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Tu pentru cine votezi la alegerile europarlamentare? 

Care este viziunea aleșilor tăi despre voluntariat? 
 

Acesta este un instrument de promovare către candida ții la alegerile 
europarlamentare  din anul 2014 

a viziunii despre dezvoltarea voluntariatului  în România și Europa susținută de 
Pro Vobis - Centrul Na țional de Resurse pentru Voluntariat. 

Viziunea este bazată pe documentele dezvoltate pe durata  
Anului European al Voluntariatului (AEV) 2011  

în România (Agenda de politici publice pentru voluntariat în România 2012-2020) 
și în Europa (Policy Agenda for Volunteering in Europe P.A.V.E)  

 

Votează Viziunea pentru Voluntariat !  

Pentru mai multe informații vizitați  
www.provobis.ro/voteazaviziunea   

sau contactați Pro Vobis CNRV 
 la provobis@provobis.ro, tel/fax 0264 412897, mobil 0755045105 
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Voluntariatul are valoare  pentru: 
� individ, comunitate, economie și societate în ansamblu, 

fiind una dintre cele mai vizibile modalități de punere în 
practică a solidarității, de promovare a toleranței și  a 
diversității și de combatere a discursului instigator la 
ură 

� promovarea și facilitarea incluziunii sociale, construirea 
capitalului social și transformarea societății  

� dezvoltarea unei societăți civile vibrante, care poate 
oferi soluții inovatoare și creative la provocările comune  

� creșterea economică, fiind necesare sisteme specifice 
de măsurare a valorii economice a voluntariatului și a 
impactului social al acestuia  

 

Valoarea măsurării voluntariatului  
� Dezvoltarea constantă a voluntariatului în România în ultimii 24 de ani transformă 

această mișcare într-o resursă esențială pentru atingerea, de către România, a 
obiectivelor agendei Europa 2020 legate de angajabilitate, educație, protecția mediului și 
promovarea incluziunii sociale prin reducerea sărăciei  

� Dezvoltarea de politici publice eficiente care să utilizeze potențialul voluntariatului în 
vederea atingerii cu succes a indicatorilor României necesită existența unor informații 
recente, corecte și valide cu privire la dimensiunea și structura mișcării de voluntariat, 
care pot fi dobândite prin implementarea Manualului pentru m ăsurarea muncii de 
voluntariat  dezvoltat de către Organizația Internațională a Muncii și Universitatea Johns 
Hopkins în anul 2011  

 

Valoarea voluntariatului ca parte a responsabilității sociale corporatiste  
� Voluntariatul sprijinit de angajator a devenit o formă din ce în ce mai răspândită de 

implicare a companiilor responsabile social în viața comunităților unde își desfășoară 
activitatea; în absența unor reglement ări specifice și favorabile , această mișcare nu se 
poate dezvolta suficient, de aceea recomandăm reflectarea acestui tip specific de 
voluntariat în reglementările aferente astfel încât acestea să faciliteze dezvoltarea  
acestei mișcări și să încurajeze angajatorii  să sprijine implicarea angajaților în activități 
de voluntariat  

 

Valoarea cercetării despre voluntariat 
� Pentru ca potențialul voluntariatului să fie utilizat corespunzător în vederea maximizării 

impactului pozitiv la nivel individual, comunitar și societal, este necesară cunoa șterea 
mai profund ă a efectelor voluntariatului  care poate fi realizată prin cercet ări calitative 
și cantitative desf ășurate pe termen lung  

� Rezultatele unor astfel de cercet ări  trebuie utilizate pentru a fundamenta decizii de 
politici publice la nivel local, regional, na țional și european  în vederea exploatării 
corecte și eficiente a potențialului mișcării de voluntariat ca factor de dezvoltare socială și 
economică  
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Infrastructura pentru voluntariat  trebuie: 
� recunoscută ca parte a unui mediu propice 

dezvoltării voluntariatului  
� dezvoltată, sub formă de mecanisme de suport, 

precum cadrul legal flexibil și favorabil, finanțare 
specifică și stabilă etc. pentru organizațiile care 
lucrează cu voluntari  

