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OBIECTIVELE CERCETĂRII: 

Obiectiv general: 
Analiza de nevoi a avut ca obiectiv  identificarea grupului ţintă de beneficiari direcţi, nevoile lor, şi 

proceduri de cooperare. Demersul structurat a fost conceput astfel încât să identifice şi să implementeze 
metode de analiză a nevoilor grupurilor ţintă din regiunile partenere.  

Obiective specifice: 
 analiza contextului fiecărei regiuni în ceea ce priveşte voluntariatul şi cetăţenia activă; 
 identificarea nevoilor de pregătire a voluntarilor în ceea ce priveşte subiectele abordate şi 

locaţiile activităţilor ulterioare; 
 creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului ca o 

expresie a participării civice precum şi a dezvoltării armonioase a societăţii.  

Analiza de nevoi a fost realizată de echipe formate din câte 2 profesori/cercetători pentru fiecare 
instrument în parte, folosind metoda chestionarului şi a focus-grup-ului. 

 

METODE ŞI INSTRUMENTE UTILIZATE 
Prima metodă utilizată a fost investigaţia prin metoda chestionarului, o abordare cantitativă 

pentru colectarea informaţiei, care a utilizat chestionarul ca instrument al investigaţiei. Au fost realizate 
trei tipuri de chestionare pe tema voluntariatului, adaptate persoanelor din grupul ţintă: voluntari activi, 
non-voluntari şi acţionari voluntari. Chestionarele au fost aplicate unui număr de: 150 voluntari, 151 de 
non-voluntari şi 100 de stakeholderi. Acest număr de respondenţi este reprezentativ din punct de vedere 
statistic pentru grupul ţintă stabilit în cadrul proiectului şi este relevant din perspectiva analizei stării 
voluntariatului din fiecare regiune reprezentând fiecare ţară parteneră.  

Fiecare chestionar a fost distribuit electronic (postat pe site-ul Casei Corpului Didactic Dolj şi pe site-
ul proiectului), dar şi listat pentru categoriile mai puţin familiarizate cu instrumentele TIC. Chestionarele au 
fost disponibile în luna martie 2012. În perioada 1-13 aprilie 2012 au fost colectate şi interpretate 
chestionarele valide, etapă cuprinsă în prezentul raport şi reflectată în raportul transnaţional care va fi 
realizat pe baza analizei comparative a rapoartelor naţionale ale partenerilor implicaţi în PL 4. 

Cea de-a doua metodă folosită a fost metoda focus grup-ului, o abordare calitativă folosită în 
cercetarea/evaluarea stării de fapt a voluntariatului activ în România în general, în regiunea Sud-Vest 
Oltenia, în special, prin prisma interpretărilor pe care oamenii le-au dat  acestei probleme, a sentimentelor 
lor faţă de cest subiect, fenomen, a opiniilor lor aupra programelor, produselor, serviciilor, ideilor privind 
voluntariatul. În acest proiect, instrumentul investigaţiei a fost focus grupul . Focus grupurile au fost 
folosite independent de orice altă cercetare cantitativă, axându-se pe păreri, sugestii şi reacţii ale 
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persoanelor selectate pentru interviul de grup, împărţite în trei categorii: voluntar activ, non voluntar, 
stakeholderi.  

Fiecare focus grup a implicat o discuţie între 6-7 persoane, pe o temă dată, condusă de un 
moderator şi un asistent. Subiecţii care au participat la focus grupuri au fost diferiţi de cei care au răspuns 
la chestionare. Cele trei focus grupuri (unul cu voluntari activi, altul cu non-voluntari şi unul cu 
stakeholderi) au fost organizate în luna martie 2012. Moderatorul şi asistentul au încercat să obţină o 
privire de ansamblu asupra temei de discuţie din perspectiva fiecărui participant. În perioada 1-13 aprilie 
2012, ei au făcut o analiză şi o centralizare a răspunsurilor, care constituie, de fapt, concluziile pentru 
fiecare focus grup, etapă cuprinsă în prezentul raport şi reflectată în raportul transnaţional care va fi 
realizat pe baza analizei comparative a rapoartelor naţionale ale partenerilor implicaţi în PL 4. 

 

REFERINŢE ASUPRA FIECĂRUI GRUP ŢINTĂ: 
 

INVESTIGAŢIA PRIN CHESTIONAR 

1. Nonvoluntari: 
 

Vâsta persoanelor care au completat chestionarul este cuprinsă între 21 – 59 ani.  Cei mai multi 

dintre tinerii respondenti au varsta cuprinsă între 30 – 40 ani (63 respondenţi ). La polul opus se află 

segmentul de vîrstă cuprins între 50 – 60 ani (23 respondenţi), ceea ce poate sugera faptul că persoanele 

vârsnice  doresc mai puţin să se implice în activităţi de voluntariat. Un interes egal de a se implica este 

manifestat de grupul de vîrstă cuprins între 20 – 30 ani (32 respondenţi) şi 40 – 50 ani (33 respondenţi).  

 

Pe lângă vârstă, a mai fost prestabilit un alt criteriu al eşantionarii şi anume genul, deoarece am 

pornit cu ipoteza că vor fi diferenţe interesante de observat între răspunsurile persoanelor de sex feminin 

şi masculin. Astfel, au fost chestionate 128 de persoane de gen feminin şi 23 de persoane de gen masculin. 



 

 

 

5 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

Se observă un interes mai mare al persoanelor de sex feminin (85%) faţă de cele de sex masculin(15%), 

având în vedere că acest chestionar putea fi accesat de către orice adult.  

 

 

 

Cei 151 de respondenţi care au completat chestionarul au fost formaţi din: angajaţi (148 

respondenţi) , pensionari (1 respondent), studenţi (1 respondent), şomeri (1 respondent).  

În ceea ce priveste starea civilă, 64% dintre respondenţi sunt căsătoriţi, 23%  necăsătoriţi, 11%  

respondenţi divorţaţi şi 2% respondenţi văduvi. Putem interpreta acest lucru gândindu-ne că cei 

necăsătoriţi ar putea aloca un timp mai mare activităţii de voluntariat decât cei căsătoriţi. 

 

 

Din punct de vedere al mediului de provenienţă, 88% dintre respondenţi apartin mediului urban si 

12 % dintre respondenţi mediului rural.  
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Grupul de respondenţi a fost format cu preponderenţă din absolvenţi cu studii superioare. Astfel  

60% dintre respondenţi au finalizat o unversitate, 36% au deja o diplomă de masterat iar 2% un doctorat. 

Doar 2% dintre respondenţi nu au finalizat decât liceul iar 1% o şcoală postliceală. Completarea 

chestionarelor de către persoane care au finalizat o universitate reliefează faptul că persoanele cu studii 

superioare doresc să se implice în activităţi de voluntariat. 
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2. Voluntari: 
Chestionarul a fost completat de persoane cu varsta între 18 – 60 ani.   

Respondenţii cei mai activi au fost tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 – 30 ani (72 ), arătând un mare 

interes pentru activităţile de voluntariat. Următorul segment de vârsta a fost cel cuprins între 30-40 de ani 

(43), apoi segmental cuprins între 40-50 de ani (30) si ultimul segment cu varsta cuprinsă între 50-60 de 

ani(20).  

 
 

 La chestionar au răspuns 41 de persoane de sex masculin şi 109 persoane de sex feminin. Ceea ce 

arată implicarea mai mare a femeilor în activităţile de voluntariat. 

 

 
 

 În ceea ce priveste starea civilă, 63% dintre respondenţi sunt căsătoriţi, 27%  necăsătoriţi, 9%  

respondenţi divorţaţi şi 1% respondenţi văduvi.  Se pare că numărul respondenţior căsătoriţi este mult mai 
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mare decât al celor necăsătoriţi, ceea ce ne arată faptul că familia nu te împiedică să participi la activităţi 

de voluntariat. 

 

 

 

 
 

Voluntarii chestionaţi în proporţie de 76%  sunt din mediul urban si 24 % din mediul rural, ceea ce 

ne arată implicarea mult mai intensă în activităţile de voluntariat a celor care locuiesc în oraş, decât a celor 

care locuiesc în satele şi comunele ţării. 

