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Introducere 
Deci, ce este un program de voluntariat? Un program de 

voluntariat este un mod sistematizat de pregătire, 

recrutare, formare, supraveghere şi mulţumire a 

voluntarilor, astfel încât să fie uşor pentru oameni să facă 

voluntariat.  

 

Cu sprijinul potrivit, cercetările au dovedit de nenumărate ori că serviciul de voluntariat are un 

impact pozitiv în lume. Voluntarii pot crea soluţii mai bune şi pot juca un rol esenţial în 

schimbarea politicii, dar, cel mai important, pot acţiona ca modele de urmat, încurajându-i şi pe 

alţii să facă diferenţa. 

  

Decizia de a demara un program de voluntariat poate avea un impact direct asupra forţei de 

muncă existente, iar abordarea aplicată dezvoltării, implementării şi gestionării voluntarilor 

poate face diferenţa între succesul şi eşecul programului.  

 

Alegerea de a introduce un model de voluntariat pentru a răspunde nevoilor organizaţionale,  

impune unei organizaţii responsabilitatea de a proiecta un mediu în care comunitatea poate 

avea un rol esenţial în obţinerea succesului,  printr-un serviciu semnificativ. 

 

Atunci când se stabileşte sau se îmbunătăţeşte un program de voluntariat, este esenţial să se 

asigure că există un sprijin corect, astfel încât voluntarii să poată da tot ce au mai bun, este 

important să se ia în considerare ce va facilita acest proces şi care ar putea fi o barieră. 

 

Cu un program puternic de voluntariat, voluntarii vor obţine ceea ce îşi doresc EI din experienţa 

de voluntariat, ceea ce va avea ca rezultat voluntari mai fericiţi şi un cuvânt pozitiv în comunitate, 

iar organizaţia va avea acces la sprijin suplimentar de care au atât de mare nevoie pentru a creşte 

şi a supravieţui. 

  

Anexa IV prezintă legăturile cu organizaţiile care 

desfăşoară programe de voluntariat de success. 
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Planificarea unui program de 
voluntariat 

Indiferent dacă doriţi să începeţi un nou program de 

voluntariat sau sunteţi un coordonator experimentat, 

acest Ghid de Bune Practici este împărţit în secţiuni 

care vă permit să accesaţi sprijinul de care aveţi 

nevoie. 

 

Primul pas în crearea unui program de voluntariat de 

success este elaborarea unei declaraţii de misiune. O declaraţie de misiune puternică vă va ajuta 

să conduceţi procesul de planificare şi să vă conduceţi eforturile pentru a merge mai departe. 

Mai mult, o declaraţie clară de misiune va ajuta la accesarea finanţării.  

 

Pentru a dezvolta o declaraţie de misiune eficientă, veţi dori să 

aveţi o înţelegere clară a scopului programului dumneavoastră 

de voluntariat. Începeţi prin adresarea acestor întrebări pentru 

a vă ajuta la informarea declaraţiei dumneavoastră de misiune:  

 

Elaborarea unei Declaraţii de Misiune 

 

NECESITATEA:   Descrieţi nevoia comunităţii şi grupul ţintă pe care îl va servi. 

 

 

 

 

 

SCOP:  Impactul dorit al programului de voluntariat. 

Începeți prin a face brainstorming cu privire la scopul programului de voluntariat 

sau la ceea ce sperați să realizați prin începerea unui program de voluntariat.  

 

Atunci când începeți un program de voluntariat, puteți lua în considerare 

facilitarea unei discuții sau a unei sesiuni de brainstorming în care 
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dumneavoastră și echipa dumneavoastră să vă implicați în scopul general al 

programului dumneavoastră. 

 

Utilizaţi aceste întrebări pentru a vă ghida: 

 Ce impact sperați să aibă programul dumneavoastră de voluntariat?  

 Ce comunități specifice va deservi organizația dumneavoastră? 

 Unde anticipați că aveți nevoie de voluntari?  

 Cum se vor alinia voluntarii cu obiectivul programului dumneavoastră? 

 

 

 

 

 

VOLUNTARII: Care va fi rolul voluntarilor? 

 

 

 

 

 

Acum că înțelegeți scopul programului dumneavoastră, sunteți gata să vă scrieți 

declarația de misiune. Iată câteva indicii pentru o declarație de misiune de succes:  

 

Declarația de misiune abordează o problemă sau o nevoie neîntâmpinată. 

Există șanse mari să doriți să înființaţi un program de voluntariat deoarece ați identificat 

sau ați experimentat un decalaj în ceea ce privește serviciile în cadrul comunității 

dumneavoastră.  

 

Pentru a identifica aceste nevoi, puteți lua în considerare efectuarea unei evaluări a 

nevoilor comunității.  

 

Având o idee despre ceea ce este important pentru membrii comunității vă va ajuta să 

vă ghidați programul de voluntariat. 

Evaluarea nevoilor comunității dumneavoastră ar trebui să îndeplinească aceste două 

obiective:  
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1. Identificaţi lacunele în serviciile din comunitatea dumneavoastră. 

2. Determinaţi modul în care voluntarii pot contribui la abordarea acestor nevoi.   

 

Declaraţia de misiune este concentrată şi succintă. 

Cea mai bună declarație de misiune se concentrează asupra scopului programului de        

voluntariat, plasând în același timp organizația dumneavoastră într-un context social 

mai larg. 

 

Puteți realiza acest lucru în doar câteva propoziții. Uitați-vă la următoarea declarație de 

misiune scurtă, dar drăguţă, de la Sistemul Public de Radiodifuziune (PBS) 

https://www.pbs.org/ : 

 "[Misiunea noastră este] de a crea conținut care educă, informează și inspiră." 

 

Declaraţia de misiune inspiră părţile interesate.  

Părțile interesate (cum ar fi donatorii și voluntarii) ar trebui să se simtă conectaţi cu 

misiunea dumneavoastră și inspiraţi să vă sprijine cauza. Să luăm acest exemplu, de la 

John F Kennedy Center for the performing Arts https://www.kennedy-center.org/ Este 

specific, articulat şi inspiră: 

"Producerea și prezentarea celor mai mari exemple de muzică, dans și teatru; sprijinirea 

artiștilor în crearea de noi lucrări; și servind națiunii ca lider în educația artistică." 

