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Auzi adesea că experienţa se capată prin activităţi de voluntariat?
Ai făcut vreodată activităţi de voluntariat?
Ce ai învăţat din asta şi cum îţi poţi dezvolta/valorifica activitatea de voluntariat?
CITEŞTE CU ATENŢIE ACEST MATERIAL!
În el vei găsi explicaţii referitoare la voluntariat şi sugestii despre cum poţi dezvolta/valorifica
activitatea de voluntariat!
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Voluntar şi voluntariat!
Voluntariatul - 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 remunerație,
individual sau în grup

Activitatea de interes public activitatea desfășurată în
domenii precum: arta și cultura,
sportul și recreerea, educația și
cercetarea, protecția mediului,
sănătatea, asistența socială,
religia, activismul civic,
drepturile omului, ajutorul
umanitar și/sau filantropic,
dezvoltarea comunitară,
dezvoltarea socială;

Contractul de voluntariat - 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

Organizația-gazdă este
persoana juridică de
drept public sau de drept
privat, fără scop lucrativ,
care organizează și
administrează activități
de voluntariat

Voluntarul este orice persoană
fizică, fără deosebire 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

LEGEA Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
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Principiile voluntariatului

Participarea ca voluntar,
activitate de interes public,
neremunerată și bazată pe o
decizie liber consimțită a
voluntarului;

Implicarea activă
a voluntarului în
viața comunității;

Desfășurarea
voluntariatului cu
excluderea remunerației
din partea beneficiarului
activității;

LEGEA Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Participarea
persoanelor la
activitățile de
voluntariat, pe baza
egalității de șanse și de
tratament, fără
discriminări;

Activitatea de
voluntariat nu
substituie
munca plătită;

Caracterul de
interes public
al activității de
voluntariat
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Responsabilităţile organizaţiei gazdă (cea care gestionează activitatea de voluntariat şi a voluntarilor)!
- face publică disponibilitatea de a colabora cu voluntari printr-un anunţ public;
- încheie contract de voluntariat cu voluntarul;
- înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor;
- oferă instruire voluntarilor cu privire la:
a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;
b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;
c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului;
- poate oferi voluntarilor, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează;
- eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate.
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ATENŢIE!
LEGEA Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România reglementează clar condiţiile
în care se desfăşoară şi se încheie contractele de voluntariat.

Consultă cu atenţie legea!
Acolo vei afla date despre cum se încheie, ce reprezintă, ce cuprinde, când şi în ce condiţii se poate încheia un contract de
voluntariat.
CE NU ESTE VOLUNTARIATUL!
Activitățile de voluntariat izolate, sporadic prestate, din rațiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu sunt acţiuni
de voluntariat.
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În ce domenii se pot desfăşura activităţi de voluntariat?
În ajutorarea
persoanelor
defavorizate
social
În acţiuni
comuniatre

În şcoli
Domenii în care
poţi face
voluntariat
Voluntariat
de mediu

În sport

În caz de
dezastre

Înainte de a
avea iniţiativa
desfpşurării
unei activităţi
de voluntariat,
puneţi câteva
întrebări şi
răspunde-ţi
cinstit la ele!

Unde ai face
voluntariat?
Unde te-ai simţi
capabil să faci
voluntariat?
Ce crezi că vei învăţa din
activităţile de
voluntariat?

Ce te motivează să
faci voluntariat?
Cât timp ai aloca
activităţilor de
voluntariat?
La ce alte activităţi
ai renunţa pentru a
face voluntariat?
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DACĂ DESFĂŞORI O ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT:
- clarifică toate detaliile legate de derularea stagiului de voluntariat;
- citeşte despre activitatea organizaţiei în care îţi desfăşori activitatea de volunatriat;

- fii atent la cultura organizaţiei în care-ţi desfăşori activitatea;
- pune întrebări despre organizaţie şi activităţi persoanelor care te pot lămuri;
- nu aştepta să primeşti de lucru, implică-te, solicită activităţi în care să te poţi realiza;
- lucrează alături de alţii, fii atent la reacţiile colegilor, fii tolerant;
- fii punctual şi rezolvă sarcinile care-ţi sunt atribuite.
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După ce ai desfăşurat activitatea de voluntariat?
Gândeşte-te la ce ai
învăţat tu din
activitatea de
voluntariat!

Fă-ţi o listă cu
lucrurile pe care
crezi că le-ai învăţat
şi competenţele pe
care ţi le-ai
dezvoltat

ACŢIONEAZĂ
CONCRET PENTRU
A VALORIFICA CEEA
CE AI ÎNVĂŢAT!

ATENŢIE!
Activitatea de voluntariat poate fi valorificată ca experienţă profesională numai dacă are relevanţă pentru domeniul în care activezi/vei activa.
Sunt însă importante competenţele soft pe care ţi le poţi dezvolta în acţiunile de voluntariat: lucrul în echipă, comunicarea, autocunoaşterea, managementul
timpului, managementul stresului etc.
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Ce poţi să faci cu experienţa din stagiul de voluntariat?
ACŢIONEAZĂ!
Notează-ţi numele
companiei şi
adresa/datele de contact
unde ţi-ai desfăşurat
stagiul de voluntariat, al
compartimentului,
numele
persoanei/persoanelor
care te-au îndrumat şi
care ar putea da relaţii
despre tine

Fă-ţi o listă cu
activităţile
concrete pe
care le-ai
desfăşurat în
stagiul de
voluntariat

Notează toate
datele relevante
legate de stagiul
de voluntariat
în CV

La interviurile
de angajare,
prezintă şi
activitatea de
voluntariat pe
care ai realizato

Urmăreşte şi
alte acţiuni de
voluntariat şi
implică-te!
Adesea
voluntariatul
este soluţia la
problemele
comunităţii!

SUCCES!
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