  

24%

76%

rural urban

 
Majoritatea voluntarilor respondenţi  sunt absolvenţi de studii superioare sau post universitare, 

ceea ce nedovedeşte implicarea intelectualilor în activităţile de voluntariat. 
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post liceu

facultate

 

3. Stakeholderi: 
 

Toţi cei care au răspuns la chestionar sunt din mediul urban, ceea ce poate să însemne, fie că 
organizaţiile din mediul rural nu sunt interesate de astfe de activităţi, fie, îşi desfăşoară activitatea în 
mediul rural, dar sunt înregistrate în mediul urban. 

 

Q2

rural

urban

 
 

INVESTIGAŢIA PRIN FOCUS GRUP 
 

1. Nonvoluntari: 
 

Vâsta persoanelor care au participat la focus grup este cuprinsă între 21 – 50 ani din care 80%  

persoane de gen feminin şi 20% persoane de gen masculin. Se observă un interes mai mare al persoanelor 

de sex feminin faţă de cele de sex masculin, având în vedere că invitaţia de participare la focus grup nu a 

fost condiţionată în vreun fel din acest punct de vedere. 

Participanţii la  focus grup au fost formaţi din : angajaţi (83%), pensionari (2%), studenţi (10%), 

şomeri (5%).  
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În ceea ce priveste starea civilă, 75% dintre participanţi sunt căsătoriţi, 13%  necăsătoriţi, 10%  

respondenţi divorţaţi şi 2% respondenţi văduvi. Putem interpreta acest lucru gândindu-ne că cei 

necăsătoriţi ar putea aloca un timp mai mare activităţii de voluntariat decât cei căsătoriţi. 

Din punct de vedere al mediului de provenienţă, 95% dintre respondenţi apartin mediului urban si 5 

% dintre respondenţi mediului rural.  

Grupul de respondenţi a fost format cu preponderenţă din absolvenţi cu studii superioare. Astfel  

75% dintre respondenţi au finalizat o unversitate, 16% au deja o diplomă de masterat. Doar 10% dintre 

respondenţi nu au finalizat decât liceul iar 1% o şcoală postliceală.  

2. Voluntari: 
 

Vâsta voluntarilor care au participat la focus grup este cuprinsă între 21 – 50 ani din care 90%  

persoane de gen feminin şi 10% persoane de gen masculin. Se observă un interes mai mare al persoanelor 

de sex feminin faţă de cele de sex masculin, având în vedere că invitaţia de participare la focus grup nu a 

fost condiţionată în vreun fel din acest punct de vedere. 

Participanţii la  focus grup au fost formaţi din : angajaţi (92%), pensionari (1%), studenţi (5%), 

şomeri (2%).  

În ceea ce priveste starea civilă, 85% dintre participanţi sunt căsătoriţi, 13%  necăsătoriţi, 1%  

respondenţi divorţaţi şi 1% respondenţi văduvi. Putem interpreta acest lucru gândindu-ne că cei 

necăsătoriţi ar putea aloca un timp mai mare activităţii de voluntariat decât cei căsătoriţi. 

Din punct de vedere al mediului de provenienţă, 99% dintre respondenţi apartin mediului urban si 1 

% dintre respondenţi mediului rural.  

Grupul de respondenţi a fost format cu preponderenţă din absolvenţi cu studii superioare. Astfel  

79% dintre respondenţi au finalizat o unversitate, 10% au deja o diplomă de masterat. Doar 10% dintre 

respondenţi nu au finalizat decât liceul iar 1% o şcoală postliceală.  

 

3. Stakeholderi: 
 

Toţi cei care au răspuns invitaţiei de a participa la focus grup sunt din mediul urban, ceea ce poate 
să însemne, fie că organizaţiile din mediul rural nu sunt interesate de astfe de activităţi, fie, îşi desfăşoară 
activitatea în mediul rural, dar sunt înregistrate în mediul urban. 
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RAPORTUL CANTITATIV – COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU FIECARE 
CHESTIONAR: 
 

COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU CHESTIONARELE APLICATE  NON-VOLUNTARILOR 
 

I. PERIOADA ÎN CARE S-A APLICAT CHESTIONARUL:  15 martie – 10 aprilie 2012 

II. NUMĂR CHESTIONARE VALIDE : 151 

III. NUMĂR RESPONDENŢI: 151 

Ce părere aveţi despre voluntariat ?  

foarte bună -  93 

bună -53 

satisfacatoare -  5 

nesatisfacatoare -  0 

foarte nesatisfăcătoare -0 

 

 
 

Din acest grafic putem interpreta că percepţia si atitudinea persoanelor intervievate faţă de 

voluntariat, în general, este bună. 62% dintre respondenţi au o parere foarte bună despre voluntariat, 35%  

au o părere bună iar 5% satisfăcătoare.  

 
Consideraţi ca voluntariatul are o tradiţie în ţara dumneavoastră?  

Da, total - 7 

Da, parţial - 86 

Incomplet -28 
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Cu siguranţă nu - 30 

5%

57%
18%

20%

Consideraţi ca voluntariatul are o 
tradiţie în ţara dumneavoastră? 

Da, total Da, parţial

Incomplet Cu siguranţă nu

 

Mai mult de jumătate dintre respondenţii intervievaţi (57%), consideră că, în România voluntariatul 

are oarecum  tradiţie pe când 18% dintre respondenţi considere România o ţară cu tradiţie în activitatea de 

voluntariat. Doar 5% dintre respondenţi sunt convinşi că voluntariatul în România este a activitate care se 

află la începutul derulării sale. De aici rezultă că mediatizarea scăzută a activităţilor de voluntariat nu a 

făcut cunoscut acest fenomen în rândul respondenţilor chiar dacă aceştia provin din mediul urban. 

 

Cine consideraţi că beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului?  

Organizaţia de voluntariat -  5 

Societatea -   66 

ONG-urile -  7 

Voluntarii -   2 

Persoanele în nevoi -   71 

Instituţiile publice -   0 

Altcineva. Cine?- 0 

 

Cei mai mulţi dintre respondenţii la această întrebare(47%), consideră că persoanele în nevoi sunt 

beneficiarii activităţilor de voluntariat. 44% consideră că societatea este principalul benefiar al activităţilor 

de voluntariat. Doar 5% dintre respondenţi consideră ONG- urile ca principali beneficiari ai acestor activităţi 

ceea ce înseamnă că percepţia respondenţilor este una bună, considerând că nu cei care organizează astfel 

de activităţi sunt şi beneficiarii serviciilor de voluntariat. 

 

Ce beneficii credeţi că poate aduce voluntariatul?  

bani economisiţi -7 

experienţă - 37 
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cunoştinţe - 7 

satisfacţie - 57 

noi prieteni-  9 

dezvoltare personală - 34 

Alte beneficii. Care?- 0 

6%

31%
6%

49%

8%

Ce beneficii credeţi că poate aduce 
voluntariatul?

bani economisiţi experienţă

cunoştinţe satisfacţie

noi prieteni

 
 

Din figura de mai sus se poate observa că principalul scop al persoanelor care s-ar implica în actiuni 

de voluntariat îl reprezintă satisfacţia personală(49%). Un mare procent(31%) consideră voluntariatul o 

experienţă acumulată necesară dezvoltării personale sau profesionale. 

În ordine descrescatoare a procentelor la această întrebare, urmează răspunsul noi prieteni  (8%), 

apoi cu 6% cunoştinţe şi bani economisiţi. 

În urma analizei acestor raspunsuri, rezultă ca majoritatea persoanelor care vor să se implice în 

voluntariat nu se aşteaptă la remunerarea serviciilor, ceea ce înseamnă că sunt altruisti prin faptul că  

doresc a se dedica mai mult altora. Cei mai mulţi caută beneficii sociale: vor să cunoască oameni, să îşi facă 

prieteni. Dimensiunea pragmatică este şi ea bine reprezentată la această vârstă: voluntarii vor să ajute 

oamenii, vor să fie utili, să capete abilităţi şi să se dezvolte în plan profesional.  

