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Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat a lansat vineri, 4
decembrie 2009, la Bucureşti, cea de-a III-a ediţie a publicaţiei „Portret de Voluntar”
pentru a marca Ziua Internaţională a Voluntarilor, sărbătorită în întreaga lume în 5
Decembrie încă din 1985, în urma unei rezoluţii ONU. Devenită deja o tradiţie şi un instrument
apreciat pentru motivarea voluntarilor, publicaţia
„Portret de Voluntar” reuneşte în acest an portretele
a 59 de voluntari de toate vârstele, care activează in
domenii diferite în diferite colţuri ale ţării.

Lansarea publicaţiei
“Portret de Voluntar”

“Portret de Voluntar” se doreşte a fi o oglindă a
diversităţii voluntarilor şi a activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura în beneficiul
comunităţilor acestora, însă şi un "mulţumesc" public, de Ziua Internaţională a Voluntarilor,
câtorva dintre voluntarii cei mai apreciaţi de organizaţiile la care au activat în acest an şi tuturor celor care şi-au dedicat în acest
an măcar o oră din timpul lor întrajutorării, prin voluntariat, a semenilor lor sau a mediului înconjurător. Voluntarii au fost
nominalizaţi de către organizaţii din întreaga ţară în urma unui apel naţional deschis, lansat de Pro Vobis, iniţiatorul proiectului.
Printre paginile publicaţiei veţi regăsi, ca în fiecare an, şi o personalitate publică implicată activ în acţiuni de voluntariat: în acest
an, alăturându-se Mihaelei Rădulescu şi Medeei Medeleanu - care au figurat în cele două ediţii anterioare, o veţi regăsi de
această dată pe campioana mondiala Gabriela Szabo, în postura de voluntara şi promotoare a sportului ca mod de viaţă sănătos,
prin intermediul campaniei pe care a iniţiat-o de câţiva ani. "Portret de Voluntar" ediţia 2009 poate fi descărcat aici în format
electronic (PDF, 30.4 Mb).
Evenimentul de lansare din acest an a fost sprijinit şi găzduit de Ministerul Tineretului şi Sportului. Într-o atmosferă caldă şi
relaxată, presărată de anecdotele voluntarilor, cele cca 40 de persoane prezente – reprezentanţi ai organizaţiilor
nominalizatoare şi ai unor instituţii, parteneri ai Pro Vobis, voluntari de diverse vârste şi din diverse medii, inclusiv mediul
corporatist, cordonatori de voluntari, etc. – au asistat la prezentarea publicaţiei şi la discursurile de sprijin din partea vorbitorilor
invitaţi. Am fost onoraţi de prezenţa campioanei mondiale Gabriela Szabo, care a lansat o invitaţie la voluntariat, dar şi la sport ca
element esenţial al unui mod de viaţă sănătos. Au vorbit, de asemenea, prezentându-şi punctul de vedere asupra utilităţii
publicaţiei ca instrument de promovare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor, Tudor Marciu, voluntar Art Fusion, Bucureşti, cât
şi dna Stela Martin, voluntară Fundaţia Principesa Margareta a României şi respectiv Gabriela Curici, coordonatoare de voluntari
în cadrul aceleiaşi fundaţii.
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Nu în ultimul rând, am avut plăcerea să asistăm la cuvintele transmise din
partea doamnei ministru Sorina Plăcintă: „Dragi prieteni, voluntariatul dă
dimensiunea civilizaţiei unei societăţi. Este expresia unui anumit tip de educaţie
care nu se limitează numai la acumularea de cunoştinţe teoretice, ci pune
accent pe practică, pe implicare şi uneori pe dimensiunea altruistă, umană, a
tinerilor.[…] Voluntarii sunt expresia sau elementul unei cetăţenii active. […]
Voluntariatul este un proces de acumulare de experienţă, de testare a propriilor
limite, un exerciţiu de bunăvoinţă, de integrare şi coeziune socială.” (Sorina
Plăcintă, Ministrul Tineretului şi Sportului)
Cei prezenţi au primit câte un exemplar din publicaţie şi au putut explora
expoziţia foto cu poze de pe parcursul acţiunilor de voluntariat întreprinse în
cadrul Caravanei “Urmează voluntarii!”, derulate de Pro Vobis în colaborare cu Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat în
perioada 2-21 octombrie 2001 în 14 locaţii din ţară.
Ziua Internaţională a Voluntarilor este sărbătorită de către centrele locale de voluntariat din ţară prin Gale de premiere a
voluntarilor şi a celor care sprijină activităţile de voluntariat, de la sponsori şi finanţatori la instituţii şi jurnalişti. La ClujNapoca, cea mai veche Gală de acest gen din ţară a aniversat anul acesta ediţia cu numărul 10, în organizarea centrului local
de voluntariat. Numeroase alte organizaţii din România care beneficiază de aportul voluntarilor marchează această zi prin
petreceri cu voluntarii, acţiuni stradale, oferirea de diplome într-un cadru festiv public sau informal.
CE SPUN VOLUNTARII:
GABRIELA SZABO – Asociaţia Sport pentru Viaţă Bucureşti - „La capătul cursei continue
de peste 10 ani, am ales să mă implic cum pot mai bine în comunitate. Şi nu există nici
o altă formă mai potrivită decât aceea de a-ţi oferi voluntar suportul. Cred cu tărie în
ideea de voluntariat ca necesitate şi datorie. Cel puţin asta este pentru mine. Eu voi
continua, invitându-vă şi pe voi să faceţi acelasi lucru.”
MARIANA BAZARGIC - CENTRAS Constanţa - „Să fii voluntar înseamnă să-ţi întorci
mânecile atunci când alţii îşi întorc nasul sau spatele.”
DRAGOŞ-ANDREI PREUTESCU – Crucea Roşie Română, Filiala Iaşi - „Voluntariatul mi-a
oferit o listă întreagă de lecţii până acum. Mi-a dovedit că responsabilitatea e un act
care te maturizează, te face mai dornic să devii mai activ, iar prin intermediul succeselor
îţi transmite optimism.”
MIHAELA DIANA CRĂCIUN - Organizaţia Salvaţi Copiii România, Bucureşti - „Cât despre
ce înseamnă voluntariatul, pot spune în mod clar că îţi deschide multe ferestre, printre
care şi ferestruica inimii. Devii un pic mai om când îţi doreşti să ajuţi dezinteresat...”

