
”Portret de Voluntar” este o publicaţie care îşi propune sã surprindã diversitatea voluntarilor şi a 
activitãţilor pe care aceştia le desfãşoarã. Pro Vobis vã invitã sã propuneţi un portret de voluntar de 
colecţie pentru ediţia a treia a publicaţiei, care va fi lansatã ca în fiecare an cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Voluntarilor, 5 decembrie. Publicaţia s-a bucurat de un succes deosebit cu ocazia 
primelor douã ediţii, devenind deja pentru multe organizaţii un mijloc recunoscut de a evidenţia 
meritele voluntarilor şi de a le mulţumi pentru implicarea şi dãruirea lor! 

Având în vedere cã numãrul voluntarilor nominalizaţi s-a dublat de la an la an, pentru ediţia din 2009 
va fi fãcutã o selecţie a voluntarilor nominalizaţi, fiind incluşi în publicatie numai 50 de voluntari. 
Selecţia se va face pe baza domeniului de activitate şi a tipului de activitate desfãşurat de voluntar, 

precum şi pe baza numãrului de ore de voluntariat, aşa 
cum apar ele descrise în formularul de nominalizare. Pro Vobis îşi rezervã 
dreptul de a selecta voluntarii astfel încât sã rãspundã scopului primordial al 
acestei publicaţii, acela de a evidenţia diversitatea tipurilor de activitãţi pe 
care voluntarii le pot face si diversitatea voluntarilor. Menţionãm ca vor fi 
acceptate numai nominalizari individuale (nu de grupuri), iar voluntarii care 
au fost incluşi în primele 2 ediţii nu vor mai putea fi incluşi în ediţia curentã. 

Pentru a nominaliza o voluntarã/un voluntar, vã rugãm sã descãrcaţi şi sã 
completaţi fişa de nominalizare şi sã o trimiteţin însoţitã de douã fotografii ale voluntarului nominalizat (una tip portret şi una 
reprezentativã pentru activitatea sa de voluntariat) şi sigla organizaţiei care nominalizeazã, ambele în format .jpg rezoluţie 300 
dpi sau format vectorial, la adresa de e-mail voluntar@provobis.ro. Vã rugãm sã ataşaţi fotografiile la mesaj, nu sã le includeţi 
în documentul Word! Data limitã pentru primirea fişelor de nominalizare este luni 26 octombrie 2009, persoanã de contact 
Ramona Dragomir, Coordonator Programe. Publicaţia va fi disponibilã atât în format electronic, cât şi tipãrit.

Pro Vobis pregãteşte Conferinţa Naţionalã “Mişcarea de voluntariat 
din România: Prezent şi perspective”, care va avea loc la Bucureşti în perioada 23-24 octombrie 
2009. Conferinţa se înscrie în Sãptãmâna Naţionalã a Participãrii Active a Tinerilor (17-24 octombrie 
2009) (http://euparticip.wordpress.com) şi este activitatea finalã a Caravanei „Urmeazã voluntarii!”, 
fiind organizatã în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţionalã pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formãrii Profesionale şi Reţeaua Naţionalã a Centrelor 
de Voluntariat din România. 

Conferinţa din acest an îi invitã pe toţi cei 
interesaţi la o analizã a evoluţiei mişcãrii de voluntariat din România 
în perspectiva Anului 2011 – Anul European al Voluntariatului, 
discuţiile având în prim plan propunerile de modificare a Legii 
Voluntariatului, pe de o parte, şi obiectivele şi organizarea mişcãrii 
de voluntariat din România pentru anul 2011– Anul European al 
Voluntariatului, pe de altã parte. 

Pentru a participa la Conferinţã puteţi descãrca formularul de înscriere de pe www.provobis.ro sau puteţi contacta echipa Pro 
Vobis la tel/fax 0264 412897, e-mail pr@provobis.ro, persoanã de contact Cristina Rigman, Director Dezvoltare. 

DIN CUPRINS:

Conferinţa Naţionalã cu Privire la Voluntariat Participare la Forumul Societãţii Civile

Apel la nominalizãri “Portret de Voluntar” ediţia a III-a Ştiri din proiectul “Rãmâi activ! Fii voluntar!”

