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Experienta in voluntariat



Capitalul cel mai de pret 
al Europei sunt 
cetatenii sai. 

In fiecare zi, mii de voluntari din toata Europa depun eforturi pentru 

a promova coeziunea sociala si drepturile cetatenilor, dezvoltându-si 

propriile abilitati în acelasi timp. Europeni, de exemplu are ca scop 

atragerea acestor cetateni ca o resursa pentru comunitatea europeana, 

exploatând si promovând exemple pozitive de cetatenie activa si de 

voluntariat si sprijinind recunoasterea formala a competentelor de 

voluntariat.  

Proiectul Europeni, de exemplu are ca obiectiv o dubla provocare:  

încurajarea participarii în organizatiile de voluntariat si cresterea 
nivelului de profesionalism din acest domeniu. Aceste doua scopuri sunt 
strâns legate, pentru ca pregatirea, dar si recunoasterea competentelor 

sunt mijloace de stimulare a implicarii. 

Cei sase parteneri din proiectul Europeni, de exemplu vor începe un 

proces de întarire a capitalului social european, datorita dezvoltarii si 

implementarii unui model de pregatire ce va fi oferit voluntarilor adulti, 

dându-le posibilitatea sa se implice în problemele sociale ale comunitatii 

locale. Acest model de parteneriat public-privat va dezvolta gradul de 

implicare al institutiilor sociale si al societatii civile si poate fi 

aplicat si în alte tari ale Uniunii Europene prin publicarea documentatiei 

pe website. 

Acest proiect va implica 600 de adulti din tarile partenere, ca si 

institutii publice, organizatii non-profit, furnizori de educatie pentru 

adulti si parteneri sociali. Este estimat ca mii de oameni vor fi 

implicati în mod indirect.

Europa oamenilor 



Sa faci munca de voluntariat 
înseamna sa fii cetatean, în sensul 
atotcuprinzator al cuvântului

Promovarea voluntariatului si 
sprijinirea subsidiaritatii orizontale  

Diseminarea de bune practici

Pregatirea a 600 de adulti care doresc 
sa fie - sau deja sunt - voluntari

Recunoasterea competentelor dobândite 
în urma obtinerii unui “Volupass”

 

4 SCOPURI 
PENTRU UN PROIECT COMUN
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Europeni, de exemplu a aparut în urma experientelor de lucru ale 
autoritatilor locale din Reggio Emilia (Italia), experienta dobândita 
în urma implicarii în programe vizând educatia permanenta si cetatenia 

activa. În proiectul numit I reggiani, per esempio (“Cetatenii din Reggio 
Emilia, de exemplu”), municipalitatea din Reggio Emilia a definit bune 
practici existente, a facut apel la voluntari, si a promovat implicarea 

cetatenilor în guvernul local prin finantarea ideilor si a proiectelor de 

interes public. 

Proiectul I reggiani, per esempio a fost implementat în mod constant 
prin implicarea activa a unui numar cât mai mare de operatori locali 

si entitati reprezentând interese diverse: organizatii publice, 

reprezentanti ai firmelor industriale, sectorul de servicii si 

organizatiile de voluntariat, scoli si companii private.

Pâna în prezent, mai bine de 300 de povesti vizând cetatenia activa, 

munca de voluntariat si responsabilitatea sociala au fost adunate si 

facute cunoscute; am primit peste 400 de propuneri de proiecte, si mai 

bine de 200 de voluntari si-au oferit din timpul lor unor activitati 

pentru a sprijini Municipalitatea si sectorul de furnizare de servicii. 

Astazi, la 4 ani de la lansare, experienta proiectului I reggiani, per 
esempio nu este doar o lista de bune practici, ci este ea însasi  
o buna practica ce poate fi împartasita si diseminata în toata Europa.

În Reggio Emilia, totul a început cu
“I reggiani, per esempio”. 

Leader de proiect: Reggio Emilia



Partenerii, din 5 tari europene (4 tari membre ale UE si o 

tara candidata) vor fi responsabili pentru unul sau mai multe 

elemente ale activitatilor proiectului, în conformitate cu 

competentele dobândite în diverse domenii.

Orasul Reggio Emilia (Italia), leaderul de proiect, va coordona 
activitatile planificate, data fiind si experienta sa anterioara

IFOA (Italia) va lucra împreuna cu Municipalitatea din Reggio 
Emilia pentru a asigura managementul proiectului si certificarea 

activitatilor de voluntariat (Volupass). Centrul de pregatire 

operat de Camera de Comert Italiana se lauda cu o experienta de 

40 ani în pregatirea tinerilor si adultilor.