Vizită de studiu la Voluntary Service
Overseas UK, Londra

În perioada 18-21 octombrie 2009, colega noastră
Corina Pintea a fost invitată de organizaţia VSO din
Londra să susţină o prezentare a Reţelei Naţionale a
Centrelor de Voluntariat din România pentru o delegaţie

a organizaţiilor interesate de a dezvolta centre de voluntariat din China.
Cei 7 reprezentanţi ai organizaţiilor din China care lucrează sau doresc să lucreze
în domeniului voluntariatului au fost foarte interesaţi să afle detalii despre cum
funcţionează un centru de voluntariat în România, ce surse de finanţare are şi ce
tip de activităţi întreprinde, dacă are sau nu susţinere din partea statului şi cum
identifică nevoile comunităţii în care activează. La întâlnire a participat şi
reprezentantul reţelei centrelor de voluntariat din Bosnia şi Hertzegovina, care
funcţionează în mod similar cu cea din România.
Cu ocazia acestei vizite de lucru, Corina a avut oportunitatea de a vizita, alături
de delegaţia chineză, birourile structurilor responsabile de voluntariat şi
societate civilă din Anglia, Volunteering England şi NCVO (Consiliul Naţional al
Organizaţiilor Non-profit), pe lângă biroul VSO, aflând informaţii despre
activităţile acestor structuri şi modul cum este promovat şi recunoscut
voluntariatul în Marea Britanie.
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Conferinţa Naţională „Mişcarea de voluntariat
din România: Prezent şi perspective”,
Bucureşti, 23-24 octombrie 2009

Conferinţa
Naţională cu privire la
Voluntariat, ajunsă în 2009
la cea de-a şasea ediţie, a
propus participanţilor ca
temă de dezbatere „Mişcarea
de voluntariat din România: Prezent şi perspective”, o temă care şi-a propus să încurajeze dezbaterea şi
reflecţia asupra situaţiei mişcării de voluntariat din România la 8 ani de la Anul Internaţional al Voluntariatului
2001, an care a marcat pozitiv dezvoltarea mişcării de voluntariat din România şi la numai un an de la Anul
European al Voluntariatului (AEV) 2011. Ediţia din acest an a Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat a
fost organizată în parteneriat cu: Ministerul Tineretului şi Sportului, care a găzduit lucrările conferinţei, Agenţia Naţională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, care a moderat dezbaterea „Tineret şi
voluntariat”, Conferinţa înscriindu-se în Săptămâna Naţională a Participării Active a Tinerilor, şi Reţeaua Naţională a Centrelor
de Voluntariat din România, marcând încheierea proiectului „Caravana Urmează voluntarii!”.

