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Zâmbetul
PRO VOBIS
* noiembrie 2008 *
Pro Vobis a susţinut un training
internaţional pe tema managementului
voluntarilor în perioada 21-28 iulie 2008, la
Geoagiu. Partenerii Pro Vobis au fost organizaţii
neguvernamentale din Lituania, Olanda, Portugalia,
Letonia, Grecia şi România, care s-au implicat în
pregătirea şi implementarea proiectului.

Buletinul informativ
al Centrului Naţional
de Voluntariat Pro Vobis
În perioada 11-14 august 2008 au
avut loc primele interviuri de preselecţie în cadrul proiectului
pilot de recrutare de voluntari români pentru Voluntary Service
Overseas (VSO UK), derulat de Pro Vobis începând cu acest an. Campania
de recrutare din România, demarată în aprilie 2008, vizează profesioniştii
din diverse domenii care doresc să îşi pună expertiza profesională în slujba
unor organizaţii şi instituţii din ţări în curs de dezvoltare din Africa şi Asia
pe perioada unor stagii de voluntariat 2 ani.
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Pe parcursul celor 6
zile de training, 21
de participanţi din
aceste ţări au avut
ocazia să cunoască
o nouă abordare
asupra întregului
proces de
management al
voluntarilor, să
participe activ la
dezbateri pe tema
voluntariatului, să afle mai multe despre diversitatea
culturală şi să propună idei ale unor viitoare proiecte în
parteneriat.

Formatul în care a fost livrat acest curs a urmărit atât
transmiterea informaţiei specife de management al
voluntarilor, cât şi familiarizarea participanţilor cu o serie de

Trainingul international
“Managementul voluntarilor”,
iulie 2008, Geoagiu
metode care, o dată preluate, pot fi adaptate contextului
local şi utilizate de aceştia în activitatea de coordonare a
voluntarilori. Întregul training s-a bazat pe metode de
educaţie nonformală: activităţi interactive, jocuri de rol,
animaţie, ateliere şi muncă în echipă etc. O altă
componentă importantă a proiectului a fost încurajarea
comunicării interculturale, care s-a concretizat printr-o
serie de activităţi specifice.

Proiectul "Managementul Voluntarilor” a fost
susţinut de Comisia Europeană prin Programul
Tineret în Acţiune.

În vederea efectuării
interviurilor, Sem
Moema, evaluator VSO,
a fost prezentă la sediul
Pro Vobis pentru a
evalua primii voluntari
recrutaţi de la începutul
Sem Moema
campaniei de recrutare
în România. Un număr
de 5 aplicanţi dintre cei
selectaţi în urma evaluării abilităţilor lor profesionale au fost invitaţi să
participe la un interviu telefonic extins. Rolul interviurilor de preselecţie
este acela de a evalua o serie de calităţi personale ale aplicanţilor, de a
sonda experienţele lor anterioare relevante pentru stagiul de voluntariat
VSO, de a detalia circumstanţele lor personale şi, nu în ultimul rând, de a
verifica cunoştintele lor de limba engleză. În urma acestei preselecţii 3
dintre aplicanţi au fost invitaţi să continue procesul de evaluare prin
participarea la o zi de evaluare la sediul VSO din Londra. În urma acelei
sesiuni de evaluare echipa de evaluatorii VSO va decide definitiv dacă
aplicanţii sunt potriviţi pentru munca şi traiul în ţările în curs de dezvoltare
din Africa şi Asia în care VSO derulează programe de devoltare.

Preselecţia primilor
voluntari VSO
recrutaţi din România

Cu ocazia vizitei de lucru a evaluatorului VSO la Cluj au fost adaptate şi
o serie de instrumente de lucru ale VSO pentru contextul românesc, iar
doi dintre membrii echipei Pro Vobis, Cristina Rigman şi Andrea
Demeter, au fost instruiţi de către evaluatorul VSO în metodologia de
evaluare a VSO. Recrutarea voluntarilor VSO si preselecţiile continuă.