� să fie susținută de politici publice coerente și 
multisectoriale care să reducă barierele de 
implicare în activități de voluntariat, să asigure 
respectarea drepturilor voluntarilor și să creeze 
cadrul favorabil implicării acestora 

 
 
Finanțare pentru voluntariat  
� Dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat  se poate atinge numai prin existența 

unor finan țări dedicate și constante  care să susțină activitatea de baz ă a 
organiza țiilor resurs ă pentru voluntariat  și a acelor structuri care facilitează implicarea 
voluntarilor în comunitate prin dezvoltarea de oportunități organizate de implicare pentru 
voluntari 

� Finanțarea mișcării de voluntariat trebuie văzută ca investi ție strategic ă pe termen lung 
� Finanțarea trebuie să includă linii dedicate voluntariatului  la toate nivelurile (local, 

regional, național și european), precum și mecanisme de asigurare a cofinan țării  
pentru fondurile europene atrase de organizații din România 

� Procedurile de finan țare și raportare  trebuie să fie clare și prietenoase , iar 
procedurile de raportare și tipologia cheltuielilor din România trebuie să fie armonizate 
cu cele din Uniunea European ă pentru a facilita implementarea proiectelor 
multinaționale 

 
 Susținerea organizațiilor resursă pentru voluntariat 
� Organiza țiile resurs ă pentru voluntariat  (cum sunt centrele de voluntariat care 

gestionează cererea și oferta de voluntari, centrele de resurse pentru voluntariat, 
structurile de reprezentare ale organizațiilor care implică voluntari) trebuie sus ținute 
constant și strategic pentru a putea contribui la dezvoltarea sustenabilă a 
voluntariatului în România prin oferirea de servicii voluntarilor și organizațiilor, instituțiilor 
și comppaniilor care desfășoară programe de voluntariat 

 

Coordonare între instituțiile cu atribuții în domeniul voluntariatului 
� Atribu țiile cu privire la voluntariat alocate institu țiilor publice  din România trebuie 

clarificate  și orice politici publice  care afectează mișcarea de voluntariat trebuie să fie 
realizate în strâns ă cooperare cu organiza țiile resurs ă pentru voluntariat 

� Politicile publice care afectează voluntariatul trebuie să fie coerente și coordonate și să 
țină cont de specificul mișcării de voluntariat din România și de tendințele de dezvoltare 
ale mișcării identificate de organizațiile resursă pentru voluntariat 
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Voluntariatul dezvolt ă abilit ăți și 
competen țe: 
� Voluntariatul este o formă de învățare care 

contribuie la dezvoltarea personală și profesională 
individuală la orice vârstă  

� Recunoașterea voluntariatului ca activitate care 
dezvoltă competențe și ca formă de educație 
nonformală este importantă atât la nivel european 
cât și la nivelul statelor membre și se poate face 
prin dezvoltarea de instrumente adecvate de 
recunoaștere a competențelor dobândite prin 
voluntariat 

 
Recunoașterea competențelor dobândite prin voluntariat 
� Rolul voluntariatului în dezvoltarea de competen țe și abilit ăți trebuie recunoscut  

într-o societate bazată pe cunoaștere, atât datorită contribuției sale la dezvoltarea 
personal ă a voluntarilor, cât mai ales datorită contribuției sale la creșterea 
angajabilit ății   

� Pentru a facilita această recunoaștere și utilizarea ei în practică (în sistemul de 
învățământ sau pe piața muncii) trebuie dezvoltate instrumente potrivite, testate, 
validate și recunoscute  de toate părțile implicate (organizații care lucrează cu voluntari, 
instituții de învățământ și angajatori publici și privați) 

� Pentru creșterea eficienței recunoașterii trebuie dezvoltate și utilizate instrumente 
similare la nivel european , iar instrumentele utilizate la nivel național trebuie armonizate 
cu Cadrul European al Calificărilor pentru a facilita mobilitatea 