Abordarea temei conferinţei a fost structurată pe trei secţiuni principale şi trei secţiuni practice care au avut rolul de a stimula
dezbaterea şi schimbul de idei între participanţi, de a oferi posibilitatea discutării unor aspecte importante din activitatea de zi
cu zi a organizaţiilor care implică voluntari în România, de a aduce pe agenda de discuţii a actorilor
mişcării de voluntariat aspectele strategice referitoare la opţiunile de dezvoltare ale mişcării în
perspectiva unor evenimente majore în domeniu, respectiv Anul European al
Voluntariatului 2011, dar şi de a aduce în atenţia participanţilor aspecte
practice cu care organizaţiile care implică voluntari sau voluntarii se
confruntă, respectiv relaţiile încă insuficient dezvoltate între numeroşii actori
care afectează evoluţia mişcării de voluntariat şi implicarea tinerilor în
activităţi de voluntariat, prejudecăţile cu care încă se luptă numeroşi voluntari
şi exemplele de succes ale celor prezenţi.
Direcţia generală către care s-au orientat dezbaterile din cadrul Conferinţei Naţionale „Mişcarea de voluntariat din România:
Prezent şi perspective” a fost identificarea unor elemente care să stea la baza generării unei Foi de parcurs a mişcării de
voluntariat din România până în 2011. Discuţiile au scos în evidenţă o serie de activităţi preparatorii pe care actorii mişcării de
voluntariat din România trebuie să le întreprindă în cursul anului 2010 în vederea asigurării unei bune pregătiri a AEV 2011:
- Crearea unei strategii naţionale pentru implementarea AEV 2011
- Colaborarea cu donatori/finanţatori activi în România pentru a
include în schemele lor de finanţare activităţi dedicate AEV 2011 şi
crearea unui comitet de strângere de fonduri pentru organizarea AEV
2011
- Crearea unei reţele de promotori/ambasadori ai AEV 2011 şi ai
voluntariatului
- Crearea unei baze de date cu oportunităţi de voluntariat pe durata
AEV 2011
- Crearea şi publicarea unui Calendar Naţional
AEV 2011
Dincolo de aceste activităţi preparatorii,
componentele majore ale Foii de parcurs a
mişcării de voluntariat din România
până în 2011, aşa cum au reieşit ele din
discuţiile purtate pe durata Conferinţei, sunt:
(1) Modificarea Legii voluntariatului
pentru ca această să corespundă cu realitatea din teren
(2) Crearea unei structuri de reprezentare a mişcări de
voluntariat din România care să preia atribuţia de coordonare a
activităţilor preparatorii în vederea organizării AEV 2011 în România şi
să devină purtătoarea de cuvânt a actorilor implicaţi în dezvoltarea
mişcării de voluntariat din România
(3) Coordonarea actorilor implicaţi în mişcarea de
voluntariat în vederea realizării planurilor de acţiune şi activităţi
pentru a marca Anul European al Voluntariatului 2011 în România.
Raportul integral al Conferinţei este disponibil la adresa
http://www.provobis.ro/downloads/Raport_Conferinta_Voluntariat_2009.pdf
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În continuarea
Conferinţei...
(1) Pro Vobis a fost invitat în la finalul lunii octombrie
2009 să facă parte dintr-un grup informal de consultare
pe tema modificării Legii Voluntariatului alături de
reprezentanţi ai Senatului României, Societăţii Naţionale
de Cruce Roşie, Asociaţiei Mai Mult Verde şi Companiei
Petrom, grup în cadrul căruia s-au purtat numeroase
discuţii pentru modificarea Legii Voluntariatului care au
inclus multe dintre sugestiile dezbătute în cadrul
Conferinţei. Propunerile de modificare a legii vor fi
supuse unei dezbateri publice în perioada următoare.
(2) Pro Vobis începe implemenatrea proiectului „VOLUM
pentru dezvoltarea VOLUNTARIATULUI în România”,
proiect un proiect finanţat de Guvernele Islandei,
Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European. Scopul
proiectului este creşterea capacitatăţii de dialog eficient
a actorilor mişcării de voluntariat din România cu
autorităţile publice prin reunirea organizaţiilor,
instituţiilor, companiilor şi altor factori interesaţi de
dezvoltarea mişcării de voluntariat din România în
Platforma VOLUM – o structură de tip asociaţie umbrelă
cu funcţie de reprezentare la nivel naţional care să
acţioneze, în baza legitimităţii conferite de membrii săi,
ca partener de dialog al autorităţilor naţionale în orice
aspect referitor la problematica voluntariatului în
România.

