Ghi
ddev
ol
unt
a
r
i
a
t
T
ue
ș
t
i
s
c
hi
mbar
e
a!

Descoperă
lumea voluntariatului!
Ghid de voluntariat
Tu ești schimbarea !

Autori:
Demeter Virág Katalin (c)
Furus Levente (c)
Gyöngyösi Delinke Mária (c)
Kis Hunor Pál (c)
Szőcs Eszter (c)
Publicat de:

Editor responsabil: Levente Furus președinte
Data ediției: 2015.
Publicația apare în cadrul proiectului “Implicare și participare în lumea voluntariatului” , nr. RO2013_C1,2_012.
Finanțată de:

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a granturilor SEE, 2009-2014”

Traducere: Csaba Attila Both

2

Tu ești schimbarea!

						Conținut

Capitolul I. – Conceptul de voluntariat – definiție 						

pag. 7

Capitolul II. – Cadru juridic 									pag. 17
Capitolul III. – Informații utile									pag. 23

3

4

Tu ești schimbarea!

Prefață

Cine și când devine voluntar, depinde de mai mulți factori. Au un rol important: motivația interioară, dispoziția pentru
a face bine și pentru schimbare, educaţia primită în familie și mentalitatea culturală. Voluntar poate deveni oricine,
oricând și oriunde, dacă individul simte îndemn pentru faptele bune.
Prin ghidul nostru, dorim să vă prezentăm informaţii referitoare la voluntariat, cadrul juridic, informații interesante,
oportunităţi și programe profesionale. Câteodată ne punem întrebări, cum ar fi: De ce este nevoie de așa ceva?
Întrebări de tipul: Ce este voluntariatul și ce ne oferă? Cum ne putem implica? Însă deseori ne-am întâlnit și cu
întrebarea: De ce faceți asta? De ce nu-i lăsați pe alții să facă asta? Răspunsul nostru: „Facem voluntariat deoarece suntem
convinși că dacă dorim ca ceva să devină (și) mai bun, atunci nu putem aștepta și accepta ca întotdeauna alții să
facă primii pași.
Trebuie să învățăm să facem noi primii pași, să avem inițiative proprii, iar acest lucru include adeseori dificultăți.
Voluntariatul, echipa, responsabilitățile ne învață toate aceste lucruri.
Sperăm că prin acest ghid vă putem ajuta în orientarea în lumea voluntariatului, și că veți găsi răspunsuri la întrebările
voastre. Dacă simțiți că aveți întrebări la care nu ați primit un răspuns, vă rugăm să ne contactați.

									
Autorii

5

Despre birou...
Biroul de Tineret „Turulmadár” a fost înființat în 2007 de trei organizații de tineret: filiala din județul Covasna a organizației
Erdélyi Magyar Ifjak [Tineri Maghiari din Transilvania], Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet [Societatea Tinerilor
„Dávid Ferenc“ din Sfântu Gheorghe] și Grupul de Cercetași „Bölöni Farkas Sándor”, nr. 115. Echipa „Turulmadár“ înființată
în 2006 de către tineri, a câștigat Concursul Cel mai Tineresc oraș din județul Covasna.
Inaugurarea biroului a avut loc în 26 ianuarie 2007, iar din august, același ani, biroul a devenit persoană juridică sub
denumirea Asociația „Turulmadár”.
Misiune:

Educarea orientată spre valori și educaţia spirituală a tinerilor locali într-un mediu cultural sănătos.
Scopurile noastre:
• realizarea și susținerea unui birou de tineret local,
• menținerea și transmiterea valorilor și a tradițiilor locale,
• dezvoltarea personalității tinerilor din județul Covasna,
• organizarea unor programe regionale pentru tineri: menținerea spiritului, activități orientate spre familie,
voluntariat,sprijinul tinerilor talentați, granturi, educaţie, programe culturale și de menținere a tradițiilor,
• realizarea și dezvoltarea unor relații locale, regionale și internaționale în serviciul tinerilor.
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Capitolul I. – Conceptul de voluntariat – definiție

Știai că, după unele estimări, 100 de milioane de
europeni au efectuat deja activităţi de voluntariat?
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Ce este voluntariatul?

