
În Uniunea Europeană sunt milioane de voluntari. Oameni de 
toate vârstele contribuie la schimbarea în bine a comunităţii lor prin investirea unei părţi din timpul lor liber 

în asociaţiile şi organizaţiile active, în cluburi de tineret, în şcoli, cluburi sportive, etc. Pentru Comisia Europeană, 
voluntariatul reprezintă expresia activă a participării civice, care întăreşte valorile europene precum solidaritatea şi coeziunea 
socială. Voluntariatul oferă oportunităţi de învăţare importante, pentru că implicarea în activităţi de voluntariat oferă 
posibilitatea dobândirii de abilităţi şi competenţe care pot fi transferate pe piaţa muncii. Acest aspect este deosebit de 
important în contextul unei crize economice. Voluntariatul joacă un rol important în domenii diverse precum educaţia, 
tineretul, cultura, sportul, mediul, sănătatea, protecţia socială, protecţia consumatorilor, ajutorul umanitar şi dezvoltarea 
internaţională, dezvoltarea de politici publice, cercetarea, oportunităţile egale şi relaţiile externe. 

Voluntariatul are un potenţial foarte mare pentru 
dezvoltarea economică şi socială a Europei, potenţial 
neutilizat suficient în prezent. Dedicarea anului 2011 
voluntariatului va ajuta statele membre ale Uniunii 
Europene, comunităţile regionale şi locale şi 
societatea civilă să îndeplinească următoarele 
obiective:

1. Să contribuie la dezvoltarea unui cadru general care susţine şi facilitează activitatea de voluntariat în Uniunea 
Europeană;

2. Să sprijine organizaţiile care implică voluntari şi să contribuie la creşterea calităţii voluntariatului;
3. Să recunoască şi să valorizeze activităţile de voluntariat;
4. Să contribuie la creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa voluntariatului.

Comisia Europeană doreşte ca Anul European al Voluntariatului să contribuie la o creştere a dimensiunilor mişcării de 
voluntariat şi la o acceptare pe scară largă a valorii adăugate pe care o aduce munca de voluntariat şi să sublinieze legătura 
dintre implicarea voluntară la nivelul comunităţilor şi semnificaţia ei într-un context european mai larg. 

Anul European al Voluntariatului trebuie să ajute voluntarii şi organizaţiile care implică voluntari de pe tot cuprinsul Europei să 
se întâlnească şi să înveţe despre bunele practici din celelalte ţări. Autorităţile publice vor avea posibilitatea să înveţe mai mult 
despe cum lucrează organizaţiile care implică voluntari şi despre cum pot să le sprijine mai bine. Cetăţenii care nu ştiu foarte 
multe despre voluntariat vor avea posibilitatea să afle mai multe despre această activitate şi poate vor decide să devină la 
rândul lor voluntari. Anul European al Voluntariatului trebuie să contribuie la recunoaşterea activităţii tuturor voluntarilor. 

Comisia Europeană propune un buget de 6 milioane de euro pentru implementarea Anului European al Voluntariatului în 2011 
şi o sumă adiţională de 2 milioane de euro pentru acţiunile pregătitoare care vor începe în 2010. Activităţile propuse trebuie 
să se concentreze pe comunicare şi pe ridicarea nivelului de cunoaştere şi conştientizare cu privire la voluntariat, activităţi 
precum conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă şi publicaţii. Activităţi similare trebuie organizate şi în statele membre 
cu ajutorul structurilor naţionale implicate în activitatea de voluntariat. Dimensiunea voluntariatului va fi subliniată şi în cadrul 
altor programe de finanţare ale Uniunii Europene, precum programul Tineret în Acţiune. Ţinta Comisiei Europene este aceea 
de a implica toate nivelele în organizarea acţiunilor Anului European al Voluntariatului – nivelul European, naţional, regional şi 

local. Elementul central al Anului European al Voluntariatului vor fi însă voluntarii şi organizaţiile care implică 
voluntari, iar majoritatea acţiunilor organizate vor porni de la nivelul local. 
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DIN CUPRINS: Noi schimburi de experienţă între voluntari vârstnici
în cadrul proiectului “Rămâi activ! Fii voluntar!” 

