilor şi calitatea procesului de învăţare şi training. Alături
de România, în proiect sunt angrenate organizaţii partenere
din Italia, Portugalia, Slovenia
şi Cipru.
Prima întâlnire de proiect a
avut loc la Cluj-Napoca, în
perioada 15-17
octombrie 2010,
constând în planificarea detaliată a activităţilor de proiect,
a responsabilităţilor fiecărui partener în parte şi a modului
de lucru ales pentru eficientizarea parteneriatului. Prima
activitate din proiect constă în realizarea unei evaluari a
nevoilor de învăţare a beneficiarilor fiecărui partener.
Această activitate va fi realizată în plan local de fiecare
partener. Pro Vobis a implementat evaluarea nevoilor de
învăţare la începutul lunii noiembrie, în cadrul întâlnirii Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat, luând ca grup ţintă
reprezentanţii Centrelor de Voluntariat. În urma centralizării nevoilor de învăţare ale potenţialilor beneficiari din toate ţările
partenere, aceştia vor putea participa la o serie de sesiuni de formare şi workshop-uri, organizate în cadrul proiectului pe
parcursul celor 2 ani de implementare, în ţările partenere.

Parteneri în proiectul Grundtvig
QuiLT - Quality in Learning
and Training

Întâlnirea Reţelei Naţionale a Centrelor de
Voluntariat din România, Deva, nov. 2010

Din postura sa de a asigura secretariatul Reţelei Naţionale a Centrelor de
Voluntariat din România, Pro Vobis a organizat în această toamnă a doua
întâlnire a RNVCR din anul 2010. Reprezentaţi de la 13 centre de voluntariat
membre în reţea s-au reunit la Deva în perioada 5 - 6 noiembrie pentru a
discuta subiectele aflate pe agenda întâlnirii, subiecte ce au inclus: noutăţi
despre pregătirile pentru 2011 Anul European al Voluntariatului, precum şi
discuţii legate de VOLUM - Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea
Voluntariatului în România şi modul cum se poziţionează RNCVR în raport cu
acest actor nou apărut în cadrul mişcării de voluntariat; comunicări legate de
planificarea unei serii de evenimentele ale membrilor reţelei, cum ar fi 5
decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarilor şi SNV 2011, ce va avea loc în
perioada 9 - 15 mai şi aspecte legate de următoarea întâlnire, care a fost
propusă a avea loc în luna februarie 2011, la Oradea.
Întâlnirea din noiembrie a avut şi o secţiune dedicată unui spaţiu de tipul
“Agora Voluntariatului”, în care Pro Vobis a facilitat un schimb de experienţe între centrele de voluntariat vechi şi
organizaţiile ce urmează să înfiinţeze un centru de voluntariat în cadrul proiectului “Centrul de Voluntariat - Resurse şi
Oportunităţi pentru Comunitate”, finanţat de CEE Trust, astfel încât cele noi să poată afla exemple şi modele concrete de
funcţionare, activităţi şi servicii oferite de centrele de voluntariat cu experienţă.
Mai multe detalii pot fi găsite în raportul întâlnirii ce este disponibil pe pagina dedicată RNVCR a site-ului www.voluntariat.ro
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Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat a continuat şi pe parcursul anului 2010 să ofere
tinerilor români oportunitatea de implicare în programe de voluntariat internaţionale, în special în cadrul SEV,
acţionând drept organizaţie de trimitere pentru tinerii care doresc să experimenteze un astfel de stagiu. Din dorinţa de a
prezenta experienţele celor care deja s-au implicat într-un stagiu SEV, cu speranţa că ei vor deveni exemple pentru tinerii
care sunt încă indecişi, găsiţi mai jos detalii despre doi dintre
voluntarii cărora Pro Vobis le-a facilitat participarea la
proiecte SEV.