Pentru mai multe detalii despre programul de voluntariat internaţional
oferit de VSO intraţi pe www.voluntariat.ro/vso
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Conferinţa Naţională 2008
“Voluntariatul: Competenţe şi Validare”

În perioada 2-4 octombrie 2008 Pro Vobis a organizat
evenimentul deja tradiţional pe scena voluntariatului
românesc - Conferinţa Naţională cu privire la
Voluntariat. Anul acesta conferinţa, desfăşurată sub
denumirea de “Voluntariatul: Competenţe şi validare”, a
fost centrată pe o temă de dezbatere “fierbinte” şi anume certificarea competenţelor dobândite prin voluntariat ca activitate de învăţare
non-formală. Evenimentul s-a dorit a fi o ocazie de consultare între principalii actori ai voluntariatului din România în privinţa oportunităţii de
a dezvolta în România un sistem de validare şi certificare a învăţării prin activităţile de voluntariat, pornind de modelele europene. Au
participat ca în fiecare an reprezentanţi ai centrelor de voluntariat din România, ai unor organizaţii care lucrează cu voluntari, ai unor
insituţii de învăţământ, cât şi persoane fizice interesate de sprijinirea voluntariatului sub diverse forme în instituţiile/firmele la care lucrează.
Conferinţa a demarat în forţă printr-o acţiune de voluntariat în data de 2 octombrie pe şantierul Habitat pentru Umanitate din Cluj. Animaţi
de spiritul de echipă şi mult umor participanţii au muncit cu spor o zi întreagă la pregătirea construcţiei unei case Habitat, cărând căpriori,
bătând cuie, tăind lemne şi asamblând pereţii de lemn ai viitoarei clădiri care va oferi unei familii defavorizate din Cluj un spaţiu adecvat pe
care să-l poată numi 'casă'.
O zi nu mai puţin încinsă a fost şi cea de-a două zi a Conferinţei, pe parcursul căreia s-a
dezbătut intens tematica propusă de organizatori. Participanţii s-au familiarizat cu câteva
modele de sisteme de validare a competenţelor funcţionale în alte ţări europene, în special
modelul propus şi utilizat în Olanda de către MOVISIE - Centrul pentru Dezvoltare Socială din
Olanda, cu care Pro Vobis a colaborat în urma unui proiect Matra derulat în ultimii doi ani.
Participanţii au participat în continuare la o sesiune de instruire privind Validarea Învăţării
prin Voluntariat VIV, primind şi câte un set de documentaţie completă privind modelul de
certificare olandez. Procedura utilizată în Olanda propune un sistem obiectiv de evaluare a
competenţelor voluntarilor dobândite în cursul activităţilor de voluntariat, competenţe care
sunt validate prin eliberarea unui certificat în urma analizei unui portofoliu de către un
evaluator extern.
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Odată ce fundamentele procedurii au fost clarificate s-a trecut la lucrul pe grupe şi s-a
discutat aprins în plen despre dezirabilitatea şi oportunitatea implementării unui sistem
similar în România. Au fost puse în discuţie aspecte privind legislaţia actuală în domeniul
voluntariatului şi adeverinţele eliberate în prezent de către organizaţii pentru a certifica
activitatea voluntarilor, cât şi potenţiala utilitate a sistemului VIV la admiterea în învăţământul superior românesc, cât şi la angajare. În
ciuda unghiurilor diferite de a privi problema, a părerilor atât pro cât şi contra, cât şi a constrângerilor şi particularităţilor contextului
românesc aduse în discuţie de participanţi, sentimentul unanim al celor prezenţi a fost totuşi că un astfel de sistem este o necesitate reală
pentru a răspunde nevoilor voluntarilor români. Discuţia rămâne deschisă privind forma pe care un astfel de sistem de certificare a
competenţelor l-ar putea lua în România, pentru a răspunde constrângerilor şi oportunităţilor locale.
Lucrările Conferinţei s-au încheiat în data de 3 octombrie, fiind urmate în data de 4 octombrie de întâlnirea Reţelei Centrelor de Voluntariat,
ai cărei membri au rămas pentru a-şi împărtăşi realizările din ultima perioadă, pentru a face planuri de proiecte comune pentru viitor şi
pentru a discuta despre o serie de instrumente interne ale Reţelei care au fost dezvoltate şi adaptate de către Pro Vobis în ultimul an în
cadrul proiectului “Intarirea infrastructurii de voluntariat din Romania”, derulat în colaborare cu MOVISIE Olanda şi finanţat prin MATRA. La
întâlnire au luat parte pe lângă centrele membre ale Reţelei şi două organizaţii din Bacău, respectiv Bistriţa, care desfăşoară deja sau îşi
propun să desfăşoare activităţi aferente unui centru de voluntariat în comunităţile lor şi care şi-au exprimat interesul de a adera la Reţea.
Conferinţa din acest an a fost organizată în parteneriat cu Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD) din cadrul facultăţii de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării a Universităţii Babeş-Bolyai, cărora le mulţumim pentru sprijinul logistic.
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Schimbul de tineri Y'Euro Flections