 
 Validarea învățării non-formale și informale 
� Este recunoscut faptul că voluntariatul este o oportunitate de înv ățare nonformal ă și 

informal ă accesibil ă pe scară largă și la orice vârstă, devenind astfel un instrument 
crucial de luat în considerare în cadrul strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții la 
nivel european și al statelor membre  

� Considerăm astfel că standardizarea sistemelor și instrumentelor de validare  este 
esențială la nivel european și trebuie reflectată corespunzător în sistemul ESCO 
(European Skills, Competneces, Qualifications and Occupations) 

� Validarea trebuie inclusă atât în sistemul de acumulare al creditelor transferabile 
(ECTAS) utilizat în învățământ cât și în mecanismele utilizate pentru validarea calificărilor 
incluse în codurile ocupațiilor din statele membre și la nivel european 

 
Pașaportul European al Competențelor  
� Considerăm că Uniunea European ă trebuie s ă sus țină certificarea voluntarilor  în 

vederea recunoașterii competențelor dobândite prin voluntariat, atât în sistemul de 
învățământ cât și pe piața muncii, și să încurajeze statele membre s ă implementeze 
sisteme similare 

� Continuarea eforturilor de dezvoltare a unui sistem european de validare a înv ățării 
nonformale și informale dobândite prin voluntariat  trebuie să continue și să 
construiască pe principiile deja adoptate de către Consiliul pentru Educație, Tineret și 
Cultură 
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Intergrupul pentru voluntariat în P.E. 
 
� Crearea unui intergrup pentru voluntariat în 

Parlamentul Eurpean este necesară pentru a 
asigura susținerea constantă a Parlamentului 
European pentru voluntariat și pentru 
implementarea agendei de politici publice pentru 
voluntariat dezvoltată în Anului European al 
Voluntariatului 2011 

� O tematică intersectorială precum voluntariatul are 
nevoie de un grup oficial și structurat, care să aibă 
la dispoziție pârghiile instituționale și resursele 
financiare necesare asigurării coordonării 
instituționale la nivel european în acest domeniu  

 
 

Angajamentul candidaților la alegerile europarlamentare de a susține voluntariatul: 

 

 

Angajamentele completate trebuie trimise la European Alliance for Volunteering (EAV): 

www.volunteering-alliance.eu 
www.fb.com/volunteeringalliance 
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Voluntariatul pentru dezvoltare 
interna țional ă  
 
� Voluntariatul joacă un rol major în conturarea 

unei dimensiuni distincte a solidarității în 
contextul ajutorului umanitar și răspunsului în 
situații de dezastru 

� Voluntariatul este un instrument puternic pentru 
dezvoltarea internațională și consolidarea păcii, 
contribuind la dezvoltarea capacității locale în 
țările beneficiare ale ajutorului umanitar și 
asistenței oficiale pentru dezvoltare   

 
Inițiativa programului EU Aid Volunteers  
� Considerăm că programul EU Aid Volunteers  (http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm)  

este un instrument excelent pentru întărirea sentimentului cetățenilor de apartenență la 
Uniunea Europeană și solicităm Comisiei Europene și DG ECHO să dezvolte proceduri 
de recrutare și selec ție inclusive și accesibile , precum și asigurarea unui sistem de 
finan țare care să permită cetățenilor și orgnaizațiilor din toate statele membre ale Uniunii 
Europene să ia parte la acest program 

� Voluntariatul este un instrument puternic pentru construirea capacit ății la nivel local  în 
țările în care programul EU Aid Volunteers va trimite voluntari de aceea solicităm 
profilarea voluntariatului, în documentele programatice și în principiile călăuzitoare ale 
programului EU Aid Volunteers, ca mijloc de dezvoltare a capacității locale  prin 
dezvoltarea voluntariatului local  