Anunţarea obiectivelor Anului European al Proiectul Pro Vobis “Dezvoltarea instituţională a 
Voluntariatului (2011) de către Comisia Europeană organizaţiilor care lucrează cu voluntari” continuă

11-17 mai 2009 - Săptămâna Naţională a Adunarea Generală a Centrului European de 
Voluntariatului, ediţia a 8-a Voluntariat, la Praga

Demararea campaniei de consultări “Legea Standuri Pro Vobis la Târgurile de Voluntariat din Cluj 
voluntariatului - Prezent şi perspective” şi Bucureşti

Participare la Life-long learning training, Cipru

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
/ mai 2009 /

Buletinul informativ 
al Centrului Naţional 

de Voluntariat Pro Vobis

3 iunie 2009: Comisia Europeană 
şi-a anunţat obiectivele pentru 

Anul European al Voluntariatului 2011



46 de localităţi în 26 de judeţe reprezintă avengura pe care a luat-o ediţia 
2009 a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului! Ediţia din 2009 a SNV, cea 
de-a opta sărbătorită în România, s-a desfăşurat în perioada 11-17 mai 
sub motto-ul „Exprimă-te prin fapte! Fii Voluntar!” şi a fost finanţată de 
către Uniunea Europeană prin programul Tineret în Acţiune, administrat în 
Romania de ANPCDEFP. Voluntarilor implicaţi, organizaţiilor, instituţiilor şi companiilor partenere, tuturor celor care au fost activi anul 
acesta în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului le spunem “Multumesc!” pentru efortul depus în a face din SNV 2009 un 
eveniment reuşit. 
  
Calendarul SNV 2009 a inclus campanii locale de promovare a voluntariatului, târguri de oportunităţi de voluntariat, sesiuni de 
instruire pentru voluntari, dezbateri cu şi despre tineri, expoziţii de fotografii şi afişe, proiecţii de filme şi documentare, desene pe 
asfalt, campanii de igienizare, piese de teatru forum, plantări de copaci, ateliere de creaţie artistică realizate de voluntari, animaţie 
stradală, colecte şi distribuţie de alimente şi jucării, campanii de colectare a deşeurilor, marş ecologic şi mult mai multe activităţi 
menite să arate contribuţia adusă de voluntari şi acţiunile lor în beneficiul comunităţilor. 

Raportul evenimentului, la care se lucrează în prezent şi care va fi disponibil în curând, va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce s-a 
întâmplat pe parcursul celor şapte zile, în toată ţara. SNV 2009 a devenit mult mai interactiv cu ajutorul blogului 
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
- SNV 2009, ediţia a 8-a -

Identitatea vizuală a SNV 2009

Sesiunea 
foto 
pentru 
realizarea 
posterului 
SNV 
2009!

Voluntarii şi personalul 
Pro Vobis au lucrat cot la 
cot la împachetarea şi 
expedierea celor peste 40 
de colete cu 
materialele 
promoţionale 
SNV 
realizate de 
Pro Vobis în 
acest an. 

Posterul SNV 2009

Foto: Fundaţia Noi Orizonturi, Lupeni

Foto: Asoc. Creştină For Help, Timişoara

Foto: Serviciul de Voluntariat Agnita

Câteva dintre materialele promoţionale SNV 2009:

Foto: DGASPC Prahova

Foto: Habitat pentru 
Umanitate ClujF
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Un element important al ediţiei de 
anul acesta a SNV l-a reprezentat campania de consultare publică 
„Legea Voluntariatului - Prezent şi Perspective”. Prima etapă a 
campaniei de consultare a cuprins o serie de mese rotunde organizate 
de centrele de voluntariat din România pe durata SNV şi care sunt 
dedicate dezbaterii Legii Voluntariatului (195/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare) în vederea culegerii de observaţii şi sugestii de la 
voluntarii, organizaţiile şi instituţiile a căror activitate intră sub incidenţa acestei legi.