Amintiţi-vă, declaraţia de misiune vă ajută să vă menţineţi programul pe drumul cel bun, prin 

urmare, revizuiţi-vă frecvent declarația de misiune pentru a vă asigura că este încă potrivită 

scopului. 

MISIUNE: 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

După ce ați stabilit scopul programului, veți dori să planificați modul în care programul 

dumneavoastră își va îndeplini misiunea. 

 

https://www.pbs.org/
https://www.kennedy-center.org/
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Stabilirea obiectivelor oferă direcția programului de voluntariat; obiectivele vă conduc, de 

asemenea, programul de voluntariat.  

 

Iată câteva exemple pentru a începe:  

Exemple de obiective ale coordonatorilor de voluntari: 

 Crearea unui spațiu sigur pentru ca femeile să învețe o nouă limbă.  

 Îmbunătățiți siguranța parcurilor urbane prin curățarea gunoiului și plantarea copacilor 

în weekend-uri. 

 Puneți la dispoziția a 300 de copii defavorizaţi ghiozdane și rechizite pentru a învăța, 

până pe 30 August. 

  

Exemple de obiective ale voluntarilor: 

 Contribuiţi la îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale femeilor.  

 Sprijină 10 femei să-şi facă cu încredere o programare la medicul lor.  

 Vizitaţi persoanele în vârstă de trei ori pe lună.  

  

Cu fiecare obiectiv, ce acțiuni veți lua pentru a vă atinge obiectivul? Cu fiecare scop, identificați 

acțiunile personalului sau voluntarilor pentru a obține rezultatele scontate. 

 

Atribuirea de acțiuni sau activități vă va ajuta să vă concentrați eforturile și să vă asigurați că 

dumneavoastră, personalul și voluntarii îndepliniți în mod constant aceste obiective. De 

asemenea, veți dori să identificați indicatori de succes și strategii pentru a măsura atingerea 

obiectivelor. 

 

MĂSURĂTOARE:  Cum îţi vei măsura obiectivele. 

 

 

 

 

 

 

Următorul tabel ilustrează o metodă în care stabilirea obiectivelor poate duce la un plan 

acţionabil. 
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Scop Activităţi Indicator Mijloace de măsurare  

Sprijinirea 

elevilor aflați 

în situații de 

risc pentru a-

i pregăti mai 

bine pentru 

continuarea 

studiilor 

Identificarea 

studenților aflați în 

situații de risc. 

Instruirea 

voluntarilor pentru 

a oferi sprijin 

academic și 

îndrumare. 

Voluntarul se 

întâlnește cu 

studentul repartizat 

o dată pe 

săptămână. 

Urmăriți în mod 

regulat. 

Îmbunătățirea 

notelor elevului 

Urmărirea modificărilor 

din carnetul de student 

de-a lungul timpului 

Creșterea prezenței 

elevului 

Colectarea datelor de 

prezență de la școală 

Studentul 

demonstrează 

îmbunătățirea 

încrederii academice 

și sociale 

Observați schimbările 

de comportament, 

intervievați studentul și 

consilierul îndrumător 

 

Schițați obiectivele pentru programul de voluntariat utilizând modelul din Anexa I, acțiunile pe 

care le veți lua pentru a atinge aceste obiective și indicatorii specifici ai succesului. Stabilește 

obiective SMART pentru programul tău de voluntariat. SMART înseamnă obiective (specifice, 

măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp). 
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Specific - Simplu, sensibil and semnificativ.  

Măsurabile – Semnificative şi motivante. 

 

Accesibil - Realizabil. 

Realistic - Rezonabil şi realist. 

Încadrat în timp - În funcție de timp și limitat de timp. 

 

Rolul voluntarului 
Rolul voluntarilor în cadrul unei organizații  

 

De asemenea, este important să începeți să vă gândiți la 

ceea ce vă așteptați să facă voluntarii dumneavoastră. Ce 

roluri vor îndeplini? Uneori, acest lucru este evident. Dacă 

sunteți o comunitate mică sau poate cu unul sau nici măcar 

un personal plătit, atunci voluntarii vor fi nevoiți să facă 

aproape totul. Dar pentru alte grupuri decât cele de mai sus 

este logic să vă gândiți de ce implicați voluntari și ce etos stă la baza programului dumneavoastră 

de voluntariat. Întrebările de luat în considerare când vine vorba de voluntari includ: 

 Cum se raportează la personalul plătit?  

 Îi implicați pentru a aduce un plus de valoare muncii dumneavoastră?  

 Reducerea personalului duce la implicarea voluntarilor în rolurile de bază? 

 Ce limite veți pune în ceea ce privește implicarea voluntarilor?  

 

Clarificarea acestor aspecte vă poate ajuta să evitați problemele pe viitor – de exemplu, 

personalul plătit ar putea fi preocupat de implicarea voluntarilor acolo unde nu s-a clarificat de 

ce și în ce roluri veți lucra cu voluntarii. 

 

Ar putea exista unele probleme dificil de abordat. Se spune adesea că voluntarii nu ar trebui să 

fie folosiți pentru a înlocui personalul plătit, dar s-ar putea să vă confruntați cu alegerea de a 

înceta cu totul un serviciu sau de a-l menține în funcțiune prin implicarea voluntarilor.  Deci, aici 

s-ar putea să vă gândiți în ce circumstanțe veți face acest lucru, ce ar face de fapt voluntarii, să 
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clarificați dacă aceasta este o măsură de urgență pe care sperați să o rectificați cât mai curând 

posibil și așa mai departe. 

 

Folosind informațiile colectate mai sus, analizați NEVOIA identificată și definiți rolul voluntarului: 

 Rol(uri) - Identificați ce pot face voluntarii pentru a ajuta. Să stea în birouri răspunzând 

la apeluri, să sprijine o inițiativă sau să ajute cu tot ce ține de tehnologie / rețele sociale. 

Realizați o listă cu toate rolurile de care aveți nevoie. 

 Descrierea poziției – Creați o descriere a postului pentru un voluntar la fel ca un angajat. 

Intrați pe https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-

will-love-2502599 pentru a obține sprijin în scrierea unei "descrieri a rolului". 