CARAVANA “Urmeazã voluntarii!” Pro Vobis la ONGfest

Lansarea raportului SNV 2009 Decernarea Premiilor pentru Cele mai Bune 
Rapoarte AnualeÎntâlnirea Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat 

din România Primii voluntari EVS trimişi de Pro Vobis

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
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Pro Vobis a lansat în 22 septembrie CARAVANA naţionalã “Urmeazã Voluntarii!”, invitând, 
prin intermediul centrelor locale de voluntariat, cetãţenii din 14 localitãţi sã se alãture 
voluntarilor în activitãţile propuse în beneficiul comunitãţii, sub îndemnul: “Urmeazã 
Voluntarii! Lasã-ţi urmele în comunitatea ta!” CARAVANA “Urmeazã Voluntarii!” va demara 
în data de 2 octombrie la Cluj-Napoca şi va urma traseul Cluj-Napoca – Sibiu – Braşov – 
Constanţa – Bacãu – Iaşi – Satu Mare – Oradea – Simeria – Reşiţa – Vlãdeşti – Slatina – 
Craiova – Bucureşti, unind, prin intermediul voluntarilor  care vor porni la drum din fiecare 
“staţie”, comunitãţile din aceste locaţii şi inspirându-le la acţiune  în beneficiul semenilor 
lor. Centrele de Voluntariat din fiecare dintre aceste locaţii, împreunã cu echipele de voluntari, vor fi actorii principali ai acţiunilor  
care îşi propun sã demonstreze tuturor cã rezolvarea problemelor şi înfrumuseţarea comunitãţilor în care trãiesc sunt la îndemâna  
fiecãruia dintre noi. 

CARAVANA este o iniţiativã de promovare a implicãrii în comunitate ca modalitate de a 
aborda problemele locale prin efortul comun al cetãţenilor. Sub îndemnul „Urmeazã 
voluntarii!” CARAVANA îşi propune sã cheme la implicare oamenii din 14 comunitãţi 
diferite şi sã inspire o ţarã întreagã sã le urmeze exemplul. Iniţiativa beneficiazã de 
sprijinul unor persoane publice, deveniţi ambasadori de suflet ai Caravanei, care au  
înţeles nevoia de implicare în comunitate şi au ales sã ne susţinã prin promovarea ideii.

              CARAVANA "Urmeazã voluntarii!" pune ţara în mişcare!

CLUJ-NAPOCA, 2 octombrie: Peste 5000 de cãrţi colectate de voluntarii Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca pentru 
infiinţarea a 3 biblioteci şcolare în mediul rural! 
SIBIU, 3 octombrie: Voluntarii Centrului de Voluntariat Solferino din cadrul Crucii Rosii au renovat complet curtea unei şcoli 
din satul Colun, pentru siguranţa copiilor. 
BRAŞOV, 5 octombrie: Voluntarii Centrului Pilot de Voluntariat Braşov au instalat în oras panourile “bunului simţ”, pentru 
colectarea gumei de mestecat folosite! 
CONSTANŢA, 7 octombrie: Voluntarii Centrului de Voluntariat din cadrul CENTRAS Constanţa au amenajat o ludotecã pentru 
elevii din 10 localitãţi care aparţin şcolii din comuna Independenţa!
BACÃU, 9 octombrie: Copiii din satul Panu - una din comunitãţile rurale sãrace ale judetului - au un spaţiu de joacã modern 
datoritã muncii voluntarilor de la Centrul de Voluntariat din cadrul FSC Bacãu!
IAŞI, 10 octombrie: Centrul de Voluntariat din cadrul Fundaţiei Bethany Iaşi a amenajat, prin intermediul voluntarilor sãi, un 
spaţiu în care copiii cu dizabilitãţi şi pãrinţii acestora sã îşi poatã petrece timpul liber în mod util şi plãcut!
SATU MARE, 12 octombrie: Voluntarii Centrului de Voluntariat Caritas Satu Mare au creat o atmosferã de basm pentru copiii 
bolnavi internaţi la secţia de Pediatrie a spitalului judeţean!

Aflã mai multe de pe http://www.voluntariat.ro/stiri_caravana.htm sau alãturã-te voluntarilor la urmãtoarele staţii: ORADEA (13 
oct.), SIMERIA (15 oct.), REŞIŢA (16 oct.), VLÃDEŞTI (17 oct.), SLATINA (19 oct.), CRAIOVA (20 oct.), BUCUREŞTI (21 oct.)! 