În luna octombrie 2009 Pro Vobis – Centrul Naţional de
Voluntariat a marcat finalul proiectului „Dezvoltarea instituţională a organizaţiilor care implică
voluntari” finanţat de către Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2006 prin organuzarea unei
conferinţe finale a proiectului în data de 23 octombrie
2009, conferinţă în cadrul căreia au fost lansate cele
două publicaţii realizate în cadrul proiectului:
„Instrumentarul pentru managementul voluntarilor” şi „Ghidul bunelor practici în lucrul cu
voluntarii”.

Final la
Apel
denominalizari
proiect: Dezvoltarea
PORTRET DE aVOLUNTAR
instituţională
organizaţiilor care
ediţia
lucrează
a treia
cu voluntari

„Instrumentarul pentru managementul
voluntarilor” a fost realizat de echipa de proiect pe
baza a trei surse principale de documentare: instrumentele de lucru folosite în mod curent de centrele de voluntariat membre
ale Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat în lucrul cu voluntarii, la care s-au alăturat o serie de instrumente preluate de la
Centrul pentru Dezvoltare Socială MOVISIE din Olanda, centru care îndeplineşte sarcinile centrului naţional de voluntariat, şi o
serie de instrumente create special pentru a completa aceste două surse de expertiză pentru a acoperi cât mai bine nevoile
organizaţiilor care implică voluntari beneficiare ale acestui proiect. Instrumentarul reuneşte 31 de instrumente pe care
organizaţiile care implică voluntari le pot utiliza în procesul zilnic de gestionare a activităţii acestora, însoţite de o scurtă
descriere a modului în care acestea pot fi utilizate cel mai efiicent şi paşii din procesul de managementul voluntarilor în cadrul
căruia este indicată utilizarea fiecărui instrument în parte.

