
Raport de 
activitate

-2016 -



„
Suntem peste 85 de ONG-uri într-o comunitate              
care se apropie de la un an la altul de punctul 
în care voluntariatul devine o normalitate în 
România. Nu suntem doar o coaliție de 
organizații, ci și un centru de resurse în 
domeniul voluntariatului, și oferim suport și 
consultanță organizațiilor care au nevoie de 
noi. Dincolo de proiecte, proceduri și inițiative, 
VOLUM devine o comunitate a organizațiilor și 
a oamenilor care vor să facă ceva împreună, 
vor să se unească pentru că au înțeles puterea 
lui „împreună”. Schimbările de mentalitate se 
întâmplă greu oriunde, cu atât mai mult în 
România, însă am certitudinea că Federația 
VOLUM va fi contribuit din plin la schimbarea 
mentalității privind voluntariatul în România.

Anca NĂSTASE, Director Executiv, 
Federația VOLUM
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Consolidarea domeniului 
VOLUNTARIAT în România

Întărirea capacității 
membrilor VOLUM

Creșterea capacității și 
dezvoltării durabile a 
Federației VOLUM

Misiune

Misiunea Federației VOLUM este facilitarea dialogului 
și acțiunii comune a tuturor factorilor interesați de 
mișcarea de voluntariat în vederea dezvoltării 
sustenabile a voluntariatului în România.

Viziune

Viziunea Federației VOLUM este o societate 
românească în care voluntariatul este o mișcare 
acceptată, susținută și recunoscută pentru contribuția 
sa la coeziunea, incluziunea și solidaritatea socială și la 
respectul pentru oameni și mediu, pe baza asumării la 
nivel individual și instituțional a responsabilității 
sociale manifestate prin voluntariat.

> 85 
organizații 

membre

22.500 
voluntari 
(cumulat)



Consolidarea domeniului 
Voluntariat în România

Capacitarea actorilor din sectorul 
neguvernamental

Creșterea capacității organizațiilor și a profesioniștilor din 
domeniu prin facilitarea învățării și a schimbului de bune 
practici.

Susținerea dezvoltării, cunoașterii și inovației în 
domeniul Managementul Voluntarilor

 Design curs + expertiză 4 evenimente naționale 
organizate de Ministerul Tineretului și Sportului în 
perioada iulie-august 2016 – 2 Școli de Vară și 2 
Universități de Vară - Izvorul Mureșului (Harghita) 
și Eforie Sud (Constanța).

Creșterea capacității partenerilor și a celor direct 
interesați de mișcarea de voluntariat din România de 
a înțelege corect și a sprijini constant dezvoltarea 
voluntariatului în România

 Colaborări instituționale: Ministerul Tineretului și 
Sportului, Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale (ANPCDEFP), Forțele Navale Române 

 Colaborări mediu privat: PepsiCo, Holcim România

Advocacy și Politici Publice

Influențarea proceselor de politici publice în direcția 
sprijinirii dezvoltării și creșterii gradului de recunoaștere 
a valorii voluntariatului.

Influențarea politicilor publice care afectează 
voluntariatul

 Participarea la 3 întâlniri de tip consultare publică pe tema Legii Tinerilor organizate 
de Ministerul Tineretului și Sportului în perioada februarie- iunie 2016

 Participarea la 5 întâlniri de tip consultare publică pe tema reglementării activității de 
internship, în calitate de co-organizator alături de Cabinetul Primului-Ministru al 
României, Forumul Tinerilor din România și Uniunea Studenților din România

 Realizarea unui document de poziție publică instituțional referitor la activitatea de 
voluntariat din spitale realizat cu sprijinul casei de avocatura Kinstellar, transmis către 
Ministerul Sănătății

 Participarea la 2 întâlniri de tip consultare publică în Comisia Juridică a Camerei 
Deputaților (Parlamentul României) pe tema modificării art. 15 din Legea 
Voluntariatului.
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Consolidarea domeniului 
Voluntariat în România

Advocacy și Politici Publice

Monitorizarea transparenței deciziilor 
publice în domeniul voluntariatului și 
promovarea inițiativelor legislative sau de 
politici publice