Cu ocazia Anului European al Dialogului Intercultural, în
perioada 5- 16 mai, o echipă formată din 4 voluntari şi un
angajat reprezentând Pro Vobis au participat la un schimb de
tineri în cadrul programului Tineret în Acţiune, finanţat de Comisia
Europeana. Schimbul s-a desfăşurat în Marsilia şi a fost organizat
de către asociaţiile Unis Cite and Eurocircle. Fiind un proiect
internaţional, printre partcipanti s-au numărat reprezentaţi din
Marea Britanie, Germania, Italia şi bineînţeles, Franţa.
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Scopul celor 12 zile a fost împărtăşirea celor mai eficiente practici
cu privire la voluntariat din fiecare ţară precum şi explorarea
temelor de cetăţenie europeană şi pace. Activităţile din cadrul
proiectului au fost menite să faciliteze schimbul de tehnici utile şi sau concretizat sub formă unor ateliere şi dezbateri asupra temelor
principale enumerate mai sus. În plus tinerii au fost implicaţi în
pregătirea festivalului European organizat pe 9 mai, în portul vechi
din Marsilia.

Pro Vobis la
Şcoala de Vară ANT
“Voluntariat şi asociativitate”

În perioada 20-27 august o echipă formată dintrun angajat şi un voluntar Pro Vobis a participat, alături de alţi
reprezentaţi ai unor ONG-uri şi tineri voluntari, la lucrările Şcolii de Vară
Costineşti 2008, organizată de către Autoritatea Naţională pentru Tineret, cu
tema “Voluntariat şi Asociativitate”.
Şcoală de vară şi-a propus să identifice principalele probleme în legătură cu
conceptul şi practică voluntariatului şi, pe această bază, să propună soluţii,
respectiv mecanisme de promovare şi susţinere a asociativităţii precum şi de
recunoaştere a valorii activităţii de voluntariat în promovarea coeziunii sociale
şi economice.

În acest sens cei 32 de participanţi au fost angajaţi într-o serie de dezbateri sub forma unor mese rotunde unde au avut
ocazia să îşi impartasesca ideile şi părerile despre subiecte precum promovarea voluntariatului în rândul tinerilor şi
crearea unei reţele naţionale de voluntariat. În plus participanţii au putut să afle exemple concrete de activităţi de
voluntariat prin prisma prezentarilor făcute de către organizaţiile prezente la eveniment: ACTOR (Asociaţia Culturală
pentru Teatru şi Origami din România), CREATIV (Centrul pentru Resurse în Educaţie Animaţie Training Iniţiativă şi
Voluntariat), Centrul de Tineret Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Asociaţia Beyond Youth Potenţial.De asemenea doi
reprezentanţi ai ANPCDEFP (Agenţiei Naţionale pentru Programe în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) au oferit
informaţii despre Programul European „Tineret
În Actiune” precum şi Servicul European de
Voluntariat. Echipa Pro Vobis a susţinut o
prezentare despre Campania Naţională de
Promovare a Voluntariatului „E Timpul să Fim
Altfel!”, oferind participanţilor un model de
campanie socială.
Pe lângă acestea, participanţii au avut parte şi
de activităţi interactive sub forma jocurilor de
grup, energizerelor şi au experimentat metoda
teatru forum pentru a explora posibilităţile de
integrare a voluntariatului în strategia de viaţă
a tinerilor. Cu această ocazie, tinerii au gândit
şi pus în aplicare o piesă de teatru forum ce a
dorit să prezinte exemple de acţiuni de
voluntariat, având ocazia să o expună
publicului bulgar din staţiunea Balchik într-o
vizită de lucru în ţara vecină precum şi
turiştilor din Costineşti.