 Anul European al Dezvoltării și Cooperării 2015 
� Voluntariatul  este o component ă fundamental ă a politicilor de cooperare și 

dezvoltare , de aceea solicităm includerea sa între obiectivele și metodele de lucru 
propuse pentru Anul European al Dezvoltării și Cooperării 2015 și implicarea directă a 
organizațiilor care lucrează cu voluntari în domeniul cooperării și dezvoltării internaționale 
în planificarea și implementarea acțiunilor Comisiei Europene pentru anul 2015 

� Voluntariatul  este un mijloc important de consolidare a integr ării noilor state membre  
în Uniunea Europeană și cerem Comisiei Europene să ia în considerare și dimensiunea 
cooperării și dezvoltării, inclusiv prin voluntariat, în interiorul Uniunii  

Voluntariatul în politica României pentru dezvoltare  
� Voluntariatul  este un mecanism valoros și eficient pentru cooperarea pentru 

dezvoltare , recunoscut ca atare la nivel european inclusiv prin decizia de creare a 
programului EU Aid Volunteers 

� Solicităm autorit ăților române competente s ă ia în considerare voluntariatul în 
elaborarea politicii României pentru devoltare prin consultarea cu organizațiile care 
lucrează cu voluntari în acest domeniu și prin includerea voluntariatului ca activitate 
eligibilă în programele de finanțare a activităților de cooperare și dezvoltare  
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Noile programe de finan țare la nivel 
european 
 
� Noul cadru financiar al programelor europene 

recunoaște rolul important pe care voluntariatul îl 
joacă în dezvoltarea capitalului social și uman, 
livrarea de servicii sociale, promovarea cetățeniei 
active și dezvoltarea coeziunii sociale 

� Noile programe europene de finanțare trebuie să 
ofere tuturor europenilor posibilitatea să participe 
activ în viața comunităților lor și să își manifeste 
solidaritatea prin voluntariat, fără a transforma 
voluntariatul în alternativa (mai) ieftină a reducerii 
cheltuielilor publice  

� În același timp, aceste programe trebuie să ofere 
organizațiilor care lucrează cu voluntari în statele 
membre și în statele candidate mijloacele adecvate 
și suficiente pentru a susține implicarea voluntarilor  

 
Programul ERASMUS+ 
� Voluntariatul trebuie evidențiat ca prioritate în toate liniile de finanțare subsumate 

programului ERASMUS + pentru a facilita continuarea eforturilor demarate pe durata 
Anului European al Voluntariatului 2011 de a crea un mediu propice voluntariatului în 
Europa, de a abilita organizatorii activităților de voluntariat să amelioreze calitatea 
activităților de voluntariat, de a crește gradul de recunoaștere al activităților  de voluntariat 
și de a crește gradul de sensibilizare cu privire la valoarea și importanța voluntariatului 

 Europa pentru Cetățeni 2014-2020 
� Rețeaua de puncte de contact Europa pentru Cetățeni ar trebui transformată într-o rețea 

de unități pentru cetățenie activă în Europa care activează la nivelul statelor membre. 
Aceste unități pot deveni interlocutori eficienți pentru dialog pe tema voluntariatului, pentru 
a complementa dialogul structurat cu organizațiile societății civile în cadrul programului 
Europa pentru Cetățeni 

Alte programe de finanțare europene (Employment and Social Innovation 
(EaSI)/ Horizon 2020/ Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)/ 
The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) etc.)  
� Noile programe de finanțare trebuie utilizate în statele candidate și stale vecine ale 

Uniuniii Europene pentru a extinde și adapta politicile publice, mecanismele și 
instrumentele cu privire la voluntariat existente și funcționale în Uniunea Europeană și în 
aceste state pentru a facilita implicarea voluntarilor din aceste state în activități locale și 
internaționale de voluntariat și pentru a capacita organizațiile care lucrează cu voluntari în 
aceste state să devină parteneri eficienți în proiectele implementate în parteneriat cu 
organizațiile care lucrează cu voluntari din Uniunea Europeană  
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