 

Coordonarea voluntarilor 

Voluntarii reprezintă o resursă importantă pentru o organizație și, prin urmare, trebuie să fie 

sprijiniți și îndrumați. Pentru ca acest lucru să se întâmple, cineva trebuie să-și asume 

responsabilitatea pentru supravegherea implicării voluntarilor. Aceasta poate fi o persoană 

diferită de personalul care lucrează cu voluntarii și care sprijină voluntarii în fiecare zi. Acest rol 

este adesea denumit Manager de voluntari sau Coordonator de voluntari în cazul în care 

formează o poziție distinctă. În grupuri mai mici, cineva va îndeplini adesea această funcție 

alături de un alt rol. În acest caz, acestora ar trebui să li se acorde un timp și sprijin adecvat 

pentru activitatea de management a activităţii voluntarilor. Rolul unui Manager de Voluntari, 

distinct de cel al unei persoane care supraveghează voluntarii, ar putea include: 

 Oferirea unei conduceri strategice pentru voluntariatul pe plan intern.  

 Scrierea și revizuirea politicilor și procedurilor - și asigurarea respectării acestora. 

 Sprijinirea personalului care lucrează cu voluntari. 

 Supravegherea recrutării voluntarilor. 

 Comunicarea cu voluntarii și obținerea de feedback de la aceștia. 

 Recunoașterea și recunoștința voluntarilor (de exemplu, găsirea unor modalități de a 

spune "mulțumesc" voluntarilor). 

 Îmbunătățirea practicii de management al voluntarilor pe plan intern. 

 Monitorizarea, evaluarea și raportarea cu privire la implicarea voluntarilor. 

 

Managerii de voluntari nu ar trebui să lucreze într-un vid. Au nevoie de sprijin și de acceptare 

organizațională. Toți angajații ar trebui să ia voluntariatul în serios. Într-un final, voluntarii sunt 

o resursă importantă. Voluntarilor ar trebui să li se acorde același respect ca unui angajat plătit. 

https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
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Ce riscuri sunt asociate în implicarea voluntarilor? Cum le 
gestionăm?  

Adesea, ne gândim la evaluarea riscurilor ca având legătură exclusivă cu sănătatea și siguranța, 

dar există tot felul de riscuri pe care ar trebui să le luăm în considerare ca parte a programului 

de voluntariat. Riscurile pot include:  

 

 Sănătate și siguranță: Pot exista riscuri fizice pentru voluntari și/sau pentru persoanele 

cu care vor lucra și pe care le vor sprijini. Sau poate riscuri pentru sănătatea lor mintală 

prin stress, de exemplu. 

 Protecție: voluntarii pot lucra cu copii sau adulții vulnerabili. Alternativ, este posibil să 

implicați tineri sau adulți vulnerabili ca voluntary. 

 Risc financiar:  Voluntarii nu sunt lipsiți de costuri și ar putea exista implicații bugetare 

în implicarea lor. Sau ar putea ajuta la strângerea de fonduri sau la gestionarea banilor. 

 Risc reputațional: Voluntarii vor acționa în numele organizației - comportamentul lor ar 

putea avea un impact asupra modului în care sunteți văzuți în cadrul comunității. În plus, 

voluntarii sunt ei înșiși membri ai comunității - dacă sunt tratați necorespunzător sau 

nefericiți din cauza managementului defectuos, atunci și acest lucru ar putea reflecta 

prost asupra organizației.  

 

 Riscul organizatoric: Personalul plătit se poate simți amenințat de prezența voluntarilor. 

Este posibil ca organizația să nu sprijine sau să nu se implice în mod corespunzător în 

activități de voluntariat. Dacă voluntarii sunt recrutați ca parte a unui proiect, proiectul 

ar putea eșua.  

 

Principiile gestionării riscurilor se aplică indiferent de natura riscului. Cei 5 pași ai Executivului 

pentru Sănătate și Siguranță pentru evaluarea riscurilor sunt:  

1. Identificarea pericolelor.  

Adică, ce ar putea merge prost?  

2. Decideți cine ar putea fi rănit și cum.   

Indivizii, organizația?  

3. Evaluați riscurile și decideți cu privire la precauții.  

Adesea, acest lucru se face gândindu-se atât la probabilitatea pericolului, cât și la 

gravitatea acestuia.  
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Puteţi evalua fiecare ca scăzut, mediu sau ridicat, sau pe o scară numerică, cum ar fi 1-

5. Unele riscuri vor avea o probabilitate scăzută și o gravitate scăzută, dar în altă parte 

ar trebui să luați măsuri pentru a gestiona riscul. Pașii vor depinde, desigur, de natura 

pericolului. Este rezonabil să ai mai mult de o pereche de ochi care să evalueze riscul și 

să se uite la precauții.  

4. Înregistrați-vă constatările semnificative.  

Acest lucru este cel mai important pentru sănătate, siguranță și pentru protejarea 

problemelor, dar este bine să păstrați totul în scris în orice caz.  

5. Revizuiți evaluarea și actualizați-o, dacă este necesar.  

Evaluările riscurilor trebuie să rămână actuale. Actualizați-le ori de câte ori se schimbă 

ceva cu privire la activitate sau în cazul în care ați observat fie că nu a fost luat în 

considerare un pericol, fie evaluarea inițială a nivelului de risc nu a fost corectă. De 

asemenea, este bine să revizuiți evaluările anual.  

 

Ce politici și proceduri trebuie să avem în vigoare?  

Unele dintre politicile dumneavoastră organizaționale ar trebui să cuprindă voluntarii, fie din 

cauza responsabilităților legale față de aceștia, fie din cauza persoanelor cu care lucrează. De 

obicei, aceasta ar include:  

 Politica de sănătate și siguranță  

 Politica privind Egalitatea de șanse/Diversitatea  

 Politica privind Protecția/Protecția copilului/Protecția adulților vulnerabili  

 Politica de confidențialitate  

 

Dincolo de aceasta, este logic să existe niște politici și proceduri specifice voluntariatului pentru 

a oferi o structură implicării voluntarilor.   