Ne puteţi urmãri cu informaţii & poze pe www.voluntariat.ro sau pe Facebook! 
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CARAVANA 
“Urmează voluntarii!”



În cadrul proiectului “Sãptãmâna Naţionalã a Voluntariatului 
2009” finanţat de Comisia Europeanã prin programul Tineret în Acţiune, a avut loc în 

perioada 9-10 septembrie 2009 întâlnirea de evaluare finalã între centrele de voluntariat 
partenere care au implementat acţiunile locale din timpul SNV. A fost un bun prilej pentru 
reprezentanţii centrelor sã evalueze impactul SNV 2009 asupra comunitãţilor locale şi a 
tinerilor voluntari implicaţi, dar şi sã schimbe informaţii despre activitãţile de peste varã din 
fiecare centru de voluntariat şi sã planifice activitãţi comune viitoare, în special pregãtirea în 
detaliu a traseului Caravanei "Urmeazã Voluntarii!".

Întâlnirea RNCVR, organizatã la Iaşi cu sprijinul 
Centrului de Voluntariat Iaşi din cadrul Fundaţiei 
Serviciilor Sociale Bethany, a cuprins şi Conferinţa de 
presã de lansare a Raportului Naţional al SNV 2009. 
La conferinţa de presã au participat peste 30 de 
persoane, reprezentanţi ai mass-media localã, ai 
organizaţiilor şi instituţiilor partenere în SNV la Iaşi, 

reprezentanţii 
centrelor de voluntariat din ţara şi ai Pro Vobis. Raportul SNV 2009 a fost primit cu 
entuziasm de cei prezenţi, care au apreciat diversitatea activitãţilor de voluntariat din 
timpul SNV din întreaga ţarã şi mobilizarea puternicã a celor peste 200 de organizaţii 
partenere la nivelul celor 46 de localitaţi în care SNV a fost marcat anul acesta. 

Elementul inedit al SNV de anul acesta a fost consultarea publicã legatã de modificãrile 
la Legea voluntariatului, care a avut loc în perioada 11 mai – 31 iulie 2009 şi ale cãrei 
rezultate finale sunt incluse în raportul SNV, fiind organizate pe 9 categorii de modificãri 
ale legii identificate ca fiind necesare, de la reglementãri privind contractul de 
voluntariat, asigurarea voluntarilor sau voluntariatul internaţional, pânã la reglementãri 
legate de managementul voluntarilor, certificarea activitãţii de voluntariat sau 
susţinerea acesteia la nivel local şi naţional. La consultarea publicã au participat 229 de 
tineri voluntari şi 106 organizaţii neguvernamentale şi instituţii, iar modificãrile solicitate 

vor fi analizate în cadrul Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat din 23-24 octombrie 2009. 

Raportul complet al SNV 2009 poate fi descãrcat de la http://www.provobis.ro/downloads/Raport_SNV_2009.pdf.
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Întâlnirea Reţelei Naţionale a 
Centrelor de Voluntariat din România
Cheile Grădiştei, 25-27 iunie 2009

Lansarea raportului Săptămânii 
 Naţionale a Voluntariatului 

ediţia 2009

În perioada 25-27 iunie 2009 a avut loc la Cheile Grãdiştei, în judeţul Braşov, a doua întâlnire de 
lucru a RNCVR din 2009. Întâlnirea a avut ca principal subiect de discuţii pregãtirea Caravanei „Urmeazã voluntarii!”, cel mai 
important proiect comun al centrelor de voluntariat pentru a doua jumãtate a anului. 

Pe baza informaţiilor culese la nivel local de fiecare centru de voluntariat s-a discutat despre 
activitãţile ce pot fi realizate în cadrul caravanei în fiecare localitate astfel încât ideea de bazã  
a proiectului, pe de o parte aceea de a arãta cetãţenior cã prin implicarea lor pot rezolva 
unele probleme locale şi, pe de altã parte, de a atrage atenţia autoritãţilor locale asupra 
potenţialului pe care implicarea voluntarã a cetãţenilor îl are în abordarea creativã a  
problemelor locale ale fiecãrei comunitãţi. 

A doua zi a discuţiilor a provocat creativitatea participanţilor în vederea identificãrii de posibile 
acţiuni pe care centrele de voluntariat le pot pregãti în vederea celebrãrii Anului 2011 – Anul 
European al Voluntariatului. 