					

Pentru voluntariat, ca o activitate, au existat mai multe accepţiuni Multe organizații civile implică voluntari în activitățile
lor, foarte mulți organizându-se pe baza voluntariatului. Există organizații profesionale, care se preocupă cu voluntariatul,
ca o activitate, în general. Milioane de oameni efectuează activități de voluntariat în lume, și, în unele țări, activitatea de
voluntariat nu este o noutate, ci este o parte constructivă a vieții de zi cu zi. Este foarte important să înțelegem esența
voluntariatului. Să vedem ce fel de definiții se găsesc pentru conceptul de voluntariat!
Voluntariatul este o activitate care poate să fie efectuată individual sau în echipă, în mod regulat sau ocazional, în țară
sau peste hotare, în interes public, din iniţiativa voluntarilor, fără compensație materială. – www.önkéntesség.hu
Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie înițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele
și energia în sprijinul altora fară o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în
sprijinul proiectului în care este implicat. – www.provobis.ro
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Activitatea de voluntariat – caracteristici:
• se întâmplă din liberul arbitru al individului sau al grupului
• este o activitate efectuată în interesul publicului
• pentru aceste activități nu există recompensă materială sau onorariu.

Ce nu se consideră voluntariat?
• activitate efectuată contra salariu sau onorariu
• activitate care nu este efectuată în interesul publicului
• activitate efectuată numai în timpul campaniilor de alegeri și în interes politic
• activitatea care nu este desfășurată cu acordul individului sau al grupului
• activitate socială obligatorie.
Însumând: voluntariatul este o activitate efectuată din propria inițiativă, în interesul comunității, pentru care nu
există recompensă materială sau financiară.
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Cine poate deveni voluntar? 							

Precum am mai amintit, oricine poate deveni voluntar. Mulți sunt voluntari în străinătate, participând la diferite proiecte,
însă și acasă, în cadrul diferitelor organizații civile sau bisericeşti (despre programe de voluntariat poți să te informezi
într-un capitol separat al ghidului). Activitatea de voluntar nu depinde de vârstă, însă sunt diferite activități în care este
un avantaj, dacă individul are cunoștințe și pregătire profesională. În România tinerii sunt, în primul rând, cei care se
implică în astfel de proiecte, în timp ce în alte țări, pe lângă tineri, efectuează activități de voluntariat și persoane mai în
vârstă, chiar și pensionari.
Ca cineva să devină voluntar, este nevoie în primul rând de o decizie, de o motivație și de perseverenţă Dacă și în tine
există aceste lucruri, nu trebuie decât să cauți o organizație de voluntariat. O astfel de activitate este de preferat să fie
efectuată într-o organizație civilă sau bisericească, deoarece acestea garantează siguranța, atitudinea profesională și
coordonarea.
Participarea la voluntariat este un pas important și în autocunoașterea noastră. Ne cunoaștem limitele și aptitudinile
în diferite situații. Datorită acestora, trebuie să știm în ce fel de activitate ne dorim să ne implicăm, și astfel, să căutăm
organizația potrivită nouă. Este indicat ca înainte să intrăm în contact cu organizația aleasă, să ne informăm despre
activitatea sa, ca să ne convingem dacă ne poate oferi ceea ce căutăm.

11

De ce să fii voluntar?

De ce eu? De ce gratuit? Care este câștigul meu? Ce îmi oferă? Foarte mulți își pun adeseori aceste întrebări.
Cu următoarea ilustrație vrem să îți prezentăm beneficiile voluntariatului:
Vei afla cum este

•
•
•
•
•
•

să fii împreună cu alți oameni care își trăiesc viața pe baza unor valori asemănătoare cu ale tale
să te bucuri de lucrurile mărunte
cum este să faci ceva bun, fără să fie un lucru impus, numai din propria inițiativă
cum este să lucrezi
cum este să te dezvolți prin propria perseverență
cum aceste activități îți determină determină dezvoltarea personalității în mai multe domenii –
organizare, scrierea unor licitații, conducerea echipelor, comunicare – profesională și individuală

•
•

cum să-i înțelegi și să-i accepți pe ceilalți
Și nu în ultimul rând, vei afla că voluntariatul înseamnă amintiri, , prietenii, cunoștințe, relații personale și
întâlniri cu oameni cu care – de altfel – se poate că nu te-ai fi întâlnit.
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Cum te poți implica? 						