 Politica voluntarilor 

O politică de voluntariat stabilește modul în care vor fi implicați voluntarii. Acesta este 

un loc bun pentru a preciza valorile și etosul din spatele implicării voluntarilor. De 

asemenea, ar trebui să acopere subiecte precum:  

 Recrutare  

 Inducție  

 Formare  

 Suport și supraveghere  

 Sănătate și siguranță  
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 Egalitate  

 Confruntarea problemelor  

 

Conținutul exact va depinde de circumstanțele dvs. De exemplu, poate fi necesar să includeți 

protecția sau confidențialitatea. Unele conținuturi pot pur și simplu să sintetizeze și să 

semnalizeze documente mai lungi. În general, cel mai bine este dacă politica nu este prea lungă 

și implicată. Vrei ca voluntarii să o citească și să o înțeleagă. 

 

 Manual de voluntariat /pachet de inducţie  

Manualul voluntarilor este ca un ghid de referință pentru voluntari. Uneori ia forma unui 

pachet de inducție, adunând împreună informațiile și documentele de care un voluntar 

trebuie să fie conștient la începerea rolului. Este un loc bun pentru a oferi informații, 

cum ar fi istoricul și scopul organizației și modul în care aceasta este condusă, sau despre 

întâlnirile cu personalul și voluntarii, unde să depozitați genți și îmbrăcăminte și așa mai 

departe. O regulă bună pentru conținut odată ce un manual este în vigoare este să 

întrebați voluntarii actuali "Ce ar fi fost bine să știți când ați început? Ce ți-a luat 3 luni 

să afli sau să înțelegi?». 

 

 Acord de voluntariat  

Un acord de voluntariat stabilește la ce ar trebui să se aștepte voluntarul de la 

organizație și ce așteaptă organizația de la voluntarii săi. Acesta nu este destinat să fie 

un document obligatoriu din punct de vedere juridic (de fapt, doriți să evitați să-l faceți 

să fie ca unul, deoarece acest lucru ar putea contribui la dobândirea de către voluntar a 

statutului de angajat în drept) și ar trebui să fie simplu, scurt și la subiect - o pagină A4 

este de obicei suficientă.  

Un exemplu de model poate fi găsit în Anexa II. 

 Proceduri de recrutare şi supraveghere 

Acestea descriu modul în care veți recruta și sprijini voluntarii. Acest lucru ar putea fi 

acoperit în câteva paragrafe din manual. În organizațiile mai mari, este mai logic să 

existe proceduri sau orientări separate pentru a contribui la asigurarea coerenței.  

 Proceduri de rezolvare a problemelor  

Echivalentul procedurilor disciplinare și de plângere, acestea vor contribui la asigurarea 

unei structuri pentru momentul în care lucrurile nu merg bine. Acestea le pot oglindi pe 

cele utilizate pentru lucrătorii plătiți, dar ar trebui să fie, pe cât posibil, clare și ușor de 
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urmărit. Voluntarii trebuie să știe ce să facă dacă aveți o problemă cu ei sau dacă au o 

plângere cu privire la tratamentul lor.  

 

Alte documente de care aveți nevoie sau pe care ar trebui să le luați în considerare includ:  

 Cerere / Formular de înregistrare 

 Foaia voluntarului (pentru a ține detalii precum formularul de înregistrare, înregistrările 

de instruire, descrierea activității, înregistrările de supraveghere și așa mai departe).  

 Evaluări ale riscurilor  

 Descrierea activităților 

 Lista de verificare a introducerii (o listă de lucruri care doriți să fie spusă/oferită fiecărui 

voluntar, dată ca parte a procesului de introducere).  

 Chestionar de ieșire (care trebuie oferit voluntarilor atunci când pleacă, o modalitate 

bună de a obține feedback cu privire la implicarea voluntarilor dvs.)  

 Formulare de evaluare (sau un alt proces de monitorizare/evaluare a implicării 

voluntarilor) 
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Există resurse necesare pentru voluntari? 

Voluntarii sunt neplătiți, dar asta nu înseamnă că nu costă nimic. Vor exista implicații asupra 

resurselor, indiferent de rolul voluntarului. Acestea ar putea include: 

 Bani - dacă este posibil, ar trebui un buget pentru cheltuielile de voluntariat. 

Rambursarea cheltuielilor, cum ar fi călătoriile și mâncarea, face o diferență reală pentru 

solicitanții de beneficii sau pentru persoanele cu venituri mici care au în vedere 

voluntariatul. Sunt și alte lucruri pe care se pot cheltui bani, cum ar fi postere sau pliante. 

 Spațiu – câți voluntari puteți găzdui în mod rezonabil? De exemplu, ați putea garanta că 

un voluntar care vine în fiecare vineri pentru a ajuta cu administrarea ar avea 

întotdeauna un birou liber la care să lucreze? 

 Echipamente – în mod similar, ce echipamente le sunt necesare voluntarilor și credeți 

că vor fi suficiente? 

 Timpul personalului - cine va gestiona direct voluntarii și credeți că au timp să facă acest 

lucru? Persoanele care sprijină voluntariatul ar trebui să fie conștiente de faptul că acest 

lucru le va ocupa o parte din timp și ar trebui să-și aloce destul timp pentru acest lucru 

în cadrul planurilor lor de lucru. Recrutarea, introducerea, instruirea și sprijinirea 

voluntarilor necesită timp. Aceasta ar putea include și alți angajați - de exemplu, 

voluntarii ar putea necesita training în ceea ce priveşte măsurile de protecție, care 

trebuie să fie furnizate de un anumit membru al personalului. 
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             Mituri comune ale 
voluntariatului 
Din cauza lipsei de înțelegere în ceea ce privește voluntariatul; procesul său 

și voluntarii înșiși. Acestea includ: 

 

Mitul #1: Voluntarilor nu le plac sarcinile complicate. 

Majoritatea voluntarilor sunt de fapt motivați de sarcini provocatoare care le oferă posibilitatea 

de a-și dezvolta abilitățile existente. Le oferă un sentiment de responsabilitate și scop. Prin 

urmare, este important să le oferiți sarcini care pot fi rezolvate cu setul lor actual de abilități, 

deoarece atribuirea de sarcini în afara setului lor de abilități poate provoca frustrare. Prin 

urmare, este evident că voluntarii au sarcini care sunt potrivite cu interesele lor.  

 

Mitul #2: Voluntarii nu sunt la fel de dedicați 

Cercetările au arătat că satisfacția unui voluntar la locul de muncă sau angajamentul său, se 

bazează pe cât de bine este planificat și executat programul de voluntariat. 