 Participarea la 9 întâlniri ale 
Consiliului Consultativ pe Probleme 
de Tineret ale Ministerului Tineretului 
și Sportului 

 Participarea la 2 întâlniri de lucru 
organizate de Ministerul Tineretului 
și Sportului pe tema metodologiei 
programelor de tineret și studențești

 Participarea la Forumul Societății 
Civile organizat de Ministerul 
Consultării Publice și Dialogului 
Social, ianuarie 2016

 Participare la conferința ”LEVEL UP! 
Learning in youth” organizată de 
Agenția Națională pentru Erasmus+ 
din Letonia - certificarea în domeniul 
voluntariatului, martie 2016, Riga,

 Participarea la seminarul național 
„Voluntariatul în Ariile Protejate din 
România” organizat de Fundația 
ProPark, martie 2016

 Participare la 1 eveniment - masă 
rotunda pe tema statisticilor în 
sectorul nonprofit organizată de 
Institutul Național de Statistică, 
aprilie 2016

 Participarea la ONG Fest cu 1 atelier 
pe tema certificării în domeniul 
voluntariatului, mai 2016

 Participare la Conferința INSPIRE 
organizată de Fundația Comunitară 
București, iunie 2016

 Participarea cu 1 prezentare la 
forumul internațional ”Perspectives of 
European Cooperation in the youth
field” organizat de Ministerul German 
al Familiei, iunie 2016 la Bonn, 
Germania

 Participarea la 1 întâlnire de lucru pe 
tema platformei RO2019 și Președinția 
Română a Consiliului UE, septembrie 
2016

 Participare la întâlnirea „RestartTIN” 
organizată de Ministerul Tineretului 
și Sportului, octombrie 2016

 Implicarea în cadrul inițiativei 
”Rezoluția Tinerilor”, proiect al 
sectorului nonprofit de influențare a 
politicilor publice în domeniul 
tineretului din România, octombrie 
2016

 Jurizarea în cadrul competiției 
Capitala Tineretului din România, -
organizată de Consiliul Tineretului 
din România, Federația SHARE Cluj-
Napoca, Grupul PONT și Banca 
Comercială Română, noiembrie 2016

 Participare la Conferința anuală 
Erasmus + organizată de ANPCDEFP, 
noiembrie 2016

 Participare la Gala Super Scrieri, 
competiție organizată de Fundația 
Friends for Friends, noiembrie 2016

 Participare la Gala Oameni pentru 
Oameni, organizată de Asociația 
pentru Relații Comunitare, noiembrie 
2016

 Participare la Gala Tineretului din 
România, organizată de Ministerul 
Tineretului și Sportului și Consiliul 
Tineretului din România, noiembrie 
2016

 Participare la Summitul Tinerilor, 
organizat de Consiliul Tineretului din 
România, noiembrie 2016

 Participarea la evenimentul aniversar 
organizat de Banca Mondială în 
România - 20 de ani de activitate,  
noiembrie 2016

 Participarea la Forumul Societății 
Civile Est-Europene organizat de 
FDSC, noiembrie 2016

 Participarea cu 1 prezentare despre 
softul Volunteer360 la Microsoft 
Summit organizat în noiembrie 2016



Consolidarea domeniului 
Voluntariat în România

Parteneriate instituționale

45 întâlniri instituționale/participări la 
evenimente publice

8 parteneri instituționali

6 parteneri corporate

Parteneriate Corporate

Parteneriate Media

11 parteneri media



Consolidarea domeniului 
Voluntariat în România

Imaginea publică a voluntariatului

Creșterea vizibilității/acoperirii și reflectarea 
corectă a voluntariatului în mass-media.