 

Ştiţi să fiţi voluntari?  

da -108 

nu – 43 

                                         
72%

28%

0% 0%

Ştii să fii voluntar? 

Da Nu
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În urma interpretării răspunsurilor la această întrebare mai mult de jumătate dintre respondenţi 

(72%) ştiu cum să devină voluntari şi doar 28 % nu ştiu cum să facă acest lucru. Lipsa informaţiei poate fi o 

problemă pentru cei care doresc să facă parte ca voluntari dintr-o organizaţie sau se pot implica individual 

în astfel de activităţi dar nefiind informaţi, nu ştiu cui să se adreseze şi  unde să se implice. 

 

Aţi fi interesat să vă implicaţi într-o organizaţie ca voluntar?  

                         da - 91 

 poate - 56 

 nu - 4 

 

52%

21%

27%

0%

Aţi fi interesat să vă implicaţi 
într-o organizaţie ca 

voluntar? 

Da Nu Poate

 
                                        

Punctul cheie al chestionarului îl reprezintă întrebarea Ati fi interesati să vă implicaţi într-o 

organizatie ca voluntar?, prin intermediul căreia am urmărit gradul de interes al persoanelor intervievate 

pentru implicarea în voluntariat. Răspunsul dat de către 52% dintre respondenţi a fost afirmativ, ceea ce 

înseamnă că doar jumătate sunt interesati să presteze servicii gratuite în folosul comunitătii sau în folos 

propriu. Există o concordanţă între percepţia foarte bună despre voluntariat(62%) si dorinta de implicare 

(52%), diferenţa existând în numărul relativ mare al persoanelor indecise (27%) să se implice în acţiuni de 

voluntariat. Sunt  importante de stiut principalele motive ce îi determină pe respondenţi să nu se 

implice(21%) deoarece vom sti exact cum să ne raportăm la problema în cauză. 

 

În ce domeniu aţi dori să practicaţi voluntariatul?  

artă/cultură -7 

sănătate -14 

social -18 

educaţie - 91 

mediu -21 

Altul. Care? - 0 
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5%
9%

12%

60%

14% 0%

În ce domeniu aţi dori să practicaţi 
voluntariatul? 

artă/cultură sănătate social mediu

 
Domeniile în care vor să îşi desfăşoare activitatea  acopera o gamă largă, de la social la educaţional 

şi social, de la ecologie la artă/cultură.. Principalul domeniu în care respondenţii vor să se implice ca 

voluntari îl reprezintă educaţia (60 %). Urmează mediul (14%) şi domeniul social (12%). Diferenţa mare se 

explică prin faptul că majoritatea respondenţilor îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. Doar 5% dintre 

respondenţi vor să-şi ofere serviciile în domeniul artei/culturii iar 9% vor să se implice în sănătate. 

 

Ce tip de activitate aţi dori să desfăşuraţi în cadrul voluntariatului? (puteţi alege 2 răspunsuri)  

activităţi cu copii şi tineri -  95 

activităţi cu vârstnici - 14 

activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale - 30 

activităţi cu familii sărace - 26 

activităţi pentru protecţia mediului - 33 

activităţi pentru asociaţii sportive - 5 

activităţi de birou - 14 

activităţi artistice şi culturale - 27 

activităţi cu cetăţeni străini -10 

activităţi de comunicare şi conştientizare a voluntariatului – 15  

altele. Care?- 0 
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Având în vedere că principalele  domenii în care respondenţii au dorit să activeze au fost educaţie, 

mediu şi domeniul social, la această întrebare 44 % dintre respondenţi vor să se implice în  activităţi cu copii 

şi tineri. Urmează apoi activităţile pentru protecţia mediului (15%) şi activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi 

speciale (14%). La polul opus, doar 2% dintre respondenţi vor să se implice în activităţi pentru asociaţii 

sportive. 

Implicarea în activităţile din domeniul social reprezintă 12% din opţiunile respondenţilor. 

Există persoane(1%) care doresc să se implice în activităţi de voluntariat ajutând animalele.  

 

În medie, câte ore pe saptamână aţi fi dispus să acordaţi voluntariatului?  

2 ore - 67 

între 2-4 ore - 53 

între 4-6 ore -  22 

între 6-8 ore -6 

peste 10 ore - 3 
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După cum se poate remarca din figura de mai sus persoanele intervievate reuşesc să acorde 2 ore 

pe saptamână pentru activitatea de voluntariat(44%). 35% dintre respondendenţi vor să aloce între 2-4 ore 

din programul lor săptămânal activităţii de voluntariat.  

Doar 2% vor să aloce mai mult de 10 ore /săptămână activităţii de voluntariat, 4% - între 6-8 ore şi 15 % 

între  4-6 ore. 

Explicaţia acestui rezultat constă în faptul că 98 % dintre persoanele intervievate sunt angajaţi şi de 

aceea nu pot aloca mai mult timp voluntariatului. De asemenea majoritatea respondenţilor au o familie, 

copii iar timpul rămas pentru alte activităţi este prea puţin.  

Din rezultatele acestui tabel putem desprinde ca majoritatea persoanelor chestionate, indiferent de gen si 

ocupatie, sunt dispusi să acorde activitatilor de voluntariat, în medie, 2-4 ore. 

 

Care sunt primele două competenţe/abilităţi pe care aţi dori să le dezvoltaţi în urma voluntariatului? 

(poţi alege 2 răspunsuri)  

Responsabilitate – 83  

dezvoltarea eticii muncii -  28 

creativitate - 41 

competenţe profesionale în domeniul în care activez -  51 

competenţe sociale - 77 

Altele. Care ? - 0 
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Pentru un număr foarte mare de respondenţi, principalele competenţe /abilităţi pe care doresc să le 

dezvolte în urma voluntariatului sunt reponsabilitatea(30%) şi competenţele sociale (27%). Ei consideră că 

pentru ai ajuta pe alţii trebuie să fii o persoană responsabilă, care să  conştientizeze rolul său în astfel de 

activităţi.  De asemenea implicarea în voluntariat ar trebui să le dezvolte creativitatea (15%) şi 

competenţele profesionale în domeniul în care activează (18%). Doar 10% dintre respondenţi consideră 

dezvoltarea eticii muncii ca fiind prioritară. 

 

Care sunt motivele care vă pot determina să nu vă implicaţi ca voluntar în cadrul unei organizaţii ?  

lipsa timpului - 87 

dezinteres -  3 

teama de necunoscut -  4 

nu ştiu dacă o să mă descurc - 4 

comoditate -  5 

sunt implicat în alte activităţi - 18 

lipsa informaţiei -  27 

Alt motiv. Care ? – 1 – nu am întâlnit genul acesta de activităţi 
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La întrebarea Care sunt motivele care va pot determina sa nu va implicati ca voluntar în cadrul unei 

organizatii?, variantele de răspuns prestabilite au fost: lipsa timpului(71%), sunt implicat în alte activitati 

(15% ) comoditate (4%),  nu stiu daca o sa ma descurc dezinteres, teama de necunoscut, dezinteres(3%). 

Un respondent susţine că nu a întâlnit genul acesta de activităţi de voluntariat.  

 Din analiza rezultatelor obţinute constatăm că lipsa timpului prezintă cel mai mare obstacol al 

persoanelor de a se implica în voluntariat. Respondenţii majoritari fiind angajaţi şi cu familii, timpul 

reprezintă pentru ei un element prea preţios şi cu greu îl pun la dispoziţia altora.  

 

Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) vă aşteptaţi să folosiţi ca 

voluntari? Menţionaţi în ce măsură le consideraţi folositoare (1 – nefolositoare, 4 – foarte folositoare). 

Adăugaţi alte idei dacă este necesar. 

Item Utilitatea 

1 2 3 4 

Cunoaşterea  regulilor şi a procedurilor de siguranţă  6 8 39 48 

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor în caz de urgenţe  4 6 35 55 

Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor  5 5 29 62 

Cunoaşterea regulilor şi a reglementărilor specifice unui domeniu  4 9 45 42 

Cunoaşterea unui spaţiu anume (spitale, puncte de informare, transport local, 
etc.)  