 

Mitul #3: Doar cei cu timp suplimentar, cum ar fi pensionarii sau studenții, pot face voluntariat.  

În epoca actuală a tehnologiei, oricine poate face voluntariat. Pentru a face voluntariat nu ai 

nevoie de mult timp sau abilități. Oportunitățile de voluntariat de scurtă durată și care oferă 

flexibilitate sunt, prin urmare, mai atractive voluntarilor. 

 

Mitul  #4: Voluntarii sunt motivați doar de locuri de muncă plătite sau de avantaje. 

Oamenii fac voluntariat din mai multe motive. Ei ar putea dori să: 

 Învațe o nouă abilitate. 

 Obțină experiență în sectorul în care doresc să-și găsească un loc de muncă plătit. 

 Sau pur și simplu vor să-și îmbunătățească comunitatea în care trăiesc. 

 

De obicei, oamenii vor dori să facă voluntariat în cadrul organizației dumneavoastră, deoarece 

sunt pe aceași lungime de undă cu misiunea și cauza dumneavoastră și nu pentru că oferiți 

recompense. 

 

Printre factorii care îi determină pe oameni să facă voluntariat se numără: 
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 Provocare - Posibilitatea de a se provoca, de a îndeplini noi sarcini sau de a reflecta 

asupra motivului pentru care ceva a funcționat sau nu a funcționat. 

 Control - Să aibă de ales asupra a ceea ce pot și vor să facă. 

 Cooperare - Posibilitatea de a lucra cu și de a ajuta alte persoane, care pentru mulți 

poate fi o experiență plină de satisfacții. 

 Recunoaștere - Primirea de recunoștință semnificativă și pozitivă pentru munca pe care 

au depus-o. 

 

Mitul #5: Voluntarilor nu le place să primească feedback negativ, deoarece nu sunt plătiți. 

La fel ca angajații, voluntarii vor să știe cum se descurcă la locul de muncă, chiar dacă nu sunt 

plătiți. Celor mai mulți dintre noi ne place să știm cum ne descurcăm și unde ne putem 

îmbunătăți. 

 

Feedback-ul constructiv poate fi un instrument puternic în sprijinirea voluntarilor. 

 

Este important să înțelegeți unele dintre miturile legate de voluntariat / voluntari înainte de a 

trece la pasul următor pentru a vă permite să stabiliți acțiuni constructive care să vă ajute să 

mergeți mai departe. 
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Recrutarea voluntarilor 
Ca parte a componentei de resurse umane a 

programului dumneavoastră de voluntariat, 

recrutarea este crucială. Asigurați-vă că aveți un 

formular de cerere care poate fi dezvoltat din 

descrierea voluntarului / rolului. Asigurați-vă că toți 

voluntarii completează un simplu formular de cerere 

(nu spuneți automat "da" fiecărei perspective de 

voluntariat - tratați-i ca pe niște solicitanți de locuri 

de muncă, astfel încât să puteți obține oamenii 

potriviți). Creați proceduri documentate pentru recrutare, onboarding, instruire, supraveghere 

și colectarea și urmărirea datelor, cum ar fi numărul de ore de voluntariat din această lună.  

 

Creați un manual de voluntariat pentru a oferi o copie tuturor voluntarilor. Manualul 

dumneavoastră de voluntariat ar trebui să furnizeze toate informațiile despre rol, inclusiv 

politicile, informațiile organizaționale utile (misiune, istoric, obiective etc.) și orice informații 

juridice sau exonerări de răspundere.  

 

S-ar putea să doriți să includeți următoarele, cu hyperlink-uri pentru un acces mai ușor (dacă 

sunt computerizate și / sau online): 

 Bun venit 

 Introducere și instruire 

 Despre organizație (viziune, misiune, măsurători de rezultate, istorie) 

 Drepturile și responsabilitățile voluntarilor, codul de conduită 

 Politici, proceduri și documente de recrutare a voluntarilor (cereri, fișe de post, 

formulare de confidențialitate, formulare de verificare ale antecedentelor penale etc.) 

 Politici, proceduri și documente de formare și orientare a voluntarilor 

  Politici, proceduri și documente de recunoaștere a voluntarilor (Formulare de cerere 

pentru voluntarii anului, formulare de evaluare a performanței, formulare de 

autoevaluare) 

 Politici, proceduri și documente privind concedierea voluntarilor 

 Program de lucru  

 Organigramele personalului și ale consiliului de administrație  
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 Harta facilității  

 Rambursarea cheltuielilor și politicile și formularele de utilizare a vehiculelor  

 Politica privind insigna id-ului  

 Politici privind fumatul, alcoolul și abuzul de substanțe  

 Foi de pontaj și politici de prezență  

 Termeni utilizați în mod obișnuit și explicarea abrevierilor  

 Politici de utilizare a echipamentelor și consumabilelor 

 

 

După ce ați colectat toate aceste informații și ați răspuns la toate întrebările, compilați-le într-o 

ordine care are sens pentru dvs. Editați-l până la minimul necesar. Poate fi o idee să puneți toate 

politicile și procedurile într-un format de tabel pentru a fi mai ușor de citit. Cu cât este mai simplu, 

cu atât mai bine. 
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Instruirea voluntarilor  
A-ți face voluntarii să se simtă ca acasă de la început 

este o modalitate bună de a-ți exprima aprecierea față 

de ei încă de la început. Îi va face să simtă că sunt 

apreciați, iar contribuția lor este importantă. 

 

Asigurați-vă că: 

 Dispuneți de instrumentele și resursele de care voluntarii vor avea nevoie pentru a-și 

îndeplini sarcinile. 

 Aveți la dispoziție punctul lor de contact cu privire la locul de muncă. 

 Clarificați dacă știu ce se așteaptă de la ei. 

Acest lucru va face introducerea mult mai ușoară! 

 

Este mai ușor pentru oameni să reușească la un loc de muncă și ca o organizație să profite pe 

deplin de beneficiile de a avea un voluntar dacă aceștia au instrucțiuni clare, înțeleg ce se 

așteaptă de la ei și au instrumentele necesare pentru a performa. 