Este important ca cel care dorește să devină voluntar, să facă acest lucru în cadrul unei organizații. Aceasta oferă
siguranță, profesionalism, instrumente de lucru și nu în ultimul rând, cadru juridic. Dacă acest cadru juridic nu este
asigurat în mod corespunzător, activitatea noastră se poate considera activitate ilegală după legea muncii! Este de
preferat să evităm astfel de probleme.
Dacă am decis că vrem să facem voluntariat, trebuie să știm care este domeniul în care am dori să ne implicăm. Dacă
în orașul nostru există un centru de voluntariat, atunci este bine să îl căutăm mai întâi, deoarece aceste centre ne pot
orienta înspre organizațiile cele mai potrivite nouă. În cazul în care nu există un astfel de centru, atunci putem căuta
noi o organizație. Acest lucru este posibil foarte ușor prin e-mail, facebook sau twitter. În această căutare ne poate ajuta
sfatul unui prieten, al unei cunoștințe, care are deja experiență de voluntariat, dar în același timp putem să trimitem o
aplicație la organizația aleasă.
După ce ai intrat în contact cu organizația, președintele sau coordonatorul voluntarilor va cere o scrisoare de prezentare
sau un curriculum vitae. Acesta este un element de siguranță pentru organizație, deoarece aceasta are dreptul de a-și
alege voluntarul corespunzător. Dacă suntem acceptați în organizație, după procedura legală necesară, putem începe
să participăm la activități, acțiuni și putem fi chiar inițiatorii acestora.
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Unde poți fi voluntar – exemple

Este foarte importantă alegerea domeniului în care urmează să facem voluntariat, deoarece ne putem simți bine, doar
atunci când iubim ceea ce facem. Vezi câteva indicații:

Social – acordarea unui ajutor persoanelor cu handicap, persoanelor în vârstă, orfanilor. Campanii sociale, programe de
caritate, trimiterea hainelor și pachetelor alimentare.
Protecția mediului înconjurător – organizarea unor acțiuni de protecție a mediului înconjurător, de protecție a naturii
sau de protecție a animalelor și a plantelor. Conștientizarea importanței protecției mediului înconjurător în comunitate,
organizarea și conducerea unor excursii sau workshopuri.
Educație – educarea copiilor, a tinerilor, organizarea unor programe after-school, popularizarea metodelor de predare
Cultură – organizarea evenimentelor culturale pentru comunitate, popularizarea culturii, menținerea tradițiilor
Advocacy – în campanii juridice, participare la adunarea semnăturilor. Popularizarea ideilor democratice, organizarea
acțiunilor de tip lobby.
Sănătate – poți să participi la tratarea bolnavilor, în campanii de sănătate (educaţie sexuală, campanii împotriva
fumatului, nutriție sănătoasă) în diferite spitale.
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Ce câștiguri ai tu și comunitatea ta din voluntariat?
Putem aborda această întrebare din două perspective.
Ce poți câștiga TU din activitatea de voluntar?
• o echipă, prieteni, cunoștințe, comunitate
• experiențe noi
• experiență profesională și cunoștințe noi
• posibilitatea de a-ți petrece timpul liber în mod util și activ
• poți realiza ceva ce ți-ai dorit demult
• îți poți încerca acele abilități pe care nu ai avut posibilitatea să le folosești în fiecare zi
• înveți ce înseamnă responsabilitatea
• poți să-ți încerci forțele în diferite domenii, care, mai târziu, te pot ajuta în carieră

Ce poate câștiga COMUNITATEA TA din activitatea de voluntar?
• contribuirea la dezvoltarea comunității tale și înțelegerea problemelor acesteia
• realizarea unor lucruri bune în mediul tău
• acordarea unui ajutor persoanelor aflate într-o situație defavorabilă
• realizarea unor programe și acțiuni importante
• dezvoltarea, inovația, noutatea, ocrotirea tradițiilor
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Capitolul II. – Cadru juridic