3 19 44 35 

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile de siguranţă  3 7 41 50 
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Item Utilitatea 

1 2 3 4 

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile în caz de urgenţe  4 6 38 53 

Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor  5 5 32 59 

Abilitatea de a şofa  5 5 32 60 

Competenţe digitale  9 17 41 34 

Abilităţi de relaţionare  3 11 44 43 

Abilităţi interculturale  1 3 30 66 

Competeţe lingvistice  2 9 43 47 

Gândire practică  2 5 30 63 

Asertivitate  4 9 44 44 

Rezistenţă la stres  1 6 37 56 

Competenţe specifice unui domeniu (vă rugăm descrieţi)  
- empatie, compasiune, bun simţ, simţ comunitar 

7 11 44 38 

Altele: 
- creativitatea, adaptabilitate  

22 10 39 30 

 

Din interpretarea rezultatelor de mai sus se desprinde faptul că majoritatea respondenţilor 

consideră toate competenţele şi abilităţile ca fiind foarte folositoare pe o scală de la 1 la 4. 
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Cele mai folositoare competenţe sunt considerate a fi: Abilităţi de relaţionare (65,56%), Gândire 

practică (62,91%), Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor (60,93%) şi Abilitatea de a aplica regulile 

minime de prim ajutor(58,94%). Pe o scară inversă ca mai puţin folositoare este considerată a fi 

creativitatea şi adaptabilitate (30,46%), abilitataea de a şofa(33,11%), cunoaşterea unui spaţiu anume 

(34,44%), competenţele specifice unui anumit domeniu(38,41%). 

 

VI. RECOMANDĂRI  

1. Competenţele specifice  

Din analiza chestionarelor completate de cei 150 de nonvoluntari, se evidenţiază următoarele 

competenţe necesare a fi formate: 

- abilităţi de relaţionare, formarea unei gândiri practice, abilităţi interculturale; 

- cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor şi abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor, 

- asumarea responsabilităţii; 

- competenţele sociale, dezvoltarea simţului civic. 

 

2. Recomandări privind organizarea cursului  

Organizarea unui curs modular în domeniul managementului voluntariatului care să cuprindă 

activităţi teoretice şi practice, astfel: 

1. Managementul voluntariatului  

2.  Team- building nonvoluntari – voluntari.  

 

3. Conţinuturi/teme abordate 

- Managementul voluntarilor din educaţie; 

- Exemple de bune practici în activităţile de voluntariat; 

- Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor 

- Activităţi practice - Metode şi tehnici de acordarea primului ajutor;  

- Interculturalitatea 

- Creativitate şi Gândire practică  

 

 COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU CHESTIONARELE APLICATE  VOLUNTARILOR 
 

I. PERIOADA ÎN CARE S-A APLICAT CHESTIONARUL:   martie – 10 aprilie 2012 

II. NUMĂR CHESTIONARE VALIDE : 150 

III. NUMĂR RESPONDENŢI: 150 

IV. ÎNTREBĂRI:  



 

 

 

22 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

 

De cât timp sunteţi voluntar? 

De multi ani- 75 
1 an - 12 
o luna - 2 
recent - 44 
ocazional - 17 
 

50%

8%1%

29%

12%

de multi ani
1 an
o luna
recent

 
 Voluntarii chestionaţi au dovedit în număr foarte mare (75) că desfăşoara aceste activităţi de mult 
timp, iar următoarea categorie, a celor care desfăşoară activităţi de un timp relativ recent (44) ne 
dovedeşte că voluntariatul va avea totdeauna adepţi.  
 
În medie câte ore pe săptămână practicaţi activităţi de voluntariat? 

 
2 ore - 98 
2-4 ore - 37 
4-6 ore  -4 
6-8 ore -1 
10 ore, dacă este cazul-10 

65%

25% 2%

1%
7%

2 ore

2-4 ore

4-6 ore

 



 

 

 

23 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

 
        Majoritatea voluntarilor au răspuns că timpul pe care îl dedică implicării în diverse activităţi este 

undeva în jur de 2 ore pe săptămână, astfel răspunzând 98 dintre cei chestionaţi. Alţi voluntari care dispun 

de mai mult timp liber au acordat implicării lor în activităţile de voluntariat între 2 si 4 ore pe săptămână . 

Câţiva voluntari dedicaţi cauzei pentru care desfăşoară activitatea au răspuns că se pot implica şi 10 ore pe 

săptămână dacă este cazul. 

 
Consideraţi că voluntariatul are o tradiţie în ţara dumneavoastră? 

 
Da, total- 43 
Da, parţial- 85 
Incomplet- 3 
Cu siguranţă, nu- 19 

 

 
 57% dintre voluntarii chestionaţi consideră că în România voluntariatul este un domeniu nou, 

introdus de puţin timp în cultura românescă şi de aceea nu se poate vorbi despre o tradiţie a 

voluntariatului în ţara noastră ci mai degrabă de o modă pe cale  să devină tradiţie. De aceea numărul celor 

care cred că şi România are o tradiţie în voluntariat este destul de mare. Iar numărul pesimiştilor este 

insignificant. 

 

Cu ce asociati termenul de volutariat? 
 

ajutor; 79 
muncă neplatită; 20  
necesitate; 32  
experienţă; 34  
satisfacţie personală; 48  
CV mai bogat; 2  
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timp pierdut; 0  
timp investit; 16  
 

 
 
Voluntarii respondenţi au asociat termenului de voluntariat cuvântul ajutor(98 de persoane), 

motivul pentru care devii voluntar, acela de a fi de ajutor, de aţi oferi ajutorul. Alte asocieri s-au referit la 
satisfacţie personală(48 de persoane), la  experienţă personală, dar şi la timp investit şi muncă neplătită. 

 
Cine consideraţi ca beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului? 

 
Organizaţia de voluntariat; 5 
societatea; 68 
ONG-urile; 4  
Voluntarii; 4  
Persoanele în nevoi/Instituţiile publice; 69  
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                69 dintre Voluntari au raspuns că cei care beneficiază de munca lor sunt fie persoanele cu nevoi  

fie instituţiile care au în grijă aceste persoane, iar 68 dintre voluntari au vayut ca beneficiar al munci lor 

întreaga societare, adica noi toţi în definitiv. 

 
 
 
 

Ce beneficii credeti ca poate aduce voluntariatul? 
bani economisiţi- 1  
experienţă- 33  
cunoştinţe- 10  
satisfacţie- 45  
noi prietenI- 6  
dezvoltare personală- 43  
Alte beneficii. Care? 2  
ajutorarea unor persoane cu diverse nevoi, aflate in impas 
o imbunatatire a starii societatii romanesti, a civilizatiei 
 

1%

22%

7%

28%
10%

31%

1%

bani economisiţi

experienţă

cunoştinţe

 
Satisfacţia personală(30%) se plasează pe cea mai înaltă traptă a voluntarilor chestionaţi referitor la 

beneficiile pe care le aduce voluntariatul. Dezvoltarea personală fiind a doua obţiune a voluntarilor 

chestionaţi.Experienţa dobândită împreună cu noii prieteni sunt alte două beneficii ale voluntariatului. În 

definitiv acestea sunt “câştigurile” cu care un voluntar pleacă acasă- satisfacţia lucrului bine facut, 

experienţa şi prietenii. 

La aceasta întrebare respondenţii au mai găsit două beneficii- ajutorarea unor persoane cu diverse 

nevoi, aflate în impas şi o îmbunătăţire a stării societăţii româneşti, a civilizaţiei. 

 
De practicaţi activităţi de voluntariat? 

 
pentru a dobândi cunoştinţe noi- 25  
un CV mai bogat- 4  
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pentru reputaţia organizaţiei- 4  
pentru a ajuta oamenii- 88 
pentru experienţă- 11  
satisfacţia personală; 9  
ca expresie a valorii personale; 8  

 

 
La această întrebare 88 dintre voluntari au raspuns că  fac această activitate pentru a venii în 

ajutorul celorlalţi, acesta fiind şi principalul scop al activităţii de voluntariat.  