Creșterea vizibilității voluntariatului în 
media online și offline

 Consolidarea modulului de matching din portalul 
Harta Voluntariatului – www.hartavoluntariatului.ro 

 Consolidare modul certificare din portalul Harta 
Voluntariatului – www.hartavoluntariatului.ro 

 Realizarea Ghidului „Sănătate și Securitate în 
activitățile de voluntariat”, lansat în aprilie 2016

 Organizarea Conferinței Naționale „Impactul 
Voluntariatului în România” în aprilie 2016

 Realizarea Ghidului pentru Măsurarea efectelor și 
impactul voluntariatului asupra organizației gazdă, 
lansat în aprilie 2016

 Realizarea softului de management al voluntarilor 
Volunteer360 în colaborare cu Microsoft România –
www.volunteer360.org,  lansat în aprilie 2016

 Realizarea documentului de poziție pe tema 
„Necesitatea certificării activităților de voluntariat”, 
lansat în aprilie 2016

 Organizarea competiției Gala Nationala a Voluntarilor 
2016 în decembrie 2016

16,588 vizite website
237,845 reach

cumulat Facebook

102,834 vizite website
1,146,938 reach

cumulat Facebook

339,443 vizualizări
171,109 reach

cumulat Facebook

federatiavolum.ro

hartavoluntariatului.ro

galavoluntarilor.ro
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Certificat
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documente 
obligatorii 
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78/2014
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eliberare 
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Studiu 
comparativ
Certificare

Document 
poziție

Recunoașterea voluntariatului

Creșterea gradului de recunoaștere a contribuției 
voluntariatului la dezvoltarea individuală, 
organizațională și socială.

Dezvoltarea de mecanisme externe, 
destinate întregului sector nonprofit în 
domeniul voluntariatului



Întărirea capacității 
membrilor VOLUM

Consolidarea membership-ului federației din punct de vedere al capacității organizaționale, calității 
lucrului cu voluntarii și loialității față de federație.

Crearea în cadrul Federației a unei rețele 
dinamice prin networking structurat și 
platforme dedicate  membrilor care să 
genereze susținere pentru aceștia

 Participare la întâlnirea de tip masă rotundă 
organizată de  Asociația MozaiQ pe tema 
Centrelor Comunitare, februarie 2016

 Participare la evenimentul aniversar  „20 de 
ani” al Fundației pentru Dezvoltarea 
Popoarelor, aprilie 2016

 Participare la conferința „Tinerii și politicile 
de sănătate – consumul de alcool” al 
Asociației Dunare.edu, mai 2016

 Participare la un eveniment organizat de 
Ambasada Israelului și Asociația Necuvinte 
cu ocazia campaniei de prevenire a violenței 
intrafamiliale „Aripi frânte”, iulie 2016

 Participare la evenimentul aniversar „140 de 
ani” al Societății Naționale de Cruce Roșie 
Română, iulie 2016

 Participare la Gala Voluntarilor  din 
Constanța organizată de Comitetul Național 
pentru Drepturile Copilului, filiala 
Constanța, decembrie 2016

Dezvoltarea de mecanisme interne, pentru 
creșterea capacității membrilor și 
generarea de resurse

 Organizarea a 1 seminar pe tema ”Leadership și 
Guvernanță în ONG-uri” în februarie 2016

 Organizarea a 3 seminarii te tema ”Măsurării 
impactului voluntariatului în ONG-uri” în 
martie și aprilie 2016

 Organizarea a 3 seminarii pe tema softului de 
management al voluntarilor Volunteer360 în 
martie și aprilie 2016

 Organizarea a 1 seminar pe tema Atragerii de 
Fonduri în ONG-uri în septembrie 2016

 Organizarea 1 seminar pe tema „Dezvoltarea de 
Programe de Voluntariat pentru implicarea 
voluntarilor” (seminar realizat în cadrul 
proiectului în care VOLUM este partener cu 
Asociația Young Initiative, membru VOLUM) în 
februarie 2016

 Organizarea a 1 seminar pe tema „Comunicare 
externă și PR în ONG-uri” (seminar realizat în 
cadrul proiectului în care VOLUM este partener 
cu Asociația Young Initiative, membru VOLUM) 
în martie 2016

 Organizarea a 1 seminar pe tema “Organizare 
de evenimente în sectorul Nonprofit” (Seminar 
realizat în cadrul proiectului în care VOLUM 
este partener cu Asociația Young Initiative, 
membru VOLUM), martie 2016