Știai că după o statistică românească din 2010, 4%
din populație s-a implicat în activități de voluntariat
și acest procentaj a crescut până la 14% în anul 2013?
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Voluntariat – cadrul juridic concis
În viața organizațiilor, un aspect benefic l-a constituit, apariția legii care reglementează voluntariatul. Adoptarea acestei
legi a fost considerată un succes în cadrul organizațiilor care se ocupă cu voluntarii și s-au organizat consultări și lobbyuri pentru ca acest cadrul legislativ să se nască. Acum se caută noi posibilități pentru dezvoltarea voluntariatului în
România.
Legea 78/2014 recunoaște, în primele articole, că voluntariatul are o importanță socială, deoarece această activitatea
promovează solidaritatea, dezvoltarea personală și profesională, și în același timp contribuie la asumarea responsabilității
în societate și pune accentul pe valorile civile.
Legea înregistrează și defineşte concepte ca voluntariat, activitate în interesul publicului, organizația-gazdă, precum
și organizația ce coordonează munca voluntarului. Aceste grupuri consideră că este nevoie de mult timp, până când
competențele și cunoștințele dobândite prin voluntariat, vor fi acceptate. Un avantaj al legii este că voluntariatul
în domeniul de specialitate se consideră experiență profesională, ceea ce contribuie la posibilitățile tinerilor de
angajare pe piața muncii. Datorită acestui fapt, un rol important îi revine certificatului de voluntar – acest document are
mare importanță în recunoașterea activității de voluntariat, ca experiență profesională.
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Concepte de bază:
Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului, persoană fizică, la activități de interes public desfășurate în
folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public, sau de drept privat,
fără a primi o recompensă în bani, individual sau în grup. Activitatea de interes public reprezintă activitatea
desfășurată în domenii precum artă și cultură, sport și recreere, educație și cercetare, protecția mediului, sănătate,
asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitară,
dezvoltare socială.
Voluntarul este orice persoană fizică, indiferent de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică,
care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat.
Își desfăşoară activitatea de voluntar la organizații la care munca sa este condusă de un coordonator, unde este
sprijinit în cadrul contractului dintre părți.
Contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia
prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să
ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.
Voluntarul are dreptul de a-și desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și
disponibilitatea acestuia; de a solicita organizației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de
raportul de activitate; are dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale; la timp liber corespunzător cu
activitatea de voluntariat.
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Voluntarul are obligația de a presta o activitate de interes public fără a primi o recompensă în bani; are obligația
unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătățirea calității vieții, dezvoltare
sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor naturale, incluziune socială și, totodată, lupta
împotriva şi discriminarii şi excluderii sociale, are obligația de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum
și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului; are obligația de a anunța disponibilitatea
temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat; are obligația de a păstra confidențialitatea
informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și
încă 2 ani după încetarea acestuia.
Organizația-gazdă are obligația de a înregistra în contract și de a organiza activitățile voluntarilor pe baza pregătirii
și a competențele lor cu ajutorul unui coordonator. . În unele cazuri trebuie să-şi asume cheltuieli (cazare, calatorie)
care sunt necesare desfăşurării activităţilor de voluntariat. La solicitarea voluntarului, organizația-gazdă poate încheia
contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității, în
funcţie de complexitatea activității la care participă acesta.
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Ştiai că activitatea de voluntariat oferă posibilități de
educare formală și non-formală, de asemenea este
un instrument important al învățării pe tot parcursul
vieții?
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Capitolul III. – Informații utile

Ştiai că dacă privim contribuția activității de
voluntariat în dezvoltarea comunității, și o măsurăm
în bani, atunci aceasta – în ţarile membre ale Uniunii
Europene – poate să însemne valoare adăugată
de 0,5-5% la GDP?
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Ce le oferă voluntarilor o organizație?

Dacă organizația funcționează în mod corespunzător, voluntarii sunt mulțumiți. Dacă cineva devine voluntar, înseamnă
că îi place să facă ceva bun pentru comunitate este deschis noului şi, prin participare la activitatea de voluntariat,
devine şi mai deschis.
Voluntariatul ne eliberează, ne dă putere şi ne demonstrează că nu există limite. Dacă se iveşte o idee genială/
impresionantă şi este susţinută de organizaţie, atunci aceasta se poate realiza fără să întâmpine obstacole.
Organizaţiile le oferă voluntarilor încredere,le acordă/insuflă putere şi curaj pentru a-şi îndeplini visele şi, în acelaşi timp,
asigură stabilitatea.
Depinde de organizaţie cum motivează şi cum premiază voluntarul pentru eforturile depuse. Poate oferi tricouri, cupe,
diplome, ecusoane, iar valoarea acestora este,bineînteles, simbolică.
Pe lângă toate acestea, voluntarul şi organizaţia semnează un contract , care pune în cadru juridic toată activitatea.
În multe țări experiențele dobândite prin voluntariat sunt recunoscute ca experiență profesională. De exemplu, in
Austria indivizii pot alege între îndeplinirea serviciului militar obligatoriu sau efectuarea unor activităţi de voluntariat.
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8 lucruri oferite de voluntariat:

Te ajută în dobândire unor noi abilități
Prin voluntariat ai posibilitatea să-ți dezvolți noi competențe, poți să înveți cum să realizezi un poster, un anunț, pliante,
invitații, curriculum vitae, scrisoare de intenție, cum să scrii un proiect, cum să plantezi un copac, cum să ai grijă de
plante etc.
Te ajută să rămâi activ
Oamenii devin ușor pasivi. Împotriva acestei pasivităţi intervine voluntariatul!
Îţi defineste curriculum vitae-ul
Curriculumul vitae al tinerilor care caută un loc de muncă este de multe ori foarte sărac datorită lipsei de experienţă
profesională. Aici te ajută voluntariatul. Îţi poţi consemna experienţele şi competenţele dobândite în curriculum vitae,
dar şi activităţile sau proiectele la care ai participat, și de asemenea competențele dobândite în timpul acestora.
Îți oferă posibilități în găsirea unui loc de muncă
Voluntariatul devine de multe ori o activitate plătită, deorece un voluntar poate deveni cel mai bun angajat al organizaţiei.

26

Tu ești schimbarea!

Îți dezvoltă competențele sociale
Fiind voluntar, este imposibilă izolarea. „Eşti obligat” să comunici, să te împrieteneşti, să socializezi.
Îți oferă experiență profesională
Activitatea de voluntariat se poate trece în curriculum vitae ca experiență profesională.
Îți poți face noi prieteni
Pe parcursul activităţilor de voluntariat vei face cunoştinţă cu multe persoane, care, mai târziu, îţi vor deveni prieteni,
fiind că se ghidează după aceleaşi valori ca şi tine.
Te ajută să devii adult
Voluntariatul înseamnă responsabilitate! Te învață să respecți datele scadente, să fii respectuos.
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Recunoașterea activității de voluntariat
Activitatea voluntarilor nu este recunoscută numai de organizaţiile civile, ci este apreciată prin diferite premii, distincţii.
Recunoaşterea activităţilor de voluntariat se face în moduri diferite, în funcţie de ţară. În timp ce în unele țări puțini
oameni efectuează activitate de voluntariat, în alte țări această activitate se consideră un aspect fundamental al
societății. În cele din urmă prezentăm câteva premii care sunt date de ziare populare, de instituții, organizații:
Premii internaționale:
• UNV Online Volunteering Award – concurs la care pot participa 10 voluntari care îndeplinesc condițiile ONU
• CISV International Volunteer of the Year Awards – există 4 categorii de premiați. Oricine poate să fie desemnat pentru
acest premiu
• IVHQ Volunteer of the Year – premiul câștigătorului este de 10000 de dolari, care poate fi oferit pentru realizarea unor
activități de voluntariat
Uniunea Europeană:
• European Employee Volunteering Awards – premiul este dat de Consiliul European firmelor, asociaților care ajută
tinerii în integrarea pe piața muncii, pe baza activității lor de voluntariat
Statele Unite ale Americii:
• Do Something Awards – pentru îmbunătățirea lumii
• Gloria Barron Prize for Young Heroes – premiul voluntarilor tineri
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Australia:
• Volunteering Australia – sprijinit de Banca Națională a Australiei
• AAVA Volunteer Manager Award of Excellence – premiu oferit de Asociația Administratorilor Voluntarilor din Australia
pentru voluntarii cu realizări însemnate
Canada:
• The Prime Minister’s Volunteer Awards – sunt date 17 premii, 15 pe regiuni și 2 la nivel național
• The Governor General’s Caring Canadian Award – premiu dat de un comisar al guvernului, pentru persoane care au
realizări însemnate în domeniul voluntariatului
Hongkong, China:
• Hong Kong Volunteer Award – premiul Serviciului Voluntarilor din Hong Kong
România:
• Gala Națională a Voluntarilor – organizată de Organizația VOLUM, premii date pe patru categorii organizațiilor civile,
instituțiilor și întreprinderilor.
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Serviciul European de Voluntariat – SEV (European Volunteer Services – EVS)
„Serviciul European de Voluntariat oferă posibilitatea/oportunitatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani să
participe la un proiect de voluntariat într-o țară din Uniunea Europeană sau într-una externă, pentru o perioadă de
maxim 12 luni” – pe baza ghidului programului Erasmus+ (www.yia.hu).
Ce înseamnă de fapt:
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani au posibilitatea de a face voluntariat într-o ţară din Uniune sau întruna externă, pe o perioadă de maxim 12 luni. Fiind vorba despre activitate de voluntariat, participanţii nu primesc
recompensă în bani, însă programul Erasmus+ asigură acoperirea cheltuielilor de cazare și de masă, de asemenea
cheltuielile de transport local, și o parte a cheltuielilor de călătorie.
Date privind cheltuielile de transport
•
•
•
•
•
•