 
Care sunt cele două modalităţi principale de informare asupra organizaţiilor care au nevoie de voluntari? 

 
televiziunea 71  
internetul 103 
radio 9  
postere 6  
flyere 11  
prieteni 38  
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Principalul mod prin care voluntarii intră în contact cu ONG-urile  şi nu numai este internetul, datorită 

popularităţi de care se bucură în rândul tinerilor şi nu numai. Televiziunea se plasează pe locul al doilea în 

topul voluntarilor, pentru că aici se poate popularize destul de uşor o activitate de voluntariat. 

 
 În ce domeniu practicaţi voluntariatul? (puteţi alege 2 răspunsuri) 
artă/cultură- 13 
sănătate - 39  
social- 59  
educaţie - 91  
mediu-25  

 

6%
17%

26%
40%

11%

0%

artă/cultur
ă

sănătate

social

educaţie

 
  Voluntarii chestionaţi îşi desfăşoară activitatea în  domenii diferite, dar un numar mare de 

respondenţi se implică în activităţi din domeniu educaşional de la alfabetizare şi până la pregatirea specială 

a copiilor supradotaţi. Apoi voluntarii sun implicaţi în domeniu social al ajutorării persoanelor fără 

domiciliu, al persoanelor ramase singure 
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Ce tip de activitate aţi desfăşurat în cadrul voluntariatului?  
 

activităţi cu copii şi tineri; 83  
activităţi cu vârstnici; 28  
activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale; 42  
activităţi cu familii sărace; 14  
activităţi pentru protecţia mediului; 36  
activităţi pentru asociaţii sportive; 2  
activităţi de birou; 1  
activităţi artistice şi culturale;28  
activităţi cu cetăţeni străini; 2  
activităţi de comunicare şi conştientizare a voluntariatului.4 

 

34%

12%
17%

6%

15%

1%
0%

12%

1%

2%

0% activităţi cu copii şi tineri; 

activităţi cu vârstnici; 

activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi 
speciale;  

activităţi cu familii sărace; 

activităţi pentru protecţia mediului; 

activităţi pentru asociaţii sportive; 

 

Cele mai multe activităţi pe care le-au desfăşurat voluntarii chestionaţi au fost desfăşurate cu copii 

şi tinerii, copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri reduse sau copii ai căror părinţi sunt plecaţi  în 

străinătate, sau copii de etnie rromă. Multe activităţi în care s-au implicat voluntarii chestionaţi s-au 

derulat în folosul copiilor cu nevoi speciale, copii nevazători sau copii cu deficienţe de auz, dar şi copii cu 

sindromul Down  

  Au fost voluntari implicaţi in protecţia mediului, participanţi la numeroase campanii de ecologizare 

atat la nivel local cât şi la nivel naţional. 

 
Care sunt primele două competenţe/abilităţi pe care le-aţi dezvoltat în urma voluntariatului? 

 
responsabilitate; 95  
dezvoltarea eticii muncii; 39  
creativitate; 28  
competenţe profesionale în domeniul în care activez; 18  
competenţe sociale; 63  
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39%

16%
12%

7%

26%

0%
responsabilitate

dezvoltarea eticii 
muncii

creativitate

 
Voluntariatul lasă “urme”  asupra celor care îi sunt fideli: acestea se pot numi responsabilitate, 

creativitate, dezvoltare personală, cultul muncii în echipă şi nu numai. Cu alte cuvinte cele mai importante 

beneficii de care se poate bucura o persoana. 

 
 Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) consideraţi a fi folositoare 
pentru practicarea activităţiide voluntariat? Menţionaţi în ce măsură le consideraţi folositoare (1 – 
nefolositoare, 4 – foarte folositoare). Adăugaţi alte idei dacă este necesar. 
 

Item Utilitatea 

1 2 3 4 

Cunoaşterea  regulilor şi a procedurilor de siguranţă  2 4 36 108 

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor în caz de urgenţe  3 10 27 110 

Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor  4 16 30 100 

Cunoaşterea regulilor şi a reglementărilor specifice unui domeniu  4 10 46 100 

Cunoaşterea unui spaţiu anume (spitale, puncte de informare, 

transport local, etc.)  

3 10 57 80 

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile de siguranţă  3 7 30 110 

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile în caz de urgenţe  4 6 30 110 

Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor  5 5 40 100 

Abilitatea de a şofa  5 5 20 120 

Competenţe digitale  0 10 30 120 
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Abilităţi de relaţionare  0 0 40 110 

Abilităţi interculturale  0 0 30 120 

Competeţe lingvistice  0 0 35 115 

Gândire practică  0 0 15 135 

Asertivitate  1 9 40 110 

Rezistenţă la stres  0 5 35 110 

Competenţe specifice unui domeniu (vă rugăm descrieţi) 

...........................................................................................  

0 0 0 0 

Altele ..........................................................................................  0 0 0  
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32 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

 
 
 

 
Pe scala de interpretare a datelor de la 1 la 4 majoritatea raspunsurilor s-au plasat la cota maximă, dar au 

fost s iraspondenţi  care au bifat partea inferioară a scalei. 

Un numar mare de respondenti au bifat gandirea practica(135) ca fiind foarte folositoare in 

activitatea de voluntariat. 

Principalele abilităţifolositoare in activitatea de voluntariat au fost: gândire practică, abilitatea de a 

şofa si abilităţile interculturale. 

 

VI RECOMANDĂRI  

Se desprind următoarele recomandări: 

1.  Competenţele specifice 

- competente lingvistice, 

-competente digitale, 

-competente sociale. 

 

2. Cursul ce urmează a fi organizat sau propus pentru a fi organizat   

- Cursuri bazate pe activitati practice.  

3.  Conţinuturi/teme abordate; 

-   Exemple de bune practici din proiecte  de voluntariat; 

 

 COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU CHESTIONARELE APLICATE  STAKEHOLDERILOR 
 

I. Perioada în care au fost aplicate chestionarele: martie 2012 

II. Număr de chestionare valide: 100 

III. Număr de respondenţi: 100 

IV. Colectare statistică: 

Menţionaţi două activităţi principale ale instituţiei dvs. 
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Q 1 Educative

Sociale

Protectia 
mediului
Constructii 
civile

 
Interpretare: Majoritatea respondenţilor desfăşoară activităţi educative (80) şi sociale (15), fie că sunt instituţii 
de stat, fie că sunt asociaţii sau fundaţii particulare. Astfel de activităţi pot avea impct mai mare în rândul 
populaţiei sau aceste două domenii au fost identificate ca fiind cu cele mai mari nevoi. 

 
Ce tip de activitate de voluntariat se desfăşoară în instituţia dvs? 

 

30%

2%7%3%
57%

1%

Q3

activităţi cu copii şi tinerii

activităţi cu vârstnici

activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale

activităţi pentru protecţia mediului

 
  

Interpretare: Majoritatea respondenţilor desfăşoară activităţi artistice şi culturale (61) şi activităţi cu 
copii şi tineri (32). Se poate considera ca acest gen de activităţi sunt mai uşor de organizat şi cu impact mai 
mare. 

 
De ce sunteţi interesat în a sprijini activităţile de voluntariat? 

 

57%12% 14%16% 1%

Q4

pentru a ajuta oamenii

pentru dezvoltarea copetentelor civice

pentru sporirea spiritului de responsabilitate

 



 

 

 

34 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

Interpretare: 58 dintre respondenţi consideră că sprijină activităţile de voluntariat pentru a-I ajuta pe 
oameni şi numai unul singur pentru a-şi promova instituţia. Sprijinirea activităţilor de voluntariat pentru 
dezvoltarea competenţelor civice în rândul salariaţilor (12), pentru sporirea spiritului de responsabilitate (14) şi 
pentru dezvoltarea abilităţilor sociale (16) sunt într-un procent echilibrat, dar totuşi în număr destul de redus. 
 
De cât timp este implicată instituţia dvs. în activităţi de voluntariat? 

 

 
 
 

 Interpretare: Răspunsurile oferite sunt menite să întărească idea că voluntariatul nu este o 
necunoscută pentru instituţiile din Romînia: majoritatea practică de mulţi ani (43), 41 sunt implicaţi de un an în 
activităţi de voluntariat, 6 sunt implicaţi recent, iar 10 se implică ocazional. 
 