4

Forumul 
Societăţii 

Civile, 
Bratislava 

16-18 sept.’09 

Peste 250 de 
participanţi din Bulgaria, 

Cehia, Ungaria, România, 
Polonia, Slovacia şi Slovenia s-au 
reunit pentru 3 zile într-o locaţie 
ineditã, o fostã fabricã de textile 
din Bratislava, pentru a dezbate 
situaţia curentã şi viitorul 
societãţii civile din Europa 
Centralã şi de Est, la 20 de ani de 
la cãderea regimurilor comuniste 
din zonã şi revigorarea societãţii 
civile în regiune. Cu un format 
flexibil, care a cãutat sã stimuleze 
participanţii sã se implice activ în 
discuţii, şi cu o locaţie ineditã al 
cãrei aranjament a urmãrit 
facilitarea interacţiunii directe 
dintre participanţi, forumul a 
generat multe idei şi dezbateri, 
abordând probleme precum 
reprezentarea intereselor 
cetãţenilor din regiune, relaţia 
acestora cu sfera publicã şi 
politicã, implicarea mass-mediei şi 
sectorului de afaceri în viaţa 
publicã şi relaţia cetãţenilor cu 
aceşti actori. 

Pro Vobis a fost reprezentat  la 
eveniment de Corina Pintea, 
director executiv şi Cristina 
Rigman, director dezvoltare, 
contribuind la eveniment prin 
moderarea discuţiilor din cadrul 
atelierului „Mobilizarea 
cetãţenilor: misiune posibilã?”, 
unul dintre cele 6 ateliere paralele 
organizate în cadrul forumului. Pe 
pagina www.csf.ceetrust.org pot 
fi vizionate fotografii de la 
eveniment, cât şi rezumatul 
discuţiilor. 

Proiectul “Rãmâi activ! Fii 
voluntar”, dedicat promovãrii 

voluntariatului la vârsta a treia şi implementat 
în perioada 2008 - 2009 de cãtre Pro Vobis, a 
fost selectat, împreunã cu alte proiecte din 
ţarã, ca model de bunã practicã la categoria 
“Implicarea vârstnicilor în comunitate” în 
cadrul programului “Pentru seniorii noştri”, 
derulat de Fundaţia Principesa Margareta a 
României în asociere cu Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. “Pentru seniorii noştri” 
are ca scop sprijinirea, facilitarea şi încurajarea dezvoltãrii de acţiuni care sã 
vizeze îmbunãtãţirea calitãţii persoanelor vârstnice şi promovarea drepturilor 
acestora. Fundaţia Principesa Margareta a României a pus, prin intermediul 
acestei iniţiative, şi bazele unei reţele naţionale de ONG-uri care furnizeazã 
servicii pentru persoanele vârstnice, la care, în virtutea experienţei proiectului 
sus amintit, s-a alãturat şi Pro Vobis. Proiectul „Rãmâi activ! Fii voluntar!” a 
demonstrat cã existã un 
interes şi o disponibilitate 
realã din partea vârstnicilor 
români de a se implica în 
activitãţi de voluntariat în 
folosul comunitãţii.

În luna iunie, Pro Vobis, 
alãturi de alte 10 organizaţii 
din reţea, a gãzduit una dintre 
vizitele de schimb de experienţã facilitate de Fundaţia Principesa Margareta în 
cadrul proiectului “Seniorii noştri”. Colegii din reţea participanţi la vizitã au avut 
ocazia sã cunoascã mai îndeaproape proiectul “Rãmâi activ! Fii voluntar!”, 
exemple de modele de implicare în comunitate pentru vârstnici, cât şi 
experienţa directã a trei dintre beneficiarii acestuia. În plus, în luna septembrie 
Pro Vobis a participat la un seminar regional organizat la Cluj-Napoca în cadrul 
aceluiaşi proiect, cu scopul de a atrage atenţia asupra problemelor şi 
potenţialului persoanelor vârstnice din judeţele Cluj, Alba, Bistriţa, Sãlaj, 
precum şi asupra serviciilor adresate nevoilor acestora. La seminar au fost 
prezenţi pe lângã membri ai reţelei printre care şi Pro Vobis, care a fãcut şi o 
prezentare a proiectului propriu, reprezentanţi ai ONG-urilor din zonele 
amintite, autoritãţi locale, precum şi reprezentanţi ai presei.