 

Buna planificare și executare a orientării și instruirii, pun bazele pentru ca voluntarii să aibă 

experiențe pozitive și productive. Fie că își oferă serviciile o singură dată, fie că servesc în roluri 

repetate, fiind bineveniți în echipă și având resursele de care au nevoie pentru a performa cu 

succes, va ajuta în mare măsură să-i mențină fericiți. Așa că fiți pregătit să petreceți ceva timp 

când faceți acest lucru - nu treceți în grabă peste treabă și așteaptați-vă ca ei să înțeleagă tot. 

Petreceți cât mai mult timp pentru a-i pregăti cu adevărat pentru succes.  

 Orientare - În timpul orientării, oferiți voluntarilor informații de bază despre organizația 

dumneavoastră și răspundeți la întrebările pe care le-ar putea avea. Dacă le puteți 

furniza un manual de voluntariat și formulare care trebuie completate/semnate înainte 

de orientare, acest lucru ar putea accelera procesul. Dacă nu puteți, doar asigurați-vă că 

vă faceți timp pe parcursul orientării pentru a revizui manualul de voluntariat și a obține 

de la ei orice formulare care trebuie completate / semnate. 

Toate acestea pot fi efectuate fie de coordonatorul voluntar, fie de supraveghetorul 

voluntarului. 
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Pentru a-i face pe voluntari să se simtă bineveniți, îi puteți prezenta și angajaților și altor 

voluntari, le puteți arăta unde sunt toaletele și vă puteți asigura că știu când sunt orele 

de pauză.  

 Training – Training-ul asigură voluntarilor cunoștințele de bază pentru a-și îndeplini 

"jobul" în mod satisfăcător. Două dintre cele mai comune părți ale formării sunt 

siguranța și specificul job-ului. 

o Instruirea în domeniul siguranței acoperă aspecte precum supravegherea 

pentru pericole și ce trebuie făcut în cazul în care are loc un accident sau o 

urgență. 

o Training-ul pentru speficicul job-ului se referă la ceea ce un voluntar trebuie să 

învețe sau să știe pentru a-și îndeplini rolul.  

o Training-ul pentru dezvoltare personală se referă la ceea ce un voluntar are 

nevoie pentru a-și perfecționa cunoștințele. Acesta poate include dezvoltarea 

limbajului; 

o  Limbaj - Anexa III conține linkuri către programe și resurse pentru a sprijini 

dezvoltarea limbilor străine în fiecare țară parteneră. 

 

 Uneori, sesiunile de orientare și formare pot avea loc în momente diferite. Personalizați-vă 

sesiunile de orientare și formarea în funcție de nevoile programului dumneavoastră de 

voluntariat și de dimensiunea organizației dumneavoastră, dar orice faceţi, nu săriți peste aceste 

elemente foarte importante care sunt cruciale pentru succesul păstrării  voluntarilor.  
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Supravegherea voluntarilor 
Este esențial ca voluntarul să aibă un punct de contact. Acesta ar putea fi 

un supraveghetor sau un manager care ar putea fi responsabil pentru 

recrutarea și gestionarea proceselor de voluntariat.  Acesta ai putea fi TU. 

Supraveghetorii voluntarilor formează o legătură importantă între 

voluntari și obiectivele organizației, iar supraveghetorii buni sprijină voluntarii în activitatea lor, 

făcând lucruri precum furnizarea de instrucțiuni clare, verificarea periodică pentru a monitoriza 

progresul și a ajuta la rezolvarea problemelor și furnizarea de feedback constructiv.  

 

Voluntarii se simt mai implicați atunci când simt că li se oferă responsabilități importante.   

 

Așadar, fiți pregătiți să vă întâlniți cu voluntarii în mod regulat pentru a vedea cum se descurcă 

și cu ce ar putea avea nevoie de ajutor.   

 

Timpul ar trebui să fie dedicat efectuării de supravegheri periodice care sunt înregistrate și 

acțiunilor ce vor urma.   

 

Un exemplu de formular de supraveghere a voluntarilor poate fi găsit în Anexa V. 
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Stimulente pentru voluntari 
Voluntarii sunt seva oricărei organizații. Ei contribuie cu forță 

suplimentară și de abicei, o doză de entuziasm. 

 

Unul dintre cei mai puternici stimuli pentru a-i face pe oameni să 

se reîntoarcă și să facă voluntariat pentru o organizație sunt 

serviciile semnificative. Dacă simt că fac o diferență și se bucură 

de experiența de voluntariat, se vor întoarce de nenumărate ori. 

 

 Când lucrurile merg bine și voluntarul face o treabă excelentă, sărbătoriți acest lucru. Când un 

proiect este finalizat, sărbătoriți și acest lucru.   

 

Oferiți recunoștință voluntarilor și împărtășiți-le detalii despre impactul pe care îl are munca lor. 

Mulțumiți-le voluntarilor și spuneți-le cât de mult îi apreciați. Nu fiți zgârciţi în legătură cu 

această parte - este importantă. Atunci când oamenii se simt necesari și apreciați, vor da tot ce 

au mai bun și vor deveni mai dedicați dumneavoastră și organizației dumneavoastră. 

 

Iată câteva moduri de a mulțumi voluntarilor dumneavoastră: 

1. Notă de mulțumire scrisă de mână. O notă personalizată este întotdeauna o idee bună. 

Încercați să o faceți simplă, exprimând mulțumiri sincere, împreună cu un motiv specific, 

personal, pentru care îi apreciați. 

2. Un desen de la un copil din programul dumneavoastră. Dacă aveți un program care 

servește copiilor, desenele sunt magie pură și vor încălzi inima oricui. 

3. Un video de mulțumire. Filmați un scurt videoclip în care îi mulțumiți voluntarului 

dumneavoastră. Includeți membrii personalului, administratori care spun mulțumesc. 

4. Panou. Cumparați un mic panou mulțumind voluntarilor dumneavoastră și puneți-l într-

un loc în care toată lumea îl va vedea la sosire. 