„Ghidul bunelor practici în lucrul cu voluntarii” este expresia schimbului direct de experienţă dintre cei 20 de coordonatori de
voluntari care au participat la activităţile de instruire şi consultanţă ale proiectului în vederea îmbunătăţirii performanţei
organizaţiilor reprezentate de ei în domeniul managementului voluntarilor. Problemele expuse în acest ghid se regăsesc cu
siguranţă în activitatea de zi cu zi a multor organizaţii care implică voluntari, iar soluţiile prezentate sunt rezultatul direct al
dezbaterilor şi sugestiilor pe care cei 20 de coordonatori de voluntari le-au susţinut în perioada sesiunii de instruire în
managementul voluntarilor la care au participat în cadrul proiectului.
Publicaţiile au fost distribuite în format tipărit prin înmânare directă sau prin poştă organizaţiilor beneficiare ale proiectului (20
de organizaţii), centrelor de voluntariat (15 organizaţii), altor organizaţii care implică voluntari din România (40 organizaţii) şi
unor instituţii publice interesate de problematica voluntariatului (12 instituţii).
Scopul proiectului „Dezvoltarea instituţională a organizaţiilor care implică voluntari” a fost de a dezvolta capacitatea
organizaţiilor beneficiare de a lucra cu voluntari în
mod planificat, eficient şi profesionist. În cadrul
acestui proiect organizaţiile beneficiare au participat
la sesiuni de consultanţă şi instruire personalizată,
pe baza unei analize a nevoilor şi a unei metodologii
specifice adaptată după un model olandez.
Evaluarea finală a proiectului a scos în evidenţă
utilitatea şi eficienţa intervenţiilor realizate de
consultanţii Pro Vobis în cadrul activităţilor
proiectului, după cum ilustrează extrasele din
evaluările participanţilor la finalul proiectului:
„A fost un proiect mai mult decât necesar şi
absolut folositor organizaţiei ARAS Iaşi, ne
bucurăm tare mult că am putut beneficia de
consultanţă şi formare din partea unor
profesionişti în domeniu.”
„În urma participarii la acest proiect pot spune că
deţin o viziune mult mai structurată asupra a ceea
ce înseamnă coordonarea voluntarilor. Pe baza
acestui sistem îmi este mult mai uşor să identific modurile în care pot fi motivaţi voluntarii încă dinainte de intrarea în
organizaţie şi până la momentul în care au părăsit organizaţia, astfel că pot răspunde cu mai multe idei la nevoile pe care
le are Fundaţia Noi Orizonturi în lucrul cu voluntarii.”
„Munca voluntarilor responsabili şi cu atitudine pozitivă este esenţială în realizarea obiectivelor propuse de către Hospice
„Casa Speranţei”, şi gândul că avem suportul unei organizaţii care promovează voluntariatul în România ne face mai
puternici, şi mai determinaţi să recrutăm, să instruim, să motivam şi să premiem oameni care ne oferă timpul şi
energia lor, toate cu suflet, şi pentru o cauză bună. Vă mulţumim pentru ajutor!”
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După doi ani de muncă, în care s-au realizat 32 de schimburi internaţionale
cu 100 de voluntari vârstnici, proiectul “Rămâi activ! Fii voluntar!” a ajuns la final.
Încheierea proiectului a fost marcată printr-o
conferinţă organizată în 19 noiembrie la
Parlamentul European în Bruxelles de către
partenerii implicaţi în proiect (SPES - Italia,
C.A.R.D.O - Slovacia, Onkentes Koszpont
Alapitvanz - Ungaria, Slovenksa Filantropija Slovenia şi Pro Vobis), sprijiniţi de Centrul European de Voluntariat (CEV). Conferinţa a
reprezentat o ocazie bună de împărtăşire a rezultatelor proiectului, în special informaţii
cu privire la metodologia schimburilor de voluntari vârtsnici, rolul jucat de parteneri
precum şi o serie de recomandări practice privind modul în care poate fi promovat,
dezvoltat şi suţinut voluntariatul la vârtsa a III a în Europa.
Conferinţa a adus împreună peste 50 de participanţi: reprezentanţi ai partenerilor din
proiect, voluntari vârstnici, organizaţii ale societăţii civile, reprezentanţi ai autorităţilor publice care dezvoltă politicile
publice la diferite nivele (naţional, regional şi european) precum şi alţi actori implicaţi în mişcarea de voluntariat. Dintre cei
care susţin mişcarea de voluntariat la nivel european şi care au susţinut proiectul se numară Marian Harkin, membru al
Parlamentului European, Eva Hambach, preşedinte CEV, Krzysztof Iszkowski, reprezentatul directorului de Ocupare a Forţei
de Muncă, Afaceri Sociale şi Şanse Egale al Comisiei Europene precum şi Markus Held, director al CEV. Vorbitorii au oferit o
imagine asupra contexului demografic cu privire la îmbătrânirea populaţiei din Europa, provocările pentru populaţia
vârstnică şi oportunitatile pe care le aduce implicarea activităţi de voluntariat pentru seniori. Un element interesant al
conferinţei a fost reprezentat de mărturiile oferite de câţiva voluntari vârstnici implicaţi în proiect, cu privire la experienţele
trăite, impactul acestora asupra vietii lor .

Proiectul “Rămâi activ! Fii
voluntar!” dedicat
voluntariatului la vârsta a III
a a ajuns la final

Cu ocazia acestei intalniri au fost lansate două publicaţii ce au
rezultat în urma coolaborării dintre partenerii proiectului. Prima
publicaţie cuprinde sugestii despre metodologia de organizare a
schimburilor de voluntari vârstnici, sugestii construite pe baza
experienţei câştigată în acest proiect. Publicaţia poate fi de folos
organizaţiilor care doresc să iniţieze mobilităţi pentru seniori, dar şi
seniorilor înşişi. Cea de a doua publicaţie prezintă pe scurt toţi cei
100 de voluntari vârstnici implicaţi în proiect, din perspectiva
activităţilor de voluntariat realizate, oferind astfel o imagine globală
a voluntariatul la vârsta a treia şi un stimulent pentru vârstnicii care
doresc să se implice.