În perioada 18-19 iunie, Pro Vobis a fost 
gazda întâlnirii finale din cadrul proiectului 
“Rãmâi activ! Fii voluntar!”, la care au fost prezenţi toţi partenerii proiectului, din Italia, 
Ungaria, Slovenia şi Slovacia. S-au fãcut pregãtiri pentru conferinţa finalã a proiectului, 
care va avea loc la Bruxelles în data de 19 noiembrie 2009, pentru definitivarea 
structurii publicaţiei finale a proiectului, care va prezenta factorilor interesaţi modele de 
implicare a vârstnicilor în comunitate, propuneri şi recomandãri de politici publice în 
domeniu, cât şi un model de bune practici în schimburile internaţionale cu vârstnici. La 
întâlnire a participat şi dl. Krzysztof Iszkowski (European Commission, Directorate 
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities), care a avut astfel 
ocazia de a asista la o prezentare realizatã de voluntari români implicaţi în proiect, care 
au vorbit despre beneficiile voluntariatului asupra lor, impactul pe care acesta l-a avut 
asupra vieţii lor emoţionale, relaţionale, dar şi ocupaţionale.

Întâlnirea partenerilor 
în proiectul “Rămâi

Pro Vobis s-a alăturat programului 
“Pentru seniorii noştri”

prin proiectul 
“Rămâi activ! Fii voluntar!”

activ! Fii voluntar!”
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Seminarul „Mişcarea de voluntariat din 
România în pragul Anului European al 
Voluntariatului 2011” 

Pro Vobis a spus 
prezent la ONGfest!

Între 11-13 septembrie şi Pro Vobis a fost prezent în 
centrul Bucureştiului vechi unde s-a desfãşurat ONGfest - Festivalul 
naţional al organizaţiilor nonguvernamentale din România, organizat de 
FDSC, care a însemnat peste 180 de organizaţii, strãduţe pline cu 

standuri de prezentare şi materiale informative, agitaţie, voluntari, 
programe cultural-artistice, jocuri, demonstraţii pe viu, zâmbete şi multã voie bunã.

Cu un cort plin de culoare şi diversitate datoratã fotografiilor expuse din proiectele realizate 
de-a lungul anilor şi cele în desfãşurare, Pro Vobis a atras zeci de vizitatori pentru discuţii 
despre ce înseamnã a fi voluntar, care este rolul unui centru de voluntariat, despre cum şi 
unde se pot implica pentru a da o mânã de ajutor atât în ţarã cât şi peste hotare, care sunt modalitãţile de a 
lucra eficient cu voluntarii, etc. Vizitatorii au putut de asemenea lua contact vizual cu experienţa voluntarilor 
VSO din cadrul Servicului de Voluntariat pentru Dezvoltare Internaţionalã în Africa şi Asia, prin intermediul 
unei mini-expoziţii fotografice în cortul Pro Vobis. ONGfest a fost de asemenea un excelent prilej de a 
reîmprospãta vechi legãturi şi de a crea unele noi, între organizaţiile prezente la târg, dar şi cu presa şi 
reprezentanţi ai autoritãţilor. A fost de asemenea un bun prilej pentru ca raportul SNV 2009, proaspãt lansat 
de Pro Vobis, sã ajungã la cât mai mulţi parteneri şi organizaţii din capitalã şi din ţarã. Cu aceastã ocazie, 
Corina Pintea - directorul executiv Pro Vobis a fost invitat într-o intervenţie în direct la jurnalul de ştiri de la 
TVR 2, alãturi de Directorul Programului Tineret în Acţiune, pentru a discuta despre implicarea românilor şi în 
special a tinerilor în activitãţi în beneficul comunitãţii. 

Pro Vobis a participat şi la 2 seminarii destinate societãţii civile, care s-au derulat în paralel cu târgul. Este vorba despre 
seminarul „Mişcarea de voluntariat din România în pragul Anului European al Voluntariatului 2011”, seminar organizat şi moderat 
de Pro Vobis, respectiv “Relevanţa cooperãrii pentru dezvoltare şi potenţialul ONG-urilor de a se implica în acest domeniu”, 
organizat de cãtre platforma FOND (Federatia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România), în cadrul cãruia 
Pro Vobis a prezentat Serviciul de Voluntariat VSO pentru Dezvoltare Internaţionalã, ca o modalitate de a creşte implicarea 

României în cooperarea pentru asistenţa internaţionalã, prin intermediul resurselor sale umane. 