Voluntarii trimişi de Pro Vobis prin
Serviciul European de Voluntariat
Anca Stănean (Haus Gutenberg, Liechtenstein)

„Locul în care îmi desfăşor eu stagiul de voluntariat este cel mai exotic. Este unul
din cele mai mici state din Europa, ascuns între munţii Alpi şi cu un nume greu de
pronunţat: Liechtenstein. Este atât de mic încât nu are nevoie de un aeroport, dar
nu e păcat, fiindcă frumuseţile acestei ţări sunt de neratat. Organizaţia mea
gazdă se numeşte Haus Gutenberg şi este o casă de seminarii şi formare
profesională. Are în total în jur de 13 angajaţi şi un voluntar SEV în fiecare an, de patru ani încoace. Activitatea mea aici este
una foarte variată, întrucât în fiecare zi fac ceva diferit şi ajut să decurgă lucrurile în ordine într-un alt departament, fie el
bucătărie, îngrijirea casei, secretariat, ba chiar şi participarea la seminarii. Tocmai de aceea, nu pot spune că fac ceva
plictisitor, iar la finele orelor de muncă, când colegii îţi apreciază munca şi ai contribuit puţin la bunul mers al lucrurilor, ai un
sentiment fantastic. Deşi sunt doar un voluntar, simt că oamenii de aici au încredere în mine şi tocmai de aceea îmi lasă în
mâini o responsabilitate destul de mare, iar când sentimentul neputinţei mă
încearcă, echipa noastră are o singură deviza "Yes,we can!" Iar în timpul
stagiului trebuie să organizez propriul meu proiect, ceea ce, cred eu, constituie
o provocare foarte mare şi o experienţă unică!“
Roxi Ciopei (Şcoala Lernwerkstatt, Sankt Pölten, Austria)
„Lernwerkstatt e o şcoală în care mergi să te regăseşti. Şcoala, veche de peste
15 de ani, îşi are sediul într-un castel medieval, ce aparţine de mai bine de 400
de ani aceleiaşi familii nobiliare, Trauttmansdorf. Aceasta trăieşte în
continuare, cu multă naturaleţe şi simplitate, într-o parte a acestuia. Şcoala se
trezeşte în fiecare dimineaţă în jurul orei 8, odată cu energia exuberantă şi
paşii repezi, nerăbdători, ai celor 130 de copii, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 15
ani. Este o şcoală ca nici una alta şi aceasta deoarece se bazează pe principiile
Mariei Montessori, care credea în dezvoltarea potenţialului uman prin
autoeducare liberă şi exploratorie, nesupusă constrângerilor exterioare sau criteriilor de excelenţă, impuse şi acestea, tot din
exterior. Stagiul meu SEV, ce se întinde pe durata întregului an şcolar, vine să completeze munca pe care am depus-o în
sistemul educaţional românesc anul trecut. Este, de asemenea, şi un an de respiro, reflexie şi recentrare pentru că fiecare
zi petrecută în şcoală, observând şi interacţionând cu copiii şi ceilalţi profesori, îmi oferă experienţe de învăţare şi
autodescoperire iluminatoare. M-am simţit bine primită de la început, ocrotită, acceptată instant, iar acum, la două
luni de la începerea stagiului, impresia mea nu s-a schimbat!“

PARTICIPĂRILE ECHIPEI:
Mentorat în context SEV

Colega noastră Corina Pintea a
participat în perioada 24-28
septembrie 2010 la un curs de formare
organizat de Asociaţia ACT din Oradea
“Formare de formatori pentru mentori
în context SEV - My Journey”, în cadrul
unui proiect din programul Structuri de Suport SEV. Cursul a avut ca obiectiv formarea
unui grup de formatori cu privire la mentoratul în contextul Serviciului European de
Voluntariat şi a fost precedat de un curs online despre mentorat, rolurile mentorului,
etaptele relaţiei de mentorat. Participanţii au implementat mai apoi cursuri locale de o
zi pentru mentori actuali sau potenţiali, lărgind astfel reţeaua celor care înţeleg şi implementează o abordare profesionistă a
relaţiei de mentorat în cadrul proiectelor SEV. La Cluj cursul a avut loc în data de 13 noiembrie, având peste 25 de
participanţi şi punând accent pe importanţa planificării pentru dezvoltare personală în relaţia dintre mentor şi voluntarul SEV,
prezentând un ghid de planificare a dezvoltării personale, My Journey.
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PARTICIPĂRILE ECHIPEI: Innovation in
Management of Volunteering Services...