 Cum găseşte instituţia dvs. oamenii care au nevoie de asistenţă? (Cine ar putea avea nevoie de asistenţă sau 
intervenţie socială?) 

 

 
 

Interpretare: Majoritatea stakeholderilor (82) folosesc sursele informale pentru a identifica persoanele 
care au nevoie de ajutor , pe când 13 apelează la serviciile sociale si cinci află din mass- media de persoanele cu 
nevoi. 
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Cum găsiţi voluntarii? 

 

Q 7
Anunţuri 
publice în 
media 

locală

Apeluri 
publice

 
Interpretare: Pentru a găsi voluntari, instituţiile, asociaţiile şi fundaţiile care au nevoie de oameni pentru 

diverse campanii, evenimente, oameni cu nevoi, apelează la ajutorul prietenilor (67), lansează apeluri publice 
(20), studiază site-urile instituţiilor cu experienţă în voluntariat (10) sau dau anunţuri la mica publicitate (3).  
 
Care sunt aspectele pozitive/negative ale lucrului cu voluntarii? (menţionaţi un aspect pozitiv şi unul negativ) 
 

Aspecte pozitive
Comunicare 
interperson
ală

 
 

Interpretare: Comunicarea interpersonală (65) este cel mai important aspect pozitiv identificat de 
respondenţi, apoi crearea unor reţele sociale (20) şi cunoşterea unor noi oameni (15). Aceste trei aspecte 
pozitive au fost identificate de stakeholderi ca fiind aspectele pozitive evidenţiate de-a lungul colaborării şi 
coordonării voluntarilor. 

Aspecte negativeMenţinere
a în 
activitate

Respectare
a 
programul

ui asumat

 
Interpretare: Dintre aspectele negative evidenţiate greutatea menţinerii în activitate după încheierea 

campaniilor de voluntariat (76) pare a fi cel mai dificil  de realizat. Fără voluntari implicaţi constant, nu se pot 



 

 

 

36 

WORK PACKAGE 4 | MAY 2012 | RO 

 

ezvolta reţele funcţionale (11) în interesul comunităţii şi nici respecta angajamentele asumate prin organizarea 
unui program (13). 
 
 
Cine consideraţi că beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului? (alegere multiplă) 
 

  
 

Interpretare: Comunitatea (43) este cea care beneficiază până la urmă din activităţile de voluntariat, 
apoi persoanele (29) implicate direct şi indirect în activităţi, ONG-urile (19) şi voluntarii (9), prin câştigul la nivel 
personal şi interuman. 
 
Sunteţi interesaţi de pregătirea voluntarilor? 

 

 
 

Interpretare: Toţi stakeholderii sunt interesaţi de pregătirea voluntarilor, astfel reuşind să lucreze mai 
uşor cu ei sau să-I motiveze, pentru a-I determina să mai colaboreze. 
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Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) consideraţi a fi folositoare 
pentru practicarea activităţii de voluntariat? 
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Interpretare: Majoritatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor enumerate sunt considerate 
foarte folositoare (4) unui voluntar, cu excepţia cunoaşterii regulilor şi a reglementărilor specifice unui 
domeniu şi a asertivităţii, care sunt considerate de mai mică utilitate (3), dar nici acestea nu pot fi 
considerate inutile, ci folositoare. Nicio competenţă, abilitate sau vreo cunoştinţă nu au fost considerate 
inutile, a.î. să fie notate cu 1 sau 2.  
 
RECOMANDĂRI: 

1. Competenţe specifice: 

Din analiza chestionarelor completate de cele 100 de persoane, reprezentând stakeholderi cu 
experienţă în lucrul cu voluntarii, se evidenţiază următoarele competenţe necesare a fi formate: 
- Competenţe digitale 

- Gândire practică 

- Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor 

- Competenţe de comunicare interpersonală 

2. Recomandări privind organizarea cursurilor 
 Programul de formare poate fi modular, cu un număr cat mai redus de ore teoretice şi multe 
activităţi practice; 

3. Conţinuturi/teme abordate: 
- TIC în activităţi de voluntariat 
- Pas cu pas de la teorie la practică în voluntariat 
- Modalităţi de comunicare în diferite situaţii şi cu persoane diferite (tineri, bătrâni, bolnavi, cu 

nevoi special ş.a.); 
- Managementul voluntariatului (organizarea activităţilor de voluntariat, cooptarea voluntarilor, 

tehnici de motivare a voluntarilor, ş.a); 
 

 

RAPORTUL CALITATIV – COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU FIECARE FOCUS-GRUP:  
 

 COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU FOCUS GRUPUL ORGANIZAT CU                      NON-
VOLUNTARI 
 

 

I.  Perioada în care a fost organizat  focus- grupul :  19-29 martie 2012 

II. Număr de participanţi : 7 

III. Teme de discuţie:  

1. Ştiţi ce înseamnă voluntariatul? 

2. Puteţi lucra pentru alţii fără a fi remuneraţi? 

3. Când ajutaţi pe altcineva? Detaliaţi. 

4. Aveţi timp să-i ajutaţi pe alţii care au nevoie? 
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5. Vă cunoaşteţi abilităţile dvs? 

6. Ce fel de activităţi puteţi face? 

 

IV. Răspunsuri: 

1. Ştiţi ce înseamnă voluntariatul? 

- voluntariatul este activitatea neremunerată în ajutorul celor nevoiaşi; 

- voluntariatul înseamnă muncă în folosul comuniţăţii; 

- a ajuta fără a aştepta ceva în schimb, repectiv recompensă;  

- activitatea de voluntariat îţi oferă multă satisfacţie sufletească; 

- este considerată ca o datorie morală; 

2. Puteţi lucra pentru alţii fără a fi remuneraţi? 

- da 

3.  Când ajutaţi pe altcineva? Detaliaţi. 

- când constatăm că au nevoie fără ca aceştia să solicite ajutorul  

- când suntem solicitaţi  

- când simt că cineva are nevoie de ajutorul meu 

- din păcate, am făcut-o de cele mai multe ori atunci cînd ni s-a solicitat ajutorul, dar suntem dispuse 

să ne oferim ajutorul  din proprie iniţiativă; 

4. Aveţi timp să-i ajutaţi pe alţii care au nevoie? 

- da  

- dacă doreşti, timp îţi vei face! 

5. Vă cunoaşteţi abilităţile dvs? 

- activităţi de strangere de fonduri; 

- activităţi în domeniul educaţional, desfăşurarea unor activităţi cultural – educative pentru persoane 

vârsnice sau pentru persoane din grupuri dezavantajate; 

- activităţi de acordare a primului ajutor pentru cei cu deficienţe diverse; 

-  activităţi de protecţia mediului, de strangere şi reciclare a deşeurilor; 

- ajutor oferit în spitale, în domeniul social, în spitale, în şcoli.  

6. Ce fel de activităţi puteţi face? 

Abilităţi de ascultare: ştim să primim informaţii; să fim deschişi la idei  

- Abilităţi legate de viaţa socială (socializare): să comunicăm cu alţii, să relaţionăm pozitiv atât cu 

colegii cât şi cu alte personae, să lucrăm împreună cu alţii, să îi tratăm pe ceilalţi cu respect, să fim 

prietenoşi şi politicoşi;  
-  Abilităţi legate de gândire: dăm dovadă de flexibilitate în gândire, reuşim să evaluăm diferite 

modalităţi de a acţiona într-o situaţie dată, putem analiza probleme şi să găsim soluţii; 

-  Abilităţi de lucru în echipă: suntem capabili să lucrăm împreună cu alţii; 
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-  Abilităţi de management personal: avem o atitudine pozitivă, suntem consecvenţi, conştiincioşi, 

disciplinaţi şi motivaţi să ducem munca începută la bun sfârşit, ştim să depăşim situaţii noi, de criză 

sau stresante  

 

V.  Interpretarea raspunsurilor: 

Participanţii au demonstrat că înţeleg activitatea de voluntariat ca o activitate desfaşurată din 

proprie iniţiativă, în folosul altora, fară a primi remuneraţii materiale. Persoanele intervievate au o 

percepţie foarte bună despre voluntariat.   