În 13 septembrie, în cea de-a doua zi a 
festivalului ONGfest, Pro Vobis a moderat discuţiile seminarului „Mişcarea de 

voluntariat din România în pragul Anului European al Voluntariatului 2011”, la care 
au participat 25 de persoane. Discuţiile au fost iniţiate de 2 prezentãri, una despre 
portalul www.evoluntar.ro susţinutã de Ina Lolescu, Coordonator de voluntari al 
Organizaţiei Salvaţi Copiii, şi una despre locul voluntariatului în politicile de tineret  
ale Uniunii Europene, susţinutã de Andrei Popescu, coordonatorul programului TIA,
gestionat de ANPCDEFP. Participanţii au dezbãtut situaţia voluntariatului în 
România, neclaritãţile legii voluntariatului şi rezultatele campaniei de consultare cu 
privire la modificarea legii voluntariatului coordonatã de Pro Vobis în vara anului 
2009, precum şi paşii urmãtori pentru implementarea acestor modificãri. O altã 
problemã dezbãtutã de participanţi a fost infrastructura pentru voluntariat în ţară 
şi starea de fapt a domeniului, principala observaţie fiind lipsa unei structuri de 
coordonare a mişcãrii de voluntariat care sã devinã punctul de referinţã în relaţia 
cu autoritãţile naţionale în perspectiva organizãrii cu succes a Anului European al 
Voluntariatului în România. În încheiere, participanţii au fost invitaţi la o continuarea
discuţiei despre modificarea legii voluntariatului şi organizarea mişcãrii de 
voluntariat din România într-un cadrul mai larg,  
în cadrul Conferinţei Naţionale „Mişcarea de 
Voluntariat din România: Prezent şi 
perspective” pe care Pro Vobis o va organiza 
în perioada 23-24 octombrie 2009 la 
Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul 
Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţionalã 
pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formãrii Profesionale şi cu 
Reţeaua Naţionalã a Centrelor de Voluntariat 

din România.  

Pro Vobis a acordat 
joi, 24 septembrie, premiul pentru cea 

mai bunã reflectare a activitãţii de 
voluntariat în raportul anual Asociaţiei 
Caritas Eparhial Oradea, în cadrul 
Ceremoniei de Decernare a Premiilor 
pentru Cele Mai Bune Rapoarte Anuale, 
organizatã de Forumul Donatorilor din 
România la Bucureşti. În competiţie s-au 
înscris 30 de 
organizaţii non-
guvernamentale, 
câştigãtorul 
diferenţiindu-se prin 
atenţia deosebitã 
acordatã voluntarilor 
implicaţi în proiectele 
organizaţiei. Raportul 
pe anul 2008 al 
Asociaţiei Caritas 
Eparhial Oradea a reflectat într-o manierã 
deosebitã efortul şi implicarea voluntarilor 
în programele şi proiectele organizaţiei, 
punând accent pe meritele şi dedicarea 
voluntarilor şi scoţând în evidenţã numãrul 
de ore de voluntariat investite şi valoarea 
economicã a muncii voluntarilor, motive 
pentru care le-a şi fost decernat premiul, 

în valoare de 500 euro.  

Decernarea Premiilor 
pentru Cele mai Bune 
Rapoarte Anuale



Începând cu luna martie 2009, Cristina Gaşpar, fost coordonator 
de programe în cadrul CAR, se aflã ca voluntar într-o zonã ruralã de pe pe coasta de est 
a Indiei, asistând o importantã organizaţie indianã de dezvoltare ruralã (Gram Vikas) în 
probleme de monitorizare & evaluare, cât şi de documentare. Cristina a aplicat anul trecut la 
Serviciul de Voluntariat VSO pentru Dezvoltare Internaţionalã, program derulat de Pro Vobis în 
parteneriat cu VSO UK (Voluntary Service Overseas) şi care îşi propune sã ofere şansa 

profesioniştilor români preocupaţi de soarta semenilor noştri din ţãrile defavorizate din Africa şi 
Asia sã dea o mânã de ajutor în diverse domenii legate de dezvoltare, prin intermediul  
abilitãţilor profesionale acumulate. În urma selecţiei şi instruirilor aferente, Cristina a acceptat  

un plasament de 1 an în India, ca “Monitoring & Evaluation and
Documentation Advisor” la un ONG cu 30 de ani de experienţã în 
domeniul dezvoltãrii rurale, prezent în peste 700 de sate în statul 
Orissa - unul dintre cele mai sãrace state din India. 