5. Card cadou. Dacă vă puteți permite, un card cadou mic poate fi foarte semnificativ. 

Acesta ar putea fi donat dacă cereți magazinelor locale sau de undeva unde voluntarului 

dumneavoastră îi place să meargă. 
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Feedback-ul voluntarilor 
Voluntariatul poate fi o experienţă plină de statisfacţii, aşa cum puteți vedea și în următoarele 

citate de la voluntari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nu am fost întotdeauna o persoană încrezătoare și 

asta este ceva ce mi-a lipsit. Voluntariatul mi-a permis 

să obțin o perspectivă asupra unui domeniu atât de 

pozitiv, ceea ce mi-a permis să dobândesc o serie de 

abilități și calități cheie, precum și să-mi sporesc 

încrederea în mine. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez 

cu copiii și cu adulții, iar experiența aceasta m-a 

inspirat cu adevărat și a aprins această pasiune a mea. 

Am fost, de asemenea, motivat de către alții din jurul 

meu, iar acest lucru a ajutat să-mi eliberez stresul și să 

continui să merg, inspirându-mă să fac bine și să-i ajut 

pe ceilalți. 

 

Pentru cineva care a fost o mamă cu normă întreagă și nu 

lucrează de peste 5 ani, eram pregătită să mă întorc la un loc de 

muncă, dar nu eram destul de sigură ce voiam să fac. Pentru 

început mi-am dorit oportunitatea de a-mi spori stima de sine , 

de a-mi construi abilitățile sociale prin întâlnirea cu oameni noi și 

de a ieși în comunitate, precum și de a avea posibilitatea de a 

câștiga experiență și abilități care să mă ajute să aleg care sunt 

interesele mele și ce tip de muncă aș fi vrut să fac. Faptul că am 

fost voluntar m-a ajutat să realizez acest lucru. Am reușit să 

lucrez cu oameni în diferite roluri și apoi am reușit să imi identific 

poziția și asta mi-a plăcut cel mai mult. Nu aș fi putut face acest 

lucru dacă m-aș fi întors direct într-un anumit rol fără cunoștințe 

anterioare. 

 
 

 

Este un pas bun pentru a reveni la un 

loc de muncă după ce ați luat o 

pauză. O oportunitate de a învăța noi 

abilități și de a câștiga experiență. 

Poate ajuta la construirea încrederii 

în sine. Pot încerca ceva nou pentru 

a vedea dacă este într-adevăr ceea 

vreau să fac. 
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Lista de verificare a programului 
de voluntariat 
Dezvoltarea unui program de voluntariat poate consuma timp și poate fi copleșitor. Un program 

de voluntariat bine gândit va duce la un program de succes pe termen lung, care va aduce 

beneficii de durată organizației.  

 

Iată o listă de verificare pentru a vă asigura că acoperiți toate aspectele legate de dezvoltarea 

unui program de voluntariat. 

 

Lista de verificare a programului  

Declarația misiunii  

  

OBIECTIVELE Programului  

  

Manualul voluntarului  

  

Politică și proceduri  

  

Recrutare  

  

Formare  

  

Supervizare  

  

Orientarea voluntarilor  

  

Acord de voluntariat  
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Anexa I – Stabilirea Obiectivelor 
 

SCOP ACTIVITĂŢI INDICATOR DE SUCCES MIJLOACE DE MĂSURARE 
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Anexa II - Acord de voluntariat 
Acest acord de voluntariat descrie acordul dintre [organizație] și dumneavoastră. Dorim să vă 

asigurăm de aprecierea noastră pentru voluntariatul dumneavoastră alături de noi și vom face 

tot ce ne stă în putință pentru a vă face experiența de voluntariat alături de noi plăcută și plină 

de satisfacții. 

 

Eu, [numele voluntarului], am fost de acord să lucrez în mod voluntar pentru [organizație] de la 

[data începerii].  

 Sunt de acord să fac:    [inserați atribuții / așteptări]  

Titlul rolului:                    [titlu] 

 

Eu, [numele voluntarului], sunt de acord să fac tot posibilul: 

• [responsabilitatea voluntarilor și cateva exemple]: 

• să respect regulile și procedurile [organizației], inclusiv sănătatea și siguranța, egalitatea 

de șanse și confidențialitatea.   

• că, în cazul în care serviciile mele nu mai sunt necesare, atunci acest acord nu mai este 

valabil și dacă intru în incintă fac acest lucru în calitate de membru al publicului larg. 

  

Noi, [organizația] vom face tot posibilul:  

• [responsabilitatea organizației și cateva exemple]:  

• să vă prezentăm modul în care funcționează organizația și rolul dumneavoastră în cadrul 

acesteia și să vă oferim orice formare de care aveți nevoie.   

• să vă oferim întâlniri periodice cu un punct de contact principal, astfel încât să ne puteți 

spune dacă sunteți mulțumit de modul în care sunt organizate sarcinile dumneavoastră 

și să obțineți feedback de la noi. Numele managerului/supervizorului dumneavoastră 

este [numele supervizorului/managerului].   

• să vă respectăm abilitățile, demnitatea și dorințele individuale și să facem tot posibilul 

pentru a le îndeplini.   

• să vă rambursăm costurile de călătorie și masă până la maximul nostru actual*.   

• să vă consultăm și să vă ținem la curent cu posibilele modificări.  

• să vă asigurăm împotriva vătămărilor pe care le suferiți sau le provocați din neglijență*.   

• să vă oferim un loc de muncă sigur*.   

• să aplicăm politica noastră privind egalitatea de șanse.   
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• să aplicăm procedura noastră de reclamații în cazul în care există vreo problemă.    

 

Confirm că am primit Politicile și Procedurile de voluntariat conținute în Pachetul de Introducere 

care mi-a fost dat la [introduceți data]. 

 

Semnat:  ______________________________________ (Voluntar) 

 

Nume:   _______________________________   Dată: ___________________ 

 

Semnat: ______________________________                   Dată: ___________________ 

 

Asistat de:   __________________________  Poziția în organizație:

 ___________________ 

* Mai multe detalii sunt oferite în manualul de voluntariat.   