CCD Dolj (România), centrul regional pentru dezvoltarea 
profesionala a cadrelor didactice, va contribui cu experienta sa 

la un studiu de analiza a nevoilor din zonele partenere si la 

continutul programului de formare a voluntarilor. 

Având în vedere rolul sau de Departament Regional al Educatiei 

Publice, Konya MEM (Turcia) va coordona activitatile de 
constientizare si implicare a operatorilor locali prin focus 

grupuri si mese rotunde, va actiona ca si coordonator pentru 

diverse zone locale, în conformitate cu premisele proiectului 

dezvoltat în urma experientei din Reggio Emilia.

CTL Vallecas (Spania), o asociatie cu peste 450 de formatori 
pentru adulti si cadre didactice voluntare, va coordona 

dezvoltarea programului de pregatire a voluntarilor împreuna cu 

IFOA. 

Reteaua E.N.T.E.R. va publica si utiliza rezultatele obtinute 
pentru a face proiectul cât mai vizibil dincolo de granitele 

parteneriatului si pentru a asista posibilitatea de reeditare 

dupa terminarea proiectului. 

5 tări europene îşi depăşesc 
graniţele pentru a descoperi 
noile frontiere ale muncii de 
voluntariat

Parteneri



Pachete de lucru vizând managementul 

(pe toata durata proiectului)

Pachetul de lucru nr. 1

Coordonarea si managementul proiectului

(Municipalitatea din Reggio Emilia si IFOA)

Pachetul de lucru nr. 3

Implementarea si coordonarea planului de calitate 

(Municipalitatea din Reggio Emilia si IFOA) 

Pachete de lucru vizând rezultatele obtinute 

(actiuni desfasurate pe o perioada de timp scurta)

Pachetul de lucru nr. 4 

Identificarea si analiza nevoilor 

din regiune si a grupurilor tinta.

(CCD Dolj)

Pachetul de lucru nr. 5 

Constientizarea si implicarea 

operatorilor locali 

(Konya Mem)

Pachetul de lucru nr. 6 

Dezvoltarea cadrului de pregatire 

(CTL Vallecas)

Pachetul de lucru nr. 7

Pregatirea, evaluarea si certificarea 

(IFOA)

Pachetul de lucru nr. 8

Competente în actiune

(Konya Mem)

Pachete de lucru vizând impactul 

Pachetul de lucru nr. 2

Diseminare/Comunicare

(E.N.T.E.R. si Municipalitatea din Reggio Emilia)

Pachetul de lucru nr. 9 

Utilizarea rezultatelor 

(E.N.T.E.R.)

9 pachete de lucru pentru tarile membre



Promovarea muncii de voluntariat si a cetateniei active

Vor fi întreprinse actiuni în tarile partenere pentru a promova 

munca de voluntariat si cetatenia activa prin colectarea de povesti, 

experiente si exemple care alcatuiesc capitalul social al fiecarei 

zone partenere. 

Volupass pentru 600 de voluntari 

600 de voluntari (minimum 100 din fiecare tara) vor fi pregatiti 

si vor primi un certificat Volupass, un “Pasaport al Voluntarului” 

care nu doar va facilita cooperarea cu autoritatile si organizatiile 

locale, dar deasemenea va contribui si la promovarea initiativelor 

în rândul cetatenilor.  

Catre un cadru comunitar

Europeni, de exemplu va fi un pas important catre crearea si 
coordonarea unui cadru comun - cu strategii si instrumente de 

implementare - în care competentele voluntarilor vor fi recunoscute 

în mod oficial 

Un grad înalt de constientizare

Proiectul are ca scop o mai mare promovare si constientizare a 

publicului si a operatorilor privati privind potentialele beneficii 

oferite comunitatii locale de catre voluntari.

Bune practici ce vor fi împartasite 

Informatiile, materialele si experientele dobândite vor fi 

exploatate si facute mai usor transferabile prin intermediul mass-

mediei si a site-ului www.europeansforexample.eu.

Motivarea voluntarilor 
înseamna si recunoasterea
competentelor lor

OUTPUT

www.europeansforexample.eu



COLECTAREA EXPERIENTELOR
SI ANALIZA NEVOILOR 

DEZVOLTAREA STRATEGIILOR
PENTRU ACTIUNILE ÎNTREPRINSE 

 
IDENTIFICAREA UNUI

GRUP RELEVANT DE VOLUNTARI

 

PREGATIREA

EVALUARE
SI CERTIFICARE

 
DISEMINAREA
REZULTATELOR

Procesul in 6 pasi
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Acest proiect a fost realizat cu suport 
din partea Comisiei Europene.
Aceasta publicatie reflecta doar punctul de 
vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi 
responsabila pentru felul in care vor fi folosite 
informatiile continute in ea.



Procesul in 6 pasi