“Am avut ocazia sã vizitez câteva sate tribale şi este incredibil ce impact are 
organizaţia. Din acest punct de vedere, este o organizaţie ce poate inspira 

multe ONG-uri din Europa. Dar, ca în cazul multor ONG-uri din India, existã 
multe provocãri şi nevoi, în special în planificarea şi organizarea activitãţilor, comunicare şi documentare.”

Cristina va asista Gram Vikas în dezvoltarea unui sistem managerial informaţional pentru un 
program de dezvoltare ruralã integrat, adresat comunitãţilor tribale din Orissa, va lucra la 
îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi evaluare al organizaţiei, la diverse activãtãţi de 
documentare, rapoarte şi propuneri de proiecte. În plus faţã de aceste responsabilitãţi aferente 
rolului de voluntar VSO pe care şi l-a asumat, Cristina a gãsit timpul şi energia necesare sã se 
implice foarte activ şi într-o coaliţie formatã de VSO India şi ONG-uri din statul Orissa implicate  
în promovarea, cu precãdere satele cu populaţie tribalã, a unei legi recent promulgate în India – 
Right to Information Act – un instrument cu scopul de a elimina corupţia şi a promova 
transparenţa instituţiilor publice.

„Existã un spirit comunitar impresionat. Pe de altã parte, India este 
suprinzãtoare şi în aproape fiecare zi sunt incidente care de cele mai 
multe ori sunt hazlii, neobişnuite şi sunt momente greu de înţeles pentru noi europenii, cãci este o 
culturã foarte diferitã. M-a impresionat în mod deosebit cãldura localnicilor în satele tribale. În ciuda 
sãrãciei şocante este copleşitor sã vezi oamenii zâmbind cu generozitate şi împãrtãşind lucrurile bune 
din viaţa lor, fãrã sã se plângã de existenţa nedreaptã pe care trebuie sã o îndure.”

Cristina locuieşte acum în complexul organizaţiei Gram Vikas din satul Mohuda, departe de 
forfota marilor agmlomeraţii urbane indiene, într-un loc liniştit, înconjurat de copaci de mango 
şi cocos, impresionant de fumos şi exotic, spune ea. Nu regretã alegerea fãcutã, dimpotrivã,  
se bucurã de oportunitatea de a învãţa şi de a interacţiona îndeaproape cu o culturã atât de 
diferitã, cît şi de aceea de contribui, ca voluntar VSO, la o lume mai bunã.

“A fi voluntar VSO îţi oferã ocazia de a-ţi folosi cunoştinţele si experienţa profesionalã pentru o cauzã bunã. Eu consider cã este un privilegiu 
sã ai şansa de a contribui la o schimbare pozitivã în viaţa unor persoane dezavantajate. Nu este un sacrificiu. Laşi în urmã un stil de viaţã cu 
care probabil te simţi confortabil, e familiar, pentru un nou stil de viaţã imprevizibil şi strain, dar nu este un sacrificiu. Câştigi mai mult decât 

poţi oferi, atât pe plan profesional cât si personal. Sunt experienţe pe care în mediul tãu familiar nu le vei trãi niciodatã!”
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Primii 2 voluntari EVS 
trimişi de Pro Vobis!

Din experienţa unui profesionist 
român ca voluntar VSO în India 

Pro Vobis a trimis deja 2 voluntari în stagii europene 
de voluntariat EVS. Primul din ei este Vlad Marţiş, care 
va fi voluntar pentru o perioadã de 9 luni, pânã în iulie 
2010, la Primãria din oraşul Elche, Spania, în cadrul 
unui proiect mai amplu, "Voluntari Solidari în 
Municipiul Elche". Vlad se va ocupa de organizarea şi 

implementarea activitãţilor de petrecere a timpului liber 
pentru tineri, competiţii sportive, dar şi promovarea centrului comunitar 
educaţional şi informarea tinerilor despre oportunitãţile lor academice şi 
extracuriculare, dar şi despre Uniunea Europeanã. 