100–499 km: 180 euro
500–1999 km: 275 euro
2000–2999 km: 360 euro
3000–3999 km: 530 euro
4000-7999 km: 820 euro
Mai mult de 8000 km: 1100 euro
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Tu ești schimbarea!
Cheltuieli de cazare:
Cheltuielile sunt acoperite de organizația-gazdă cu sprijinul programului Erasmus+.
Sprijin personal:
În afara sponsorizărilor menționate, fiecare voluntar are dreptul la are dreptul la o bursă personală (bani de buzunar),
care se schimbă în funcție de țară și de perioada de participare:
Țară

14-59 zi (Euro/zi)

2-12 luni (Euro/lună)

Germania

4

110

Spania

4

105

Franța

5

115

Italia

4

115

Ungaria

4

90

Olanda

4

110

Marea Britanie

5

140

Elveția

5

130

Norvegia

5

135

Alte țări pot fi găsite pe pagina 82 al ghidului Erasmus+.

31

Formare și cursuri:

Pe parcursul serviciului de voluntariat, tinerii au posibilitatea de a învăţa limba ţării în care fac voluntariat, precum
și obiceiurile, cultura ei. Pe lângă acesta au obligația de a participa, la începutul serviciului, la un curs EVS, unde
au posibilitatea de a face cunoștință cu ceilalți voluntari care merg în țara respectivă, de asemenea beneficiază de
oportunitatea de a acumula cunoştinţe despre progamul EVS. Voluntarii care stau mai mult de 6 luni în țara țintă, pot
participa la o evaluare semestrială, care este asigurată de programul ERASMUS+.

Este important să menționăm faptul că o persoană poate participa numai o singură dată la un
program EVS.

Informații suplimentare despre program: http://www.erasmusplus.ro/
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Tu ești schimbarea!

Știai că în Uniunea Europeană 30% din
populația totală participă la voluntariat, însă
în unele țări, precum Danemarca, Olanda,
Suedia acest raport este peste 50%?
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Tu ești schimbarea!

Celebrități din lumea voluntarilor
Ne-am dori să vă prezentăm câteva celebrități, mult efort pentru a face un bine comunităţii, iar activitatea lor de caritate
reprezintă un exemplu demn de urmat. La majoritatea cazurilor stă la bază o motivaţie personală plină de altruism şi
bunătate.Activităţile lor de voluntariat şi de caritate aşează celebrităţile în centrul atenţiei, şi, în acelaşi timp, le reflectă
umanitatea.
Angelina Jolie
A făcut voluntariat în peste 20 de ţări, printre care: Sierra Leone, Tanzania, Cambodgia, Ecuador. Angelina Jolie și-a arătat
ataşamentul pentru activitatea de voluntariat încă din 2000, în timpul filmării peliculei Tomb Raider, a cărui locație a fost
Cambodgia. În 2001 a avut ca misiune sprijinirea oamenilor care au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele. Participă la
diferite activităţi de caritate şi sprijină cu diferite sume organizaţiile care desfăşoară astfel de activităţi.
Bono (U2)
Pentru Bono, Paul David Hewson, membru al trupei U2, nu este necunoscut conceptul de voluntariat. Reprezintă
interesul oamenilor săraci, a bolnavilor de SIDA. În 1986 a susţinut un concert de caritate prin care a atras atenţia
publicului asupra importanţei voluntariatului, angajamentul lui neîncetând nici în secolul 21. Într-un discurs rostit în
2006 în faţa preşedintelui George W. Bush, a îndemnat americanii și guvernul pentru a contribui la sprijinirea locuitorilor
din Africa.
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Audrey Hepburn
Cântăreața Audrey Hepburn s-a remarcat prin activitatea sa de voluntariat. În 1988, fiind ambasadorul Fondului de
Ajutorare a Copiilor ONU, a vizitat numeroase țări, precum: Etiopia, Sudan, Somalia, El Salvador, Honduras, Mexic,
Venezuela, Ecuador, Bangladesh, Vietnam și Thailanda. Având o copilărie grea, marcată de divorțul părinților și de Al
Doilea Război Mondial, -a hotărât să facă tot posibilul să sprijine copiii aflați într-o situație defavorizată, iar faptul că a
suferit de cancer, nu a reprezentat pentru ea un obstacol.
Michael Schumacher
Michael Schumacher a crescut în condiții vitrege. Din 1995, fiind voluntar UNESCO, a început să îmbunătățească nivelul
de trai al copiilor. Pilotul de Formula 1 a sponsorizat nu numai cu bani, ci și cu propriul timp realizarea unor proiecte
caritabile. Într-un proiect finanțat de el, a sprijinit profesorii care au ținut ore tinerilor care nu s-au putut duce la școală.
Weisz Fanni
Manechina surdo-mută are multe experiențe în domeniul voluntariatului În 2010, la vârsta de 20 de ani, a devenit primul
purtător de cuvânt surd al Asociației Africano-Maghiare, care ajută oameni cu handicap. Ca ambasador al bunăvoinței
al Asociației Caritabile Baptiste, a participat la împărțirea alimentelor, a călătorit în Haiti unde a petrecut mult timp în
orfelinate și în școli. A îndemnat părinții copiilor cu handicap să-şi accepte copiii și situația.
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Tu ești schimbarea!