Notă: acest accord nu este formal și nu se dorește a fi un contract de muncă obligatoriu din 

punct de vedere juridic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa III - Dezvoltarea limbajului 
 Bulgaria 
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o http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS 

o https://www.kabinata.com/course/bulgarian/ 

o https://astoria-

academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%

81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%

D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/ 

 

 Polonia 

o Materiale didactice gratuite pentru învățarea limbii poloneze pentru adulți și 
copii: https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-
do-nauki-jezyka-polskiego/, 

o Materiale pentru studierea limbii poloneze:   
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-
polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego, 

o Polonus - Școala de limbă poloneză din Łódź: https://polonuslodz.com/, 
o E-polish.eu - o platformă pentru cursanții și profesorii de limba poloneză, ce 

constă în mai mult de 8.000 de materiale pentru nivelurile A1-B1 (cursuri online, 
clase individuale, cursuri în ritm propriu, dicționar):https://e-polish.eu/polish-
for-foreigners 

 
 Lodz 

Polonus Lodz Școala de limbă poloneză pentru străini  
www.polonuslodz.com  
+48 795-097-302  
biuro@polonuslodz.com 

 
o Fii inteligent  
www.besmartlodz.pl  
+48 889 151 137 
szkola@besmartlodz.pl 

 
 Varşovia 

o Gadano - Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
www.gadano.pl 
info@gadano.pl 

  
o Polski Instytut Językowy 

www.instytutjezykowy.pl 

+ 48 22 403 78 72 

+ 48 517 459 418 
kontakt@instytutjezykowy.pl 

 
 Cracovia 

o VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO 
www.kurspolskiego.pl 
(+48) 12 633 58 71, mobile (+48) 664 092 374 

http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS
https://www.kabinata.com/course/bulgarian/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://polonuslodz.com/
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
http://www.polonuslodz.com/
mailto:biuro@polonuslodz.com
http://www.besmartlodz.pl/
mailto:szkola@besmartlodz.pl
mailto:kontakt@instytutjezykowy.pl


 

 

 

30 
 

info@kurspolskiego.pl 
 

 Lublin 
o Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców  

www.umcs.pl 
(+48) 81 533 27 86, 81 537 54 25, 81 537 28 76 
polonia@umcs.pl 

 
 Gdansk 

o Akademia Języka Polskiego 
www.ajp.gdansk.pl 
+48 609 087 301 
office@ajp.gdansk.pl 

 

 România 

o Synergia Linguarum - Centrul de Limbi Străine și Culturi Străine 

(http://synergialinguarum.ro/ / https://www.facebook.com/CLCSSL/) 

o Global Team - Centru de Limbi Străine (http://www.globalteam.ro/romana.php) 

 

 Spania 

o https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en
_espana.htm 

o https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/ 
 

o https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital 
 

o https://www.sierrapambley.org/ele 
 

o https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-
barceloneta/ 

 
o http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts 

 Cursuri de catalană 

o https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/ 
o https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php 

 

 Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 

o www.englishmyway.co.uk 

o https://www.talkenglish.com/ 

o https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw 

 

mailto:info@kurspolskiego.pl
mailto:polonia@umcs.pl
http://synergialinguarum.ro/
https://www.facebook.com/CLCSSL/
http://www.globalteam.ro/romana.php
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital
https://www.sierrapambley.org/ele
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://www.englishmyway.co.uk/
https://www.talkenglish.com/
https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw
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Anexa IV – Programe de voluntariat 
 Bulgaria 

o https://timeheroes.org/bg/ 

o https://www.ngobg.info/bg/ 

 

 Polonia 

o Rețeaua națională de centre de voluntariat: http://wolontariat.org.pl/ 

o Szlachetna Paczka este unul dintre cele mai recunoscute și mai bine organizate 

proiecte sociale din Polonia, se bazează pe colaborarea cu donatorii și 

voluntarii care caută și lucrează cu familiile aflate în  dificultate: 

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/ 

o E-wolontariat.pl este primul site web din Polonia dedicat în întregime 

problemelor legate de voluntariat prin intermediul internetului, pot fi găsite 

exemple de proiecte și aplicații inspiraționale care te pot ajuta, câteva sfaturi 

pentru ONG-uri și e-voluntari și multe altele: https://e-wolontariat.pl/, 

o Tudu.org.pl este o platformă de cooperare între ONG-uri și voluntari prin 

intermediul internetului, permite voluntarilor să sprijine proiecte sociale 

interesante de la distanță prin intermediul internetului, de oriunde, oricând: 

https://tudu.org.pl/. 

 

 Romania 

o Institutul Bucovina: https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-

voluntariat/ 

o Salvați Copiii Suceava:   

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar! 

o Serviciul Județean de Ambulanța:  

http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari 

 

 

 Spania 

o https://plataformavoluntariado.org 

o https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx 

o https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana 

https://timeheroes.org/bg/
https://www.ngobg.info/bg/
http://wolontariat.org.pl/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://e-wolontariat.pl/
https://tudu.org.pl/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar
http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari
https://plataformavoluntariado.org/
https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx
https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana
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 Catalonia 

 

o https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat 

o https://voluntaris.cat 

o https://www.cjb.cat/entitatscjb/ 

 

 Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 

o https://doit.life/grow este o bază de date cu oportunități de voluntariat din 

Marea Britanie. Puteți căuta mai mult de un milion de oportunități de 

voluntariat în funcție de interes, activitate sau locație și apoi puteți aplica 

online. 

o Oxfam : https://www.oxfam.org.uk/  

o https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa V – Formular de supraveghere a 
voluntarilor 
 

Sunt de acord cu următoarea sesiune de supraveghere. Înțeleg că informațiile nu vor fi oferite 

în afara organizației, cu excepția cazului în care există motive de îngrijorare și, în astfel de 

circumstanțe, înțeleg că organizația are obligația legală de a raporta orice îngrijorare 

organismului relevant, inclusiv poliției. 

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat
https://voluntaris.cat/
https://www.cjb.cat/entitatscjb/
https://doit.life/grow
https://www.oxfam.org.uk/
https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/
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Nume: 

  
Data: 

 

Ce a mers bine?  

 

 

 

 
Ce nu a a mers bine? 
 
 

 

 

 

 
De ce pregătire sau sprijin 
ai nevoie? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Există domenii ale activității 
noastre în care doriți să vă 
mutați? 
 
 
 

 

 

 

 

 

Orice alte comentarii  

 

 
Acțiuni  

 

 

 

 
Data următoarei supravegheri: _____________________________ 
 
Semnătura: ____________________________    Semnătura:____________________________ 
(voluntar)           (supervisor) 
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