Voluntarii noştri EVS
Pro Vobis are în prezent 2 voluntari trimişi în stagii de voluntariat EVS, iar un al
treilea, Bogdan Romanică, se pregăteşte să plece în 16 ianuarie în Olanda, la organizaţia Atlantic Bridge, pentru un stagiu
de 8 luni, timp în care se va implica în activităţile clubului Birdgebuilders, realizând prezentări despre cultură în şcolile din
regiunea Kruiningen şi asistând clubul în organizarea altor activităţi curente precum schimburile de tineri sau în prmovarea
online a organizaţiei, uzând de pasiunea sa pentru fotografie.
Vlad Marţiş a petrecut deja 3 luni la Primăria din Elche, Spania şi este extrem de
încântat de activitatea pe care o desfăşoară la departamentul de tineret al instituţiei,
alături de ceilalţi voluntari internaţionali. Vlad susţine prezentări la Universitatea
Miguel despre oportunitatea stagiilor EVS pentru studenţii spanioli interesaţi de
aceasta, realizează sesiuni de informare a tinerilor cu privire la oportunităţi de
carieră şi dezvoltare personală şi lucrează cu numeroşi tineri imigranţi, consiliindu-i
în întocmirea CV-ului şi în identificarea de burse sau locuri de muncă. Împreună cu
colegii săi a realizat şi o mică acţiune pentru a marca Ziua Internaţională a
Voluntarilor, intitulată "Juntos somos Europa - Împreună suntem Europa", prin care
au informat cetăţenii despre Serviciul Europeand e Voluntariat, împărtăşind din
propriile lor experienţe diverse.
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Stagiul voluntarului Vlad Dumitrescu la organizaţia Richter din Olanda se încheie
în 23 decembrie. Deşi a fost un stagiu de scurtă durată, Vlad mărturiseşte că a
avut foarte multe lucruri de învăţat şi că experienţa i-a fost extrem de utilă, o
oportunitate de a pătrunde într-un alt mediu social, cultural şi artistic. Astfel el a
avut posibilitatea de a căpăta experienţă în cadrul unei galerii de artă mai puţin
convenţionale, putând în acelaşi timp să realizeze o expoziţie proprie de
fotografii. Vernisajul acestei expoziţii personale a avut loc în 14 noiembrie, fiind
aşa cum o descrie chiar autorul "o expereinţă vizuală deosebită pentru cei care
vor să redescopere câteva caracteristici ale apei, uneori ignorate, sau pentru cei
care pur şi simplu vor să fie mai aproape de acest element esenţial care ne
guvernează fiecare moment, dar câteodată uităm, crezând că ni se cuvine".
Fotografiile cuprinse în expoziţie au avut aşadar elementul comun apa, iar Vlad a
muncit mult în organizarea întregii expoziţii, nu doar în realizarea fotografiilor. Efortul însă a meritat - "e dovada curajului
meu de a mă avânta într-un domeniu practic nou pentru mine, într-un mod mai puţin obişnuit"
La fel de nouă a fost pentru Vlad şi experienţa traiului în cmoun cu alţi voluntari, în casa voluntarilor
pe care organizaţia o deţine, folosirea bicicletei pentru a se deplasa în oraş şi în împrejurimi, şansa de
a descoperi oraşul Den Helder şi viaţa sa culturală sau aventura de a merge la Amsterdam cu
autostopul. Vlad descrie acum amuzat momentele variate din timpul stagiului, de la viaţa cotidiană în
casă şi la galerie, la relaţiile stabilite cu ceilalţi voluntari, care vor continua şi după încheierea
stagiului, la trainingul on-arrival la care a participat alături de mulţi alţi voluntari EVS din toată
Olanda, la senzaţia de satisfacţie pentru reuşita expoziţiei proprii (a şi vândut fotografii) şi
sentimentul de mândrie personală şi naţională care l-a copleşit atunci. Pe lângă activităţile curente de
gestionare a galeriei şi propria expoziţie fotografică, Vlad s-a implicat şi în realizarea câtorva
workshop-uri fotografice cu liceeni din oraş, promovând şi oportunităţile programului Tineret în
Acţiune. Deşi stagiul său a fost unul de scurtă durată, Vlad a acumulat multe cunoştinţe, şi-a
dezvoltat abilităţile de a vorbi engleză şi a învăţat puţină olandeză, cunoaşte mai multe despre princiiple şi obiceiurile
olandezilor, a devenit mai tolerant şi mai deschis, este mai dispus acum sp experimenteze lucruri noi, poate intercaţiona mai
uşor cu ceilalţi, se poate gospodări singur şi e mai adaptabil şi ăşi doreşte în viitor să continue să înveţe şi să călătorească,
să se descopere mai mult pe el şi pe alţii, bucurându-se de viaţă în mod inteligent. "Simt cum zboară timpul, nu am avut
timp să mă plictisesc. Vreau să mai apuc până plec să aflu mai multe despre cum funcţionează o galerie, să concep şi să
realizez mascota organizaţiei gazdă, să-mi pictez camera, să mai scriu cel puţin un articol despre artă şi să văd oameni şi
lucrui noi. Şi dacă s-ar termina acum proiectul, eu aş fi mulţumit", mărturisea Vlad cu 3 săptămâni înainte de finalizarea
stagiului.
Vlad îşi doreşte să inspire cât mai mulţi tineri să încerce experienţa unui stagiu de voluntariat EVS, deoarece oricine are
ceva de învăţat din asta si e "o şansă unică de a descoperi şi redescoperi cine suntem, ce putem face şi cum.” Dacă vreţi să
încercaţi şi voi această experienţă, contactaţi-ne cu încredere la voluntar@provobis.ro şi vom încerca să găsim împreună
cea mai potrivită oportunitate de voluntariat EVS. Mai multe poze din expoziţie pot fi vizualizate aici
http://www.slideshare.net/prophetutz