Foto: ANT
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În perioada 9 iunie – 4 iulie 2008 Cristina Rigman a petrecut patru săptămâni la sediul
central al organizaţiei Voluntary Service Overseas (VSO, www.vso.org.uk) din Londra în cadrul programului
„Fellowship for Learning and Exchange in Philanthropy” gestionat de către European Foundation Center (www.efc.be).
Obiectivele acestui stagiu au fost de a învăţa despre procesele de recrutare şi selecţie a voluntarilor, de a planifica procesul de
recrutare şi selecţie a voluntarilor pe care Pro Vobis îi va recruta din România pentru a participa la programele VSO şi de a identifica
modalităţi de colaborare între cele două organizaţii în regiunea Europei de Sud-Est, unde VSO sprijină dezvoltarea voluntariatului local.
Din punct de vedere profesional, cele patru săptămâni au fost o experienţă
completă şi reuşită. Călătoria voluntarului român, respectiv procesul pe
care voluntarii ce vor fi recrutaţi din România îl vor parcurge din
momentul în care solicită informaţii despre program şi până în momentul
începerii stagiului lor de voluntariat, a fost elaborată pas cu pas
identificându-se diferenţele faţă de procesele similare utilizate în cazul
voluntarilor recrutaţi din Marea Britanie şi elementele specifice de care
trebuie să se ţină cont pe durata acestui proces. La clarificarea călătoriei voluntarului român au participat
peste 20 de persoane din cadrul VSO împreună cu care Cristina a discutat fiecare pas al procesului.
Proiectul de recrutare a voluntarilor români (www.voluntariat.ro/vso) care să participe la stagii de
voluntariat cu durata de 1-2 ani în tările în curs de dezvoltare în care lucrează VSO a avansat, la finalul
celor patru săptămâni existând deja 5 voluntari din România care şi-au început deja călătoria. Din punct
de vedere personal, stagiul a fost o experienţă de învăţare permanentă. VSO este o organizaţia care
există de 50 de ani, timp în care a dezvoltat sisteme de management intern foarte bine puse la punct, dar
care este deschisă în permanenţă la sugestii şi care solicită părerea celor cu care intră în contact despre
modul său de organizare şi funcţionare. Cristina a susţinut în faţa personalului VSO o prezentare despre
mişcarea de voluntariat din România şi provocările cu care aceasta se confruntă, sub titlul „Volunteering in
Romania: the Road Ahead”.

Schimb de experienţă la
Voluntary Service Overseas, Londra

Stagiul s-a încheiat cu un seminar organizat de către European Foundation Center la Berlin, seminar în
cadrul căruia participanţii la program şi-au prezentat rezultatele stagiilor realizate la diferite organizaţii din
Europa şi şi-au împărtăţit experienţele prilejuite de acest program. Experienţa VSO, dacă o putem numi
aşa, s-a remarcat prin uşurinţa organizării şi prin modul lipsit de dileme şi provocări în care s-a derulat.
La succesul experienţei au contribuit în mod esenţial atât dorinţa reciprocă a celor două organizaţii
(Pro Vobis şi VSO) de a lucra împreună, cât şi implicarea activă a celor doi mentori, Michele Turner, Directoarea departamentului de
voluntariat pentru Marea Britanie din cadrul VSO şi Violeta Vajda, Consultant dezvoltare locală a voluntariatului în regiunea
Balcanilor.

Datorită numeroaselor sesiuni de instruire pe care Pro Vobis le-a organizat în trecut şi intenţionează să le organizeze şi pe
viitor, angajaţii săi sunt mereu preocupaţi de dezvoltarea competenţelor lor de formare. Astfel, Nicoleta Chiş-Racolta şi Corina Ardelean au
realizat demersuri pentru îmbunătăţirea şi
certificarea acestor competenţe.

Pro Vobis are o echipă de formatori tot mai puternică
Cora

Nico

Nico a urmat un curs de Formare de
Formatori organizat de Fundaţia
Internaţională pentru Copii, în urma căruia a
obţinut recunoaşterea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Corina a încheiat cu succes
trainingul de lungă durată "Training of Trainers for Youth in Action projects" organizat de SALTO, obţinând
un certificat Youthpass care descrie competenţele acumulate. Testul în cazul Corinei a fost cursul
internaţional pe tema "Cartierul European - Căi spre participarea activă locală", realizat între 6 şi 12 mai
2008 în Cipru. De asemenea, Corina a participat la finalul lunii iunie la întâlnirea de evaluare a acestui
training la Bonn, Germania, unde a avut loc sărbătorirea oficială a absolvirii cursului, însă s-au pus şi bazele
colaborării viitoare dintre cei 27 de formatori europeni beneficiari ai acestui curs.

Noi nume în echipa Pro Vobis!
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