Participanţii şi-au manifestat dorinţa de a se implica în activităţi de voluntariat fară a urmări un 

câstig financiar, recompense materiale, pentru propria satisfacţie. Vor să se implice findcă vor să facă mai 

mult pentru dezvoltarea altora, a comunitatii şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea lor personală, într-un 

cadru organizat sau individual. A face o activitate ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o 

problemă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de voluntariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva 

pentru societate, de a o sprijini.  

A fi voluntar înseamnă să acorzi timp pentru a ajuta la rezolvarea problemelor. Participanţii 

consideră că provocarea constă în a gasi timpul necesar pentru a sprijini o cauză.  

Abilităţile de care voluntarul va avea nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea sunt uşor de identificat 

prin discuţiile cu participanţii. Multe dintre activităţile de voluntariat presupun implicarea unui număr mai 

mare de persoane, care să funcţioneze ca o echipă unită. Ei consideră că pentru a fi voluntar trebuie să ai 

sau să îţi dezvolţi abilităţile de comunicare, să ai o atitudine pozitivă, să fii un bun ascultător, să îi tratezi pe 

ceilalţi cu respect, să fii prietenos şi politicos şi, de asemenea, să fii responsabil.  
În funcţie de abilităţile pe care le posedă, participanţii identifică activităţie concrete pe care le vor 

putea desfăşura. Ei consideră că se pot implica în activităţi din domeniul social, ajutor în spitale, cămine de 

copii şi bătrâni, de strângere de fonduri pentru diverse cauze umanitare, din domeniul educaţional prin 

organizarea de diverse activităţi cultural artistice în care să implice persoanele de vârsta a III-a şi 

persoanele cu dizabilităţi, de strângere a deşeurilor.  

  În urma discuţiilor purtate, participanţii precizează nu ştiu de unde se pot informa, nu cunosc site-

urile care promovează activităţile de voluntariat. De asemenea, îşi exprimă dorinţa de a lucra şi în unele 

domenii (sanitar, ca ajutor pentru bolnavi) dar consideră că ar trebui să aibă o formare minimă în domeniile 

respective. 

 

VI.  Recomandări : 

În urma discuţiilor purtate, au reieşit următoarele recomandări: 

- Informarea celor care vor să devină voluntari, prin organizarea, în grup sau individual, a unor sesiuni 

de informare de către organizaţii cu experinţă în voluntariat; 
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- Organizarea de activităţi de formare pentru persoanele care vor să devină voluntari, în domenii 

precum: secorul de asistenţă socială, ajutor acordat persoanelor spitalizate, persoanelor internate în 

cămine de copii şi bătrâni, acţiuni de strângere de fonduri pentru diverse cauze umanitare, acţiuni din 

domeniul educaţional, activităţi cultural artistice pentru şi cu implicarea persoanelor de vârsta a III-a şi a 

persoanelor cu dizabilităţi, acţiuni de strângere a deşeurilor.  

- Organizarea de stagii de pregătire practică în domeniul în care persoana vrea să se implice. 

 
 

 COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU FOCUS GRUPUL ORGANIZAT CU  VOLUNTARI 
 

I.  Perioada în care a fost organizat focus grupul :  19 - 29 martie 2012 

II.  Numărul de participanţi : 7 voluntari 

III.  Teme de discuţie: 

 

1. De cât timp practicaţi activităţi de voluntariat?  

2. Ce fel de beneficii aveţi în urma practicării activităţilor de voluntariat?  

3. Cum vă informaţi în legătură cu activităţile de voluntariat?  

4. Cine este sursa dvs. de informare în legătură cu activităţile de voluntariat?  

5. De ce anume aveţi nevoie pentru a vă dezvolta competenţele personale? 

 

IV.Răspunsuri: 

1. De cât timp practicaţi activităţi de voluntariat ? 

-1 an;  

-6 ani; 

-2 ani; 

-1,5 ani; 

-3 ani; 

- 4 ani; 

- 3 ani. 

2. Ce fel de beneficii aveţi în urma practicării activităţilor de voluntariat? 

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare, 

- cunoasterea unor persoane noi provenind din diferite medii cultural,  

-dobandirea experientei personale foarte importanta pentru intocmirea CV-ului,  

-responsabilitate,  

-largirea grupului de prieteni,  

-beneficii sufletesti 
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- experienta in organizarea de activitati de voluntariat 

3. Cum vă informaţi în legătură cu activităţile de voluntariat?  

-site www.evoluntar.ro; 

- Facebook –grupul  de prieteni realizat in reteaua facebook; 

- Prieteni. 

4. Cine este sursa dvs. de informare în legătură cu activităţile de voluntariat?  

-coordonatorul de voluntari în cadrul organizatiei; 

- angajatii ONG-urilor; 

-mass-media; 

-siteuri dedicate voluntarilor. 

5. De ce anume aveţi nevoie pentru a vă dezvolta competenţele personale? 

- încredere din partea coordonatorului, din partea organizatiei si a celorlalti voluntari; 

- traininguri de formare pe diverse teme; 

-înâlniri periodice; 

- informatie in domeniu; 

-activitati cu impact in societate; 

-cunoasterea experientelor altor voluntari; 

- implicarea in activitati diverse de voluntariat. 

 

V. Interpretarea raspunsurilor 

          Experienta  relativ mare a voluntarilor participanti la focus grup evidenţiază impicarea lor in 

numeroase acivitati de voluntariat. Participantii au vorbit despre voluntariat ca fiind  un domeniu în care 

motivarea personală este pasiunea, nu banii sau alt gen de beneficii, astfel încât satisfacţia personală este 

mult mai mare. Voluntariatul  responsabilizează, dezvoltă aptitudinile organizatorice, de lider. Este un 

domeniu în care iniţiativa este apreciată şi chiar încurajată. În programele dezvoltate pe bază de voluntariat 

sunt apreciate ideile şi sprijinită punerea lor în practică, căutarea de soluţii alternative, libertatea de a lansa 

proiecte şi coordona echipe şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare. Voluntariatul este un 

prilej bun de a socializa cu persoane pasionate de aceleaşi lucruri, de a lega prietenii noi şi, de ce nu, de a 

căpăta noi contacte profesionale. Tinerii participanţi au vorbit  despre implicarea in programele de 

voluntariat, ca despre un element în plus în CV-ul personal, unul de care angajatorii ţin cont pentru că nu 

numai că indică experienţă profesională într-un anumit domeniu, ci sugerează într+o măsură semnificativă 

determinare, implicare, pasiune, calităţi care aduc  un plus de succes în căutarea unui job. Colegii  

voluntari, din cadrul organizatiei, reprezintă o reţea de contacte şi o sursă de informaţii foarte utilă, 

siteurile dedicate voluntariatului sunt o modalitate de informare la îndemana oricarui doritor de 

informaţie. În plus, pe domenii de interes similare, se pot lansa noi proiecte împreună cu prietenii astfel 
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dobândiţi, atât în cadrul organizaţiei cât şi în mediul virtual, în grupurile de prieteni din reţelele de 

socializare. 

            Reţelele de voluntariat încurajează şi întreţin susţinerea şi încrederea atat din partea 

coordonatorilor de voluntari din cadrul organizatiei, cât şi a colegilor, având aceleaşi ţeluri şi obiective. La 

toate acestea se adaugă satisfacţia personală. Sentimentul că poţi ajuta pe cineva la nevoie, că poţi fi 

alături de cei cu probleme similare cu ale tale sau că poţi fi o parte activă şi utilă a comunităţii este motorul 

de bază al voluntariatului. 

 

VI. Recomandari 

- Consolidarea reţelelor de voluntari la nivel regional şi local; 

- Valorificarea experienţei voluntarilor în reţelele create la nivel regional şi local; 

- Diseminarea beneficiilor activităţilor de voluntariat, poveşti de succes. 

