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Misiunea Federaţiei VOLUM este facilitarea dialogului şi acţiunii comune a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a
voluntariatului în România.

RAPORT DE ACTIVITATE Federaţia VOLUM 2015 (ianuarie – decembrie)
VIZIUNEA
Viziunea Federaţiei VOLUM este o societate românească în care voluntariatul este o mişcare acceptată, susţinută şi recunoscută pentru
contribuţia sa la coeziunea, incluziunea şi solidaritatea socială şi la respectul pentru oameni şi mediu, pe baza asumării la nivel individual şi
instituţional a responsabilităţii sociale manifestate prin voluntariat.

MISIUNEA
Misiunea Federaţiei VOLUM este de a facilita dialogul şi acţiunea comună a tuturor factorilor interesaţi de mişcarea de voluntariat, în vederea
dezvoltării sustenabile a voluntariatului în România.

DIRECŢII STRATEGICE
(1) Construirea legitimităţii de
purtător de cuvânt al
voluntariatului românesc
(2) Crearea unui mediu favorabil
pentru dezvoltarea
voluntariatului în România
(3) Dezvoltarea capacităţii
membrilor şi creşterii calităţii
lucrului cu voluntarii
(4) Dobândirea recunoaşterii
contribuţiei voluntariatului la
dezvoltarea individuală şi socială

OBIECTIVE
(1)
(2)

Creşterea şi diversificarea membership-ului şi partenerilor Federaţiei VOLUM
Dobândirea recunoaşterii ca purtător de cuvânt al voluntariatului românesc la nivel naţional şi internaţional

(3)

Facilitarea procesului de dezvoltare, adoptare şi implementare a unei strategii naţionale pentru dezvoltarea şi
susţinerea voluntariatului
Facilitarea procesului de armonizare a cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat şi
sprijinirea actorilor relevanţi în implementarea corectă şi coerentă a acestor reglementări
Poziţionarea prioritară a voluntariatului în sistemele de finanţare active în România
Dezvoltarea şi livrarea unui set de servicii destinate membrilor şi partenerilor Federaţiei VOLUM
Dezvoltarea structurilor organizaţionale şi asigurarea managementui eficient al Federaţiei VOLUM

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Facilitarea procesului de creare şi implementare a unui sistem de recunoaştere a învăţării dobândite prin
voluntariat
Propulsarea voluntariatului pe agenda publică a mass-mediei şi a instituţiilor statului de la toate nivelurile

Contact Federaţia VOLUM: Calea Moșilor, nr. 36 A, sector 3, Bucureşti
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ACȚIUNI – Raport final 2015 (ianuarie – decembrie)
DIRECŢIA STRATEGICĂ I: Construirea legitimităţii de purtător de cuvânt al voluntariatului românesc
Obiectiv

Activități realizate

1)
Creșterea și
diversificarea membershipului şi partenerilor
Federaţiei VOLUM



In vederea atingerii acestui obiectiv, Consiliul Director al Federației VOLUM împreună cu Biroul
Executiv a finalizat elaborarea:







Kit de identitate pentru Federație
Analiza de nevoi a echipei executive a Federației
Proceduri financiare pentru Federație
Strategia Federației VOLUM (pe 7 ani)
Strategie operațională pentru Federația VOLUM (pe 2 ani)

Dincolo de partenerii tradiționali ai Federației, s-a deschis o colaborare cu Forțele Navale Române din
cadrul Ministerului Educației Naționale și cu Asociația Română de Securitate și Sănătate în Muncă.

2)
Dobândirea
recunoaşterii ca purtător
de cuvânt al
voluntariatului românesc
la nivel naţional şi
internaţional



Federația VOLUM a participat activ la 5 întâlniri pe durata anului cu partenerii instituționali pe tema legislației
în domeniul voluntariatului



Federația VOLUM a participat în cadrul următoarelor evenimente publice de referință:







Proiectul ”Competencies for All” Erasmus + pe tema abilităților dobândite prin activități nonformale februarie 2015
Forumul ONG la Riga – martie 2015
ONG Fest Romania – mai 2015 (2 seminarii susținute)
Gala Societății Civile – premiul I pentru schimbarea Legii Voluntariatului la secțiunea Participare publică
și implicare civică
Dezbatere la Palatul Parlamentului pe tema Legii Tinerilor – iunie 2015
Adunarea Generală a Centrului European pentru Voluntariat - Bruxelles, octombrie 2014
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Obiectiv