Astfel, odată cu deschiderea SNV, în 11 mai am lansat şi o invitaţie deschisă la 
consultări privind modificarea legii voluntariatului, astfel încât ea să reflecte 
situaţia actuală a implicării voluntarilor în activităţi diverse şi să le confere 

acestora statutul şi instrumentele necesare implementării eficiente a activităţii de voluntariat. 
Campania de consultări “Legea Voluntariatului – Prezent şi perspective” a debutat cu mese rotunde 
organizate în toate locaţiile din ţara unde există centre de voluntariat, reprezentând o activitate 
comună din cadrul SNV. Tinerii s-au întâlnit astfel cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor publice şi 
autorităţilor locale, dar si cu alţi voluntari, discutând despre avantajele şi dezavantajele Legii 
Voluntariatului în forma sa curentă, despre conţinutul acesteia şi despre cum ar putea fi implementată 
mai bine, propunând chiar şi modificări.

Campania de consultări continuă până în data de 31 iulie. Invităm astfel pe toţi cei interesaţi de buna funcţionare şi implementare a 
acestei legi sau pe cei care lucrează cu şi pentru voluntari, să ne trimită observaţii şi mai ales sugestii de modificare sau îmbunătăţire a 
legii, pe adresa . Avem nevoie de experienţa tuturor, pentru a creiona o lege a voluntariatului cât mai utilă şi adaptată 

nevoilor sectorului!
pr@provobis.ro

Campania de consultări 
“Legea Voluntariatului – 
Prezent şi perspective”

În perioada 28 februarie - 14 martie un grup de 4 
voluntare din Ungaria au sosit la Cluj-Napoca în cadrul proiectului 
“Rămâi activ! Fii voluntar!”, derulat de Pro Vobis. Proiectul este 
finanţat de către Comisia Europeană în cadrul acţiunii preparatorii 
ENEA cu privire la îmbătrânirea activă şi mobilitatea persoanelor 
de vârsta a III-a. Obiectivul proiectului este să demonstreze 
modul în care schimbul de bune practici prin intermediul 
schimburilor internaţionale de voluntari vârstnici din 5 ţări 
participante la proiect (Ungaria, Italia, Romania, Slovacia, 
Slovenia) pot contribui la modificarea atitudinilor negative precum 

şi la stimularea implicării sociale, rezultând în beneficii pentru comunităţile locale. Proiectul 
se adresează persoanelor de vârsta a treia care sunt implicate sau doresc să se implice mai mult în viaţa comunităţii ca 
voluntari în activităţi de interes comunitar.

Voluntarele din Ungaria au petrecut cele 2 săptămâni vizitând şi dând o mână de ajutor unor organizaţii non-guvernamentale 
din Cluj-Napoca, dar şi din Satu-Mare, prin bunăvoinţa Centrului de Voluntariat Caritas Satu-Mare. În 
cea de-a doua parte a lunii martie, între 16-30 martie, a venit rândul unui grup de 4 voluntare din 
Slovacia să ia cunoştinţă cu activităţile derulate de voluntarii clujeni; ulterior grupul slovac a făcut o 
vizită de lucru de câteva zile şi la Oradea, unde, cu ajutorul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar 
Oradea, a vizitat diverse ONG-uri orădene. Fiecare dintre cele 
două grupuri de voluntare a vizitat cca 15 organizaţii sau 
instituţii publice care implică voluntari în activităţile lor. Astfel, 
voluntarele au muncit pe şantierul Habitat pentru Umanitate, 
au dat o mână de ajutor la cantina socială din Satu-Mare, 
respectiv au făcut pachete pentru persoane defavorizate la 
Oradea, au susţinut lecţii de siguranţă rutieră la copiii din 
câteva comunătăţi rurale maghiare din judeţul Cluj, au 
socializat şi s-au jucat cu copiii din centrele de zi gestionate de 
FRCCF şi respectiv Familia Regăsită, au discutat despre situaţia 
vârstnicilor din fiecare dintre cele două ţări în cursul vizitei la 

Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului, s-au familiarizat cu domeniul delincvenţei 
juvenile în cadrul vizitei la Prison Fellowship Romania sau a învăţat animaţie de la 
voluntarii Little People, etc. 