Câteva acțiuni populare de voluntariat
Mulți cred că munca voluntară este necesară numai în cazul unor situații critice, ca de exemplu o catastrofă naturală.
De fapt, prin unirea echipelor, putem face ceva în fiecare zi pentru comunitatea noastră. Fie că este vorba de tineri sau
de persoanele în vârstă, se poate dovedi faptul că, prin efort comun, putem aduce îmbunătățiri comunității în care
trăim. Am ilustrat acest fapt în exemplele de mai jos:
Let`s do it Romania!
Proiectul Let`s do it Romania! a fost înființat de președintele EcoAssist, Liana Buzea. În vara anului 2009 acest proiect a
fost lansat printr-un filmuleț pe internet, care a atras atenția locuitorilor din România asupra exemplului estonian.
După numeroase ședințe, în data de 24 septembrie 2010, în ziua națională a curățeniei, au participat 300 000 de
voluntari la acest proiect.
1859, Solferino
Una dintre cele mai vestite acțiuni de voluntariat este cea inițiată de Crucea Roșie, care se leagă de numele omului de
afaceri elvețian .Văzând oamenii căzuți în luptă, al căror număr a fost de aproximativ 40 000, a îndemnat locuitorii din
satul vecin să ofere ajutor soldaților. Mai târziu, a propus înființarea organizației.
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Fur is Dead
Voluntarii organizației peta2 au adunat mai mult de 100 000 de semnături în cadrul acțiunii Fur is Dead. La campania
lor au contribuit magazinele cu haine pentru tineret, precum Forever 21 sau GAP. Scopul lor a fost să protejeze ratonii,
coioții, râșii și animale îmblănite, care sunt utilizate în numele modei. La acțiunea lor, au participați și celebrități precum
Sophie Ellis Bextor, cântăreață și manechină.
San Fransisco schimbat în Gotham City
În 2013 au participat 13 500 de voluntari la acțiunea organizată de fundația americană Make-A-Wish, care a avut scopul
de a îndeplini visurile copiilor bolnavi, în cadrul unei organizații non-profit. În orașul preschimbat în Gotham City,
participanții au depus eforturi considerabile pentru îndeplinirea visului unui băiețel (Miles) de de 5 ani, care suferea de
leucemie. Visul lui a fost ca el să devină un erou care să salveze orașul de criminali. Această acțiune a fost transmisă în
direct pe Twitterv iar și canalul ABC TV și-a întrerupt emisiunea la cererea lui Miles.
72 ore fără compromisuri
Acțiunea numită „ 72 de ore fără compromisuri” a fost organizată de trei biserici creștine (catolică, reformată, evanghelică)
cu scopul de a invita oamenii să participe la activitățile de interes public, precum: renovarea instituțiilor, curățarea
pădurilor, acordarea ajutorului social. Acțiunea socială de trei zile își are originile în Germania și, la nivel național, a fost
organizată în Ungaria în 2007 când au participat 1100 de voluntari. Numărul lor a crescut la 8000 în anul 2014.
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Tu ești schimbarea!
Informații și pagini web importante
Informații suplimentare despre voluntari și voluntariat.
http://www.globalvolunteernetwork.org – Global Volunteer Network (GVN) are ca scop distribuirea voluntarilor în
fiecare localitate a lumii. Azi are 19 726 voluntari.
http://timebank.org.uk/ – Organizația mondială Time Bank lucrează pentru recunoașterea internațională a activității
de voluntariat, bineînțeles pe baza voluntariatului.
http://www.voluntariat.ro/ – informații utile despre, organizații civile și despre alte organizaţii din România.
http://europa.eu/youth/evs_database – Este o bază de date EVS, care constituie un ajutor în orientare pentru
voluntari
http://onkentes.hu/ – Cunoștințe utile despre voluntariat, organizații civile și despre altele în Ungaria.
http://www.civil.info.hu/ – portal Civil Maghiar de Informații. Reprezintă o sursă de informații pentru organizațiile
civile și se adresează și celor interesați de voluntariat.
http://debunavoie.ro/web/ – O pagină web națională, care distribuie și prezintă, pe județe, posibilitățile de voluntariat.
Virtual volunteering – Voluntariat virtual: activitate de voluntariat, în cadru căreia voluntarul acceptă să realizeze
acţiuni pe platformă virtuală, el nefiind parte a organizației, în mod fizic.
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Zilele importante ale voluntariatului:

• 5 noiembrie – Ziua mondială a coordonatorilor de voluntari
• 12 noiembrie – Ziua mondială a activităților sociale
• 5 decembrie – Ziua mondială a voluntarilor pentru dezvoltare 		
			economică și socială
Resurse utilizate
• http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg
• http://issuu.com/pro_vobis/docs/ce_este_si_ce_nu_este_voluntariatul/1?e=0/1754512
• http://www.erasmusplus.ro/
• http://voroskereszt.hu/toertenetuenk.html
• http://www.rmcssz.ro/cserkeszet-ma
• http://www.ymca.int/who-we-are/history/
• Eurobarométer 2010 - http://www.sociopolitical-observatory.eu/uploads/tx_aebgppublications/Working_Papier_
no_2_Observatory_Volunteering_in_the_EU_Overview.pdfhtm
• www.stiriong.ro
• www.provobis.ro
• www.fedratiavolum.ro
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Tu ești schimbarea!
• http://www.galavoluntarilor.ro/
• www.onkentes.hu
• http://www.mindennapiafrika.info/2009/04/27/bono_o_lenne_afrika_uj_megmentoje/
• http://www.unitedplanet.org/blog/2014/04/22/celebrities-you-didnt-know-did-volunteer-work-abroad
• http://www.life.hu/trend/20120509-takacs-nora-audrey-hepburn-a-no-aki-maga-volt.html
• http://www.unhcr.org/pages/49db77906.html
• https://www.looktothestars.org/celebrity/angelina-jolie
• http://mschumacher.motorsportal.hu/charity.htm
• http://weiszfanni.hu/rolam
• http://www.letsdoitromania.ro/ideea/lets-do-it-romania
• http://www.voroskereszt.hu/toertenetuenk.html
• http://gospaar.org/fur_is_dead.html
• http://www.peta.org/blog/peta2s-fur-dead-campaign/
• http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=146
• http://starity.hu/sztarok/sophie-ellis-bextor/
• http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/egy-leukemias-kisgyerek-kedveert-gothamcityve-valtozott-san-francisco/
• http://offline.hu/kikapcs/2013/11/zsenialis-sajat-filmtrailert-kapott-a-beteg-gyermek-aki-batman-lett-egy-napra
• http://www.72ora.hu/a-72-orarol/mi-is-ez
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Contact:
Sediul biroului:
520003, Sfântu Gheorghe,
Piața Libertății, nr. 7, Casa cu Arcade, camera 8,
interfon 08, jud. Covasna, România
Adresa de corespondență:
520077, Sfântu Gheorghe, str. Mică, nr.1,
jud. Covasna, România
Telefon/fax: 0267-310150
Email: turuloffice@gmail.com

www.turuliroda.ro
www.facebook.com/turuliroda
www.youtube.com/turuliroda
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