În perioada 5 – 7 noiembrie, la Jönköping în Suedia, Ramona
Dragomir a reprezentat Pro Vobis la întâlnirea de lucru a partenerilor din proiectul VALUE (Volunteering and Lifelong
Learning in Universities in Europe), proiect finanţat de Comisia Europeană
prin programul de “Învăţare pe tot parcursul vieţii”, secţiunea Grundtvig.
Dintre subiectele aflate pe agenda de discuţii s-au numărat sumarizarea
şi evaluarea activităţilor
realizate în primul an de
p r o i e c t , ra p o a r t e l e
naţionale alcătuite cu
privire la interacţiunea dintre sectorul universitar şi voluntariat, partea de
diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectului, activităţile grupurilor de lucru
în care sunt împărţiţi cei 20 de parteneri ai proiectului precum şi stabilirea
planului de lucru pentru anul al doile de proiect.
Întâlnirea a avut loc în contextul conferinţei EUCEN (European Universities
Continuing Education Network) ce constituie structura de reprezentare a
univeristăţilor din Europa care acţionează în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. Partenerii proiectului VALUE au livrat, în
cadrul acestei conferinţe, două ateliere tematice: primul s-a referit la contextul interacţiunii dintre sectorul universitar şi
organizaţiile ce implică voluntari, de-a lungul Europei iar al doilea a avut ca temă centrală explorarea unor teme mai specifie pe
care le investighează proiectul mai exact subiectul angajabilităţii şi a personele vârstnice şi potenţialul lor pentru învăţare.
Pentru mai multe detalii despre proiect vă rugăm să consultaţi site-ul www.valuenetwork.org.uk