Voluntarele vârstnice din Ungaria şi respectiv Slovacia au plecat acasă deosebit de pozitiv impresionate de vizita lor în România, 
de deschiderea şi entuziasmul cu care au fost primite în fiecare dintre organizaţiile vizitate şi de activităţile desfăşurate alături 
de voluntarii români. După ce au revenit acasă, dacă vor dori vor fi sprijinite să implementeze mici proiecte de diseminare a 
celor văzute şi de activare a altor vârstnici din comunităţile lor în sensul implicării în beneficiul comunităţii. 

În
 v

iz
ită

 la
 ş

a
n
tie

ru
l 

H
a
b
ita

t 
p
e
n
tr

u
 U

m
a
n
ita

te
, 
C

lu
j

V
iz

ita
 la

 A
so

c.
 F

a
m

ili
a
 R

e
g
ă
si

tă
, 
C

lu
j

F
o
to

: 
P

ro
 V

o
b
is

mailto:pr@provobis.ro


4

Proiectul Pro Vobis 
“Dezvoltarea instituţională a organizaţiilor care lucrează cu voluntari”

Perioada martie – mai 2009 a însemnat foare mult pentru proiectul „Dezvoltarea 
instituţională a organizaţiilor care lucrează cu voluntari” finanţat de către Uniunea Europeană 

prin programul PHARE 2006. După selecţia organizaţiilor beneficiare ale programului a urmat 
analiza detaliată a nevoilor organizaţiilor pe domeniul managementului voluntarilor, analiză 
realizată prin completarea unei grile de evaluare de către mai multe persoane din cadrul 
organizaţiilor beneficiare, implicate în aspecte diverse ale managementului voluntarilor, între 
care s-au regăsit în mod constant coordonatorul de voluntari şi un voluntar activ care cunaoşte 
organizaţia suficient de bine. Informaţiile astfel colectate au fost adunate într-un raport de 
analiză a nevoilor redactat pentru fiecare organizaţie în paret de către consultantul alocat în 
proiect. 

În perioada martie – mai au avut loc primele vizite ale consultanţilor la orgnaizaţii. 
În cadrul vizitelor au fost elaborate viziunile strategice ale organizaţiilor 
beneficiare cu privire la implicarea voluntarilor în organizaţii şi au fost identificate 
priorităţile care vor face obiectul planului de acţiune pentru fiecare organizaţie. 
Cei trei consultanţi au călătorit prin toată ţara la Turda, Timişoara, Oradea, 
Costeşti, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Braşov, Bucureşti şi Cluj-Napoca pentru 
facilitarea sesiunilor şi pentru mai buna cunoaştere a organizaţiilor. 

Cu viziunea clară şi priorităţile identificate, cei 20 de coordonatori de voluntari ai organizaţiilor 
beneficiare au sosit, pe finalul lunii mai, la Turda, unde a avut loc sesiunea de instruire în  
Managementul voluntarilor pe durata a 4 zile în perioada 25-28 mai. Sesiunea de instruire a 
abordat managementul voluntarilor pas cu pas, marcând prin prezentări teoretice, activităţi 
practice, studii de caz, dezbateri şi vizionări de filme, diversitatea aspectelor pe care un proces 
atât de complex precum managementul voluntarilor o presupune. Participanţii au avut 
posibilitatea să experimenteze diferite metode de lucru cu voluntarii, să utilizeze instrumente de 
lucru cu voluntarii şi să dezbată probleme specifice cu care se confruntă în managementul 
voluntarilor. 