 Participarea la întâlnirea de lucru organizată 
de organizațiile membre Hospice Casa 
Speranței (Filiala Brașov) și Centrul de Copiii și 
Tineret Sfântul Sebastian (întâlnire cu și 
pentru organizații neguvernamentale din zona 
Brașov în vederea coalizarii forțelor pentru 
desfășurarea de activități de voluntariat 
împreună)

 Partener în organizarea Conferinței “The 
Volunteer Manager: Key to Excellency in 
Volunteer Management”  realizată de ProVobis
– Centrul Național de Resurse pentru 
Voluntariat și Centrul European de Voluntariat

 Demararea programului de mentorat în 
managementul voluntarilor destinat 
organizațiilor ce activează în domeniul social

14 
evenimente 
organizate 
pentru 
membri / 
participare 
prioritară

6 evenimente 
organizate de 

membri la 
care am 

participat

450 
participări 
din partea 

membrilor la 
evenimentele 
organizate de 

VOLUM

785 
participări 
externe la 
evenimentele 
organizate 
de VOLUM



Creșterea capacității și 
dezvoltării durabile a Federației

Dezvoltarea organizațională a federației pentru a 
atinge un nivel crescut  de buna guvernanță și 
management.

Asigurarea cadrului de luare a unor decizii 
informate la nivelul Adunării Generale și 
dezvoltarea unui membership activ sub 
forma unei comunități.
 Organizare a 4 ședințe ordinare de 

Consiliu Director în martie, aprilie, 
septembrie și decembrie 2016

 Organizare a 1 întâlnire de Adunare 
Generală a membrilor în aprilie 2016

Creșterea sustenabilității financiare a 
Federației prin diversificarea surselor de 
venit și prin consolidarea relației cu 
donatorii, sponsorii și finanțatorii 
Federației

 Contractarea a 2 traininguri pe temele 
„Managementul Voluntarilor” și 
„Pregătirea organizațiilor pentru 
primirea voluntarilor” în februarie 2016, 
la invitația asociației Lumea lui 
Pinocchio

 Contractarea a 4 traininguri pe tema 
”Managementul Voluntarilor și 
implicarea comunității”  în iunie și iulie 
2016, la invitația Federației Asociațiilor 
Diabeticilor din România

 Contractarea a 2 traininguri pe tema 
„Atragerea de fonduri în organizații 
neguvernamentale”  august și noiembrie 
2016, la invitația Federației Asociațiilor 
Diabeticilor din România

 Realizarea a 2 rapoarte intermediare 
aferente proiectelor finanțate prin 
Fondul ONG în România

 Realizarea a 3 rapoarte finale aferente 
proiectelor finanțate prin Fondul ONG în 
România

 Contractarea în calitate de aplicant, și 
demararea proiectului V.I.S.S. –
Voluntariat în Servicii Sociale, finanțat 
prin Programul de Cooperare Româno-
Elvețian

 Contractarea în calitate de partener, și 
demararea proiectului EuroVIP, finanțat 
prin Erasmus +

1 AG4 ședințe 
CD

2 
proiecte 
contract

ate

8 
traininguri

externe

3 rapoarte 
financiare

3 rapoarte 
narative



Echipa Anca NĂSTASE, Director Executiv 
anca.nastase@federatiavolum.ro
(+4) 0749 509 308

Ana-Maria GRĂDINARIU, Coordonator Programe
anamaria.gradinariu@federatiavolum.ro
(+4) 0749 977 844

Florentina CHIRU, Coordonator PR & Comunicare Externă
florentina.chiru@federatiavolum.ro 
(+4) 0758 318 776

Cristina TOMESCU, Manager Financiar
cristina.tomescu@federatiavolum.ro
(+4) 0728 432 246

federatiavolum.ro
facebook.com/federatiavolum
office@federatiavolum.ro

hartavoluntariatului.ro
facebook.com/HartaVoluntariatului
contact@hartavoluntariatului.ro

galavoluntarilor.ro
facebook.com/GalaNationalaAVoluntarilor
comunicare@federatiavolum.ro

volunteer360.org
contact@volunteer360.org

Contact
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