Cel de-al doilea voluntar EVS trimis de Pro Vobis se numeşte Vlad Dumitrescu 
şi va petrece 3 luni alãturi de alţi voluntari europeni în cadrul organizaţiei culturale Richter din oraşul 
olandez Den Helder. Vlad se va ocupa de galeria artisticã a organizaţiei, unde îşi expun lucrãrile diferiţi 
tineri artişti fotografi sau plastici, printre care şi voluntarii EVS. Astfel, Vlad va putea sã îşi punã în valoare conceptele artistice 
şi sã îşi expunã lucrãrile fotografice, pe lângã administrarea zilnicã a galeriei. Mai multe informaţii despre voluntarii EVS români 

şi experienţa lor internaţionalã vor urma în ediţiile viitoare ale buletinului nostru informativ.



În cursul anului 2009, Cristina Rigman, director dezvoltare în cadrul Pro Vobis, participã la un program 
internaţional adresat liderilor din societatea civilã. Programul European pentru Leadeship în Societatea Civilã este organizat de 
cãtre centre de cercetare şi management gãzduite de patru universitãţi europene: Stockholm School of Economics, University 

of Heidelberg, University of Economics and Business Viena, şi 
Trinity College Dublin. 

Cursul abordeazã problematica societãţii civile şi a 
leadershipului într-o manierã multidisciplinarã, incluzând 4 
module gãzduite de fiecare dintre cele patru universitãţi 
organizatoare, cu teme precum societatea civilã din 
perspectivã globalã, filantropie şi voluntariat, leadership şi 
dezvoltarea carierei, evaluare şi impact în societatea civilã. 

Cristina a participat pânã în prezent la trei dintre cele 4 module ale cursului la 
Stockholm (3-7 martie 2009), Heidelberg (9-12 iulie 2009) şi Viena (22-25 
septembrie 2009). Programul se va încheia cu modulul de la Dublin (3-7 noiembrie 
2009), unde participanţii (18 lideri din societatea civilã din 5 ţãri) vor prezenta 
scenariile pentru viitorul societãţii civile dezvoltate în cadrul grupurilor de lucru 
constituite. 

Cristina face parte din grupul de lucru pe tema responsabilitãţii sociale corporatiste, 
grup care anlizeazã impactul dezvoltãrii responsabilitãţii sociale a companiilor asupra 
organizaţiilor din societatea civilã, lucrând la elaborarea a douã scenarii principale: 
(I) diluarea graniţelor dintre organizaţiile societãţii civile şi proiectele de 
responsabilitate socialã derulate de companii şi (II) dezvoltarea concurenţialã a 
proiectelor de responsabilitate socialã derulate de companii în raport cu organizaţiile 

din societatea civilã. 
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“Let's Slogo” vă invită să votaţi 
pentru sloganul şi sigla Anului 
European al Voluntariatului 2011

Schimbări de nume şi funcţii în echipa Pro Vobis

Puteţi vota sigla şi sloganul Anului 
European al Voluntariatului (2011) pânã în data 
de 16 octombrie, intrând pe www.eyv2011.eu. 
Cele mai votate 20 de variante vor fi apoi 
trimise Comisiei Europene pentru alegerea 
finaliştilor. 

Decernarea va avea loc în data de 16 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presã la Bruxelles. Este prima oarã când cetãţenii 
simpli au ocazia de a propune şi de a vota pentru identitatea vizualã a unui an european. Competiţia de slogane şi sigle, intitulatã
 “Let's slogo!” este derulatã prin intermediul unei alianţe de reţele de ONG-uri europene cu experienţã sau interes specific în 
domeniul voluntariatului. 

Dezvoltare profesională: 
Programul European pentru 
Leadership în Societatea Civilă

Începând cu 1 iulie 2009 a avut loc o schimbare în echipa Pro Vobis. Postul de Director 
Executiv a fost preluat de Corina Pintea, fostul manager financiar al Pro Vobis, în timp ce 
Cristina Rigman a preluat postul de Director Dezvoltare al organizaţiei. Noua organigramã 
Pro Vobis poate fi consultata pe pagina noastrã web. 

Î d t e 3 u e e a o
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