O jumătate de zi a fost rezenrvată unei activităţi educative în aer liber în care participanţii au 
experimentat activităţi de educaţie ecologică derulate în ţinutul legendar al „Voluntariaei”, 
localizat în Cheile Turzii, unde au explorat, împărţiţi în echipe, flora şi fauna, au descris în 
versuri frumuseţea munţilor, au băut apă de izvor şi au explorat peşterile zonei. Acţiunea a fost 
pregătită şi facilitată voluntar de Alin Roşca (Fundaţia pentru Ecologie şi Turism Potaissa din 
Turda).  

Dincolo de munca intensă şi schimbul intens de informaţii, sesiunea de instruire a contribuit la 
fomarea unei excelente echipe de coordonatori de voluntari care împart bucuriile şi provocările 
managementului voluntarilor. Paşii următori ai proiectului includ realizarea unui instrumentar de 
lucru cu voluntarii acre să reunească instrumente diverse de utilizat în munca de coordonare a 

voluntarilor şi redactarea detaliată a studiilor de caz discutate la sesiune şi demararea 
activităţilor incluse în planul de acţiune al fiecărei organizaţii. 

În acelaşi fel, unii dintre voluntarii români întorşi din schimburile de experienţă efectuate în ţările 
implicate în proiect se ocupă acum de planificarea şi implementarea unor micro-proiecte 
comunitare, finanţate din bugetul proiectului, pe teme culturale, ecologice şi micro-conferinţe de 
diseminare. 

În perioada următoare, între 18-19 iunie va avea loc la Cluj-Napoca întâlnirea finală de lucru a 
tuturor partenerilor internaţionali din cadrul acestui proiect, în cadrul căreia se va pregăti conferinţa 
finală a proiectului de la Bruxelles, se vor împărtăşi experienţe şi se vor planifica micro-proiectele 
care vor fi implementate de voluntarii vârstnici implicaţi în proiect. 
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Începând cu luna aprilie, 
colega noastră Ramona 
Dragomir va prelua noi 
responsabilităţi în noua sa 
calitate de Coordonator 
Programe. Responsabilităţile 
Ramonei vor include 
gestionarea secretariatului 
Reţelei Naţionale a Centrelor de 
Voluntariat, coordonarea 
Săptămânii Naţionale a Voluntariatului şi 
recrutarea de voluntari în cadrul Serviciului 
European de Voluntariat.

Un pas înainte!

În contextul 
unei implicării mai intense 
din partea Pro Vobis în 
domeniul învăţării pe tot 
parcursul vieţii, prin prisma 

derulării proiectelor “Ramai activ! 
Fii voluntar!” şi “Volunteering and Lifelong Learning 
in Universities in Europe”, un membru al echipei Pro 
Vobis a beneficiat de un grant oferit prin programul 
sectorial Grundtvig, administrat in Romania de catre 
ANPCDEFP, pentru a participat la o sesiune de 
instruire pe tema învăţării pe tot parcursul vieţii 
(Life-long Learning). Organizat de către Asociaţia 

pentru Educaţia Adulţilor din Cipru în perioada 22 - 24 aprilie, training-ul a 
reprezentat o bună oportunitate de acumulare de cunoştinţe privind 
implicaţiile teoretice ale conceptului, precum şi exemple concrete oferite de 
către practicienii în domeniu prezenţi de asemenea la sesiunea de instruire.   

Conţinutul tematic al celor 5 zile a curpins o trecere în revistă a contextului 
procesului de îmbătrânire pe continentul european, cu referiri la aspectele 
sociale, economice şi politice, urmând apoi accentuarea importanţei educaţiei 
şi a învăţării. În plus, discuţiile în plen au mai vizat cetăţenia activă precum şi 
învăţarea inter-generaţională.Printre punctele interesante ale sesiunii de 
training se numără crearea unei reţele sociale online care să funcţioneze ca o 
platformă de interacţiune între echipa de instructori şi participanţi după 
încheierea training-ului, să faciliteze schimbul de informaţii între participanţi şi 

să pună bazele unor eventuale proiecte viitoare.