În perioada 18-26 septembrie, colega noastră
Simona Marica a reprezentat Pro Vobis la cursul
de formare “Innovations in Management of
Volunteering Services through European
Cooperation and EVS Promotion”. Cursul s-a desfăşurat în Serbia şi a fost organizat de Volunteering Ireland, South East
European Youth Network şi Centrul Educational Krusevac prin intermediul programului Tineret în acţiune, acţiunea 3.1.
Cursul de formare a reunit 33 de participanţi din 12 ţări şi a beneficiat, de asemenea, de prezenţa a 3 experţi în domeniul
voluntariatului: Stefania Macchioni - CSV net, Violeta Vajda - Voluntary Service Overseas şi Karl Monsen-Elvik - Vassociates.
Rolul lor a fost acela de a prezenta exemple de buna practică din domeniul
voluntariatului, oportunităţ de voluntariat, dar şi de a antrena participanţii într-o
serie de exerciţii practice.

Cursul de formare a avut următoarele obiective: Dezvoltarea unei înţelegeri
comune referitoare la valoarea voluntariatului pentru individ, comunităţi şi
societate; Compararea diferitelor programe de voluntariat din perspectiva
metodologiilor implicate, în vederea identificării oportunităţilor de a organiza
schimburi de experienţă; Pregătirea participanţilor în vederea utilizării unor
metode eficiente de management al voluntarilor; Dezvoltarea abilităţilor
participanţilor în vederea promovării oportunităţilor de voluntariat (de ex. Serviciul
European de Voluntariat); Oferirea de informaţii în vederea întelegerii contextului
voluntariatului în diferite ţări europene.

Sfârşitul anului este întotdeauna un bun prilej de a
ne uita în urmă la anul ce tocmai se încheie şi de a
planifica activităţile pentru perioada care urmează.
Tocmai acest lucru a făcut şi Pro Vobis în perioada
16-17 decembrie, când întreaga echipă s-a reunit
pentru a trece în revistă aspectele pozitive şi
negative ale anului 2010, pentru a avea o privire de
ansamblu a rezultatelor anului care a tocmai trecut
si pentru a identifica eventualele nerealizări, astfel încât să ne asigurăm că ne vom îmbunătăţii
modul de lucru pe viitor. În acelaşi timp, echipa Pro Vobis a lucrat intens şi la redefinirea
direcţiilor sale strategice de acţiune pe termen mediu-lung, având în vedere dezvoltarea
mişcării de voluntariat din România şi s-a concentrat pe planificarea activităţilor pentru anul
2011 - Anul European al Voluntariatului, ce aduce cu sine un context cu mare impact pentru
munca organizaţiei.

SEDINŢA noastră de
planificare anuală

Anul European al Voluntariatului 2011 bate la uşă şi cu
siguranţă pentru mulţi dintre voi e un moment al planificărilor.
Calendarul de perete ProVobis 2011 este proaspăt scos de sub tipar
şi aşteaptă să fie acoperit
de activităţi, evenimente,
proiecte şi termene limită!
Dacă doriţi ca activităţile profesionale şi personale de pe tot parcursul anului 2011
să vă fie clar planificate şi evidenţiate, comandaţi acum planner-ul nostru! Prin
achiziţionarea acestor calendare de perete veţi sprijini dezvoltarea voluntariatului
în România şi activităţile Pro Vobis în anul 2011 - Anul European al Voluntariatului,
care cu siguranţă va fi un an plin pentru noi toţi!

Vă oferim, ca în fiecare an,
PLANNER-ul de perete 2011

Pentru a comanda planner-ul, puteţi să ne trimiteţi datele de facturare la adresa
provobis@provobis.ro. Vă încurajăm să le daţi şi altor parteneri ai dumneavoastra
vestea că anul ce vine e anul tuturor voluntarilor şi că cel mai eficient instrument
de planificare este Planner-ul 2011 Pro Vobis.
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