S-a încheiat primul an
al proiectului VALUE
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Caravana
“Urmează voluntarii!”:
IMPACT
14 localităţi, 14 acţiuni succesive de voluntariat, 2500 km parcurşi, 56 de voluntari care au călătorit în
Caravană, peste 500 de voluntari implicaţi direct în activităţi, sute de oameni beneficiari ai activităţilor
de voluntariat, 7000 de vizitatori informaţi despre Caravană prin portalul www.voluntariat .ro.
Acesta este bilanţul Caravanei “Urmează Voluntarii!”!
CARAVANA “Urmează Voluntarii!” - un proiect al Pro Vobis în parteneriat cu Reţeaua Naţională a
Centrelor de Voluntariat - a parcurs în perioada 2-21 octombrie 2009 traseul Cluj-Napoca – Sibiu – Braşov – Constanţa – Bacău –
Iaşi – Satu Mare – Oradea – Simeria – Reşiţa – Vlădeşti – Slatina – Craiova – Bucureşti, unind, prin intermediul voluntarilor
comunităţile din aceste locaţii şi inspirându-le la acţiune în beneficiul semenilor lor. Centrele de Voluntariat din fiecare dintre
aceste locaţii, împreună cu echipele de voluntari, au fost actorii principali ai acţiunilor care şi-au propus să demonstreze că
rezolvarea problemelor şi înfrumuseţarea comunităţilor în care trăiesc sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi. Menită să fie o
iniţiativă de promovare a implicării în comunitate ca modalitate de a aborda problemele locale prin efortul comun al cetăţenilor,
Caravana “Urmează voluntarii!” şi-a propus să ilustreze entuziasmul şi dedicarea de care dau dovadă voluntarii şi să ofere
inspiraţie oamenilor din comunităţile locale din întreaga ţară să fie altfel, să renunţe la nepăsare şi să se implice după puterile
fiecăruia, pentru a aduce o schimbare pozitivă în viaţa semenilor lor şi în a localităţii în care trăiesc. Caravana a beneficiat de
sprijinul unor Ambasadori de suflet ai Caravanei -Ducu Bertzi şi Cristina Ţopescu - cărora le mulţumim pe această cale pentru
entuziasm şi pentru modul în care au răspuns acestei iniţiative!
Caravana a adus o vizibilitate crescută pentru activităţile de voluntariat la nivel naţional şi o
înţelegere a conceptului de centru de voluntariat la nivel local. A fost primită cu bucurie şi
deschidere de cetăţenii din cele 14 localităţi, i-a suprins pe unii, i-a mobilizat pe alţii, a
stimulat parteneriatele la nivel local între autorităţi, mediul asociativ şi cel privat, mobilizând
diferitele tipuri de resurse existente în comunitate, iar în final a contribuit la adresarea a 14
probleme diferite ale comunităţilor beneficiare, prin efortul concentrat al cetăţenilor
voluntari.

Această schimbare pozitivă s-a tradus în:

7000 de cărţi colectate la Cluj-Napoca, care au dotat 3 biblioteci din şcoli rurale şi biblioteca Penitenciarului Gherla secţia Cluj;

50 de copii care se pot juca de acum încolo în siguranţă la şcoală în satul Colun din judeţul Sibiu;

în Braşov sunt trotuare mai curate, în urma campaniei de bun simţ;

elevii de la Şcoala de Arte şi Meserii din comuna Independenţa, din judeţul Constanţa au acum o ludotecă;

copiii din satul Panu, judeţul Bacău au un spaţiu de joacă doar al lor, în cadrul centrului comunitar;

la Centrul de Voluntariat Iaşi copiii cu nevoi speciale au un spaţiu pentru activităţi educative şi sociale;

viaţa celor internaţi la secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Satu Mare este mai veselă în “Lumea basmelor” comunitatea

romă din Oradea are parte de scări de bloc salubrizate şi izolate termic;

arborii Parcului Dendrologic Simeria sunt corect etichetaţi şi Canalul Strei este mai curat;

ruinele Cetăţii Cheile Caraşului din apropiere de Reşiţa au fost amenajate pentru a fi introduse în circuitul turistic;

şcoala din comuna Vlădeşti dispune acum de un spaţiu multifuncţional de recreere pentru copii;

beneficiarii Centrului de Reabilitare si Recuperare pentru Persoanele cu Handicap din Caracal, de lângă Slatina, au la dispozitie

4 spaţii amenajate pentru desfăşurarea de activităţi sociale;

personalităţi locale din Craiova au experimentat statutul de voluntar;

persoanele cu dizabilităţi au acces mai uşor în două şcoli din Bucureşti datorită rampelor instalate de voluntari.
Mulţumim tuturor pentru sprijinul acordat în implementarea acestui proiect şi pentru recunoaşterea importanţei voluntariatului în
schimbarea comunităţilor noastre! Află mai multe pe http://www.voluntariat.ro/stiri_caravana.htm sau explorează fotografiile
disponibile pe pagina noastră de pe Facebook la
http://www.facebook.com/album.php?aid=31810&id=1378525539&l=000a668557

7

CA

SIBIU

PO
CLUJ-NA

IAŞI

NŢA
CONSTA

BACĂU

E

R
SATU MA

BRAŞOV

ORADEA

SIMERIA

SLATINA

REŞIŢA
TI

VLĂDEŞ

ŞTI

CRAIOVA

BUCURE