Peste 140 
de persoane au participat în perioada 14-16 mai 2009 la 
Adunarea Generală a Centrului European de Voluntariat, 
printre care şi 2 reprezentante ale Centrului Naţional de 
Voluntariat Pro Vobis din România, membru al CEV. 

Pe lângă aspectele administrative aferente adunării generale, cele două 
reprezentante Pro Vobis au participat si la conferinţa cu tema “Dezvoltarea 
Voluntariatului Corporatist - efort comun al organizaţiilor de voluntariat şi al 
companiilor.” Conferinţa a fost organizată la Primăria din Praga, capitala ţării 
care deţine preşedinţia Comisiei Europene în această perioadă, toţi 
participanţii fiind invitaţii primarului Pragăi în cadrul unei recepţii la reşedinţa 
acestuia. În cadrul diverselor ateliere s-au discutat strategii de colaborare în 
vederea promovării voluntariatului corporatist, s-
au prezentat poveşti de success din domeniu, s-
au dezbătut provocările pe care astfel de 
programe le scot la iveală, dar şi avantajele 
acestora. 

În perspectiva Anului 2011 ca An European al 
Voluntariatului, promovarea conceptului de 
voluntariat corporatist îşi va putea găsi cu mai 
multă uşurinţă locul şi sprijinul din partea diferiţilor actori publici, 
organizaţiile din România putând să obţină multe exemple de bună practică 
de la structurile omoloage din alte ţări europene, cu mai mult sau mai puţină 
tradiţie în activităţile de voluntariat. Concluzia esenţială a discuţiilor a fost că 
organizaţiile şi companiile sunt parteneri cu drepturi egale în astfel de 
proiecte comune, având ambele de câştigat şi de investit pentru binele 
comunităţilor si satisfacţia voluntarilor. Mai mult însă, organizaţiile trebuie să 
înveţe să îşi prezinte atu-urile, experienţa şi abilităţile pe care le oferă unui 
astfel de parteneriat, ştiind în acelaşi timp şi cum să vorbească limbajul 

companiilor.

Pro Vobis Centrul a avut ocazia 
să intre în contact direct cu 
pulicul larg şi să îşi prezinte 
programele derulate cu ocazia 
participării la o serie de târguri 
de oportunităţi de voluntariat. 

Astfel, în 11 mai, prima zi a 
Săptămânii Naţionale a 
Voluntariatului, Pro Vobis a fost 
prezent la VoluntExpo, organizat de către Centrul 
de Voluntariat Cluj-Napoca, într-una dintre pieţele 
publice din oraş. Alături de alte 25 de organizaţii 
non-guvernamentale şi instituţii care implică 
voluntari din Cluj-Napoca, angajaţii Pro Vobis au 
interacţionat cu vizitatorii târgului oferindu-le 
informaţii despre voluntariat în general şi, mai 
specific, despre proiectele derulate de organizaţia 
noastră. În acest sens clujenii au putut să afle 
mai multe detalii despre stagii de voluntariat în 
ţări în curs de dezvoltare pentru personal calificat 
sau despre reţeaua naţională a centrelor de 
voluntariat.  

16 mai a adus Târgul 
Voluntariatului la 
Bucureşti. Organizat de 
către Centrul de 
Voluntariat Bucureşti în 
colaborare cu Agenţia 
Naţională pentru 
Programe Comunitare în 
domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - 
ANPCDEFP, în Parcul Cişmigiu, Târgul 
Voluntariatului a fost ocazia perfectă pentru 
multiplicarea de informaţii despre voluntariat şi 
despre activităţile Pro Vobis publicului 
bucureştean, cât şi pentru o mai bună cunoaştere 
reciprocă cu cele peste 40 de organizaţii 

prezente.

Standurile noastre la 
Târgurile de Voluntariat din 
Cluj şi Bucureşti

Adunarea Generală a CEV, la Praga

Participare la traning-ul 
„Learning in Later 
Life“, Cipru
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