 

 COLECTAREA RĂSPUNSURILOR PENTRU FOCUS GRUPUL ORGANIZAT CU                      
STAKEHOLDERI 
 

 

I. Perioada în care a fost organizat  focus-grupul :  19 - 29 martie 2012 

II. Numărul  de participanţi : 7 

III. Teme  de discuţie:  

1. Ce fel de activitati de voluntariat desfasoara instituţia dumneavoastră? 

2. În ce proiect de voluntariat sunteţi implicat? 

3. Care este contextul implementării proiectului de voluntariat? 

4. Care sunt aspectele pozitive/negative ale lucrului cu voluntarii? 

5. Sunteţi interesaţi de pregătirea voluntarilor? 

 

IV. Răspunsuri: 

1. Ce fel de activităţi de voluntariat desfăşoară instituţia dumneavoastră? 

-  activităti desfaşurate cu tineri, pe bază de contract de voluntariat, în proiecte predominant culturale, 

educative, sportive; 

- cursuri de calculatoare, limbi străine, acordarea primului ajutor, educaţie civică; 

- activităţi în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; 

- activităţi recreative cu caracter psihosocial; 

- educaţie pentru copii, tineri, grupuri defavorizate; 

- servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie); 

- campanii publice de informare/sensibilizare; 

-  advocacy. 
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2. În ce proiect de voluntariat sunteti implicat? 

-“Five O’Clock” proiect cultural, în care se reproduce atmosfera sec.XIX din vremea lui scriitorului 

Ioan Luca Caragiale şi în care tinerii fac figuraţie, descoperindu-şi sau folosindu-şi aptitudinile 

artistice; 

- “Zilele poetei Elena Farago”; 

- Spectacolul umanitar “Suflet de oltean” susţinut de artiştii Constantin Enceanu şi Petrică Mâţu 

Stoian, beneficiar fiind Asociaţia “Dincolo de autism”; 

- proiectele descrise la întrebarea 1 se desfaşoară constant. 

3. Care este contextul implementării proiectului de voluntariat? 

- acţiuni de strângere de fonduri pentru “Şcoala de vară”; 

- prin anul dedicat scriitorului Ioan Luca Caragiale; 

- necesitatea valorizării patrimoniului cultural; 

- omagierea poetei Elena Farago; 

- ca urmare a răspunsului la diversele nevoi ale beneficiarilor. 

4. Care sunt aspectele pozitive/negative ale lucrului cu voluntarii? 

a) aspecte pozitive; 

- creşterea participării civice; 

-  promovarea instituţiilor şi a serviciilor oferite de acestea; 

-  creşterea potenţialului de resurse umane, care să asigure o continuitate activităţilor desfaşurate cu 

copii autişti,; 

- valorizarea experienţei; 

- motivaţia; 

- exemplu pentru schimbarea mentalităţii în comunitate. 

b) aspecte negative; 

- dificultatea păstrării voluntarilor; 

-  legea voluntariatului are lacune; 

-  lipsa unei mentalităţii de apreciere a voluntariatului din partea publicului larg; 

- angajamentul nu este de lungă durată (doar periodic); 

- resursele umane se pierd; 

- rezultatele aşteptate sunt uneori alterate din pricina legislaţiei sau a necunoaşterii domeniului de 

activitate. 

5. Sunteţi interesaţi de pregătirea voluntarilor? 

- da 

 

V. Interpretarea răspunsurilor 
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   Reprezentanţii institutiilor publice şi ONG- urilor prezenţi au activitate intensă cu voluntarii, în 

diverse domenii de activitate. Prin discuţiile care au avut loc pe baza temelor de discuţie propuse au 

dovedit experienţa cu voluntarii şi dorinţa de a se implica în cât mai multe proiecte, care să foloseasca 

comunităţii. Doresc, în acelaşi timp, să descopere noi modalităţi de formare şi motivare a voluntarilor. 

  Sectorul de stat şi cel privat a fost reprezentat în egală măsura, iar activităţile în care se implică sau 

care le coordonează diferă fie în funcţie de nevoile identificate, fie de specificul instituţiei: activităţi 

desfăşurate cu tineri, pe bază de contract de voluntariat, în proiecte predominant culturale, educative, 

sportive, dar şi cursuri de calculatoare, limbi străine, acordarea primului ajutor, educaţie civică, activităţi în 

cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, activităţi recreative cu caracter psihosocial, educaţie 

pentru copii, tineri, grupuri defavorizate, servicii de recuperare (kinetoterapie, psihologie), campanii 

publice de informare/sensibilizare şi advocacy. 

Proiectele în care se implică asociaţiile sunt desfăşurate  predominant în domeniul cultural, 

educaţional şi artistic pentru copii şi tineri. Activităţile în care activează cu acţiuni de voluntariat 

majoritatea ONG-urilor şi instituţiilor publice sunt cele pentru copii şi tineri, cu sau fără dizabilităţi, cu şi 

fără părinţi, din medii defavorizate, din mediul rural, dar şi din mediul urban. 

 ONG-urile şi instituţiile publice prezente au motivat organizarea proiectelor de voluntariat prin 

acţiuni de strângere de fonduri pentru “Şcoala de vara”, prin anul Caragiale, necesitatea valorizării 

patrimoniului cultural, omagierea poetei Elena Farago în incinta casei memoriale, dar şi ca urmare a 

răspunsului la diversele nevoi ale beneficiarilor.  

Reprezentanţii stakeholderilor au identificat ca aspecte pozitive ale organizării activităţilor de 

voluntariat: creşterea participării civice, promovarea instituţiilor şi a serviciilor oferite de acestea, creşterea 

potenţialului de resurse umane, care să asigure o continuitate activităţilor desfăşurate cu copii autisti, 

valorizarea experienţei, motivaţia, exemplu pentru schimbarea mentalităţii în comunitate. Ca aspecte 

negative au identificat: dificultatea păstrării voluntarilor, legea voluntariatului (text legislativ cu lacune are 

lacune, neadaptat la realitate), lipsa unei mentalităţi de apreciere a voluntariatului din partea publicului 

larg, angajamentul temporar/periodic al voluntarilor, nefidelizarea resurselor umane, alteritatea 

rezultatelor aşteptate din pricina legislaţiei sau a necunoaşterii domeniului de activitate. S-a constatat 

absenţa sau prezenţa într-o mică măsură a voluntarilor în domeniul geriatriei şi asistenţei sociale. S-a 

motivat aceasta prin numărul mic de persoane cu pregatire de specialitate in domeniul asistenţei sociale 

sau psihologiei şi medicinei, întrucât este dificil ca aceste categorii sociale să accepte cu uşurinţă, chiar şi 

ajutorul.  

Aspectele pozitive şi negative evidenţiate în domeniul voluntariatului ţin de instabilitate, atât în 

domeniul legislativ, cât şi  al resurselor umane. Este necesară structurarea unor programe de formare, cu 

finalitate recunoscută în domeniul voluntariatului. Formarea este chiar o modalitate atractivă de motivare 

a voluntarilor, facilitează schimbul de bune practici şi ajută la consolidarea unor reţele de voluntari 

implicaţi constant. 
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Toti cei prezenti au fost interesati să pregătească  voluntari. 

 

 VI.  Recomandări  

În urma discuţiilor generate de aceste teme, dar şi ca urmare a răspunsurilor participanţilor, s-au 

desprins multe idei generatoare de acţiuni, dar şi modalităţi de îmbunătăţire a lucrului cu voluntarii şi, cel 

mai important, necesitatea formării voluntarilor, a recunoaşterii acestei formări prin certificate, diplome 

acreditate. 

S-au formulat şi recomandări în vederea alcătuirii unei baze de date cu instituţii şi voluntari, extrem 

de necesară şi beneficiarilor activităţilor de voluntariat, dar şi voluntarilor care doresc să se implice şi îşi pot 

alege astfel proiectul, activitatea, domeniul în care intenţionează  să facă voluntariat. 

Spectrul tematic al unui curs de formare în domeniul voluntariatului ar putea include formarea unor 

competenţe de acordare a primului ajutor, competenţe de comunicare, relaţionare şi implicare afectivă, 

managementul activităţii de voluntariat. 

 

 

 

 

 
 