Activități realizate


Organizarea competiției Gala Națională a Voluntarilor desfășurată pe 14 decembrie 2015
Perioadă organizare competiție și seara de gală: iunie-decembrie 2014
Companii abordate pentru atragere de fonduri: 20
Companii partenere: 9
Cifre jurizare: 192 de nominalizări, 22 de categorii de concurs, 98 de proiecte finaliste, 30 de jurați
Apariții media: 190 apariții media, din care 120 de apariții media online provenite din cele 5 comunicate
de presă și 53
 de apariții media online din articole proprii
 Trafic website: 39 000 de vizitatori unici în perioada septembrie 2015 - ianuarie 2016
 Seara de gală: Călătorim împreună prin experiențe de voluntariat, 330 de invitați, 1 prezentator - Irina
Păcurariu (TVR)






DIRECȚIA STRATEGICĂ II: Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România
Obiectiv

3) Facilitarea procesului de
dezvoltare, adoptare şi
implementare a unei
strategii naţionale pentru
dezvoltarea şi susţinerea
voluntariatului

Activități realizate


Parteneriate informale cu instituțiile publice cu rolul de dialog constant și asistență în vederea
dezvoltării de politici publice în domeniul voluntariatului: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Tineretului și Sportului, Reprezentanţa Comisiei Europene la București,
Ministerul Educaţiei Naţionale, ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei și Formării Profesionale și Parlamentul României.



Prezența în Consiliul pe Probleme de Tineret al Ministerului Tineretului și Sportului



Participarea la consultări la cerere cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației
Naționale și Parlamentul României, ANPCDEFP
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Obiectiv
4) Facilitarea procesului de
armonizare a cadrului
legislativ care reglementează
activitatea de voluntariat şi
sprijinirea actorilor relevanţi
în implementarea corectă şi
coerentă a acestor
reglementări

Activități realizate
















Îmbunătățirea resurselor standard care să sprijine organizațiile în aplicarea modificărilor propuse la noua
lege a voluntariatului (Ex: contract de voluntariat pentru voluntarii adulți, contract de voluntariat pentru
voluntarii minori, adeverință de voluntariat, Certificatul de voluntariat – pentru abilitățile dobândite în
urma implicării în activități de voluntariat, pachet de documente suport pentru Protecție și Siguranță etc.)
Promovarea beneficiilor noii Legi către grupurile țintă vizate: voluntari, ONG-uri, instituții care pot implica
voluntari, angajatori.
Identificarea autorităților publice care ar putea juca un rol activ în sprijinirea mișcării de voluntariat și
comunicarea de înștiintări despre activitatea și rezultatele grupului național de lucru.
Constituirea unui grup de lucru pe tema măsurării impactului activtăților de voluntariat în România format
din:
Alexandra Toderiță (CRPE – Centrul Roman pentru Politici Europene),
Oana Moșoiu (Universitatea Bucuresti),
Cristina Bălan și Stela Serghiuță (CSR BootIQ),
Cristina Lincaru (INCSMPS – Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției
Sociale),
Florian Nițu (Cercetător),
Cristina Rigman (Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat),
Anemarie Gasser (Learning Ecosystems),
Carmen Marcu, Anca Năstase și Ana-Maria Grădinariu (Federația VOLUM)

Grupul s-a reunit de 3 ori în 2015, iar obiectivul său este să ajute Federația să gaseasca cele mai potrivite
metodologii de măsurare a impactului voluntariatului în Romania, și de a propune un ghid în acest sens.









Constituirea unui grup de lucru pe tema procedurii simplificate pentru protecția SSM în rândul voluntarilor
format din:
Bogdan Comaromi – inspector SSM
Doina Cubici – inspector SSM
Adrian Ispașoiu – inspector SSM
Florin Trușcă – inspector SSM
Florentina Chiru – Federația VOLUM
Anca Năstase – Federația VOLUM

Grupul s-a reunit de 5 ori în 2015, iar obiectivul său este să ajute Federația să gaseasca cele mai potrivite
metodologii pentru protecția SSM în rândul voluntarilor, și de a propune si realiza un ghid în acest sens.
Finalitatea grupului de lucru va fi o schimbare legislativă în domeniu.
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Obiectiv

Activități realizate
 Realizarea rețelei SSM a Federației VOLUM formată din 19 inspectori SSM, care oferă servicii de protecție
SSM gratuita organizațiilor care mobilizează voluntari la nivel local. Aceștia au fost acreditați gratuit de
Federația VOLUM.

5) Poziţionarea prioritară a
voluntariatului în sistemele
de finanţare active în
România



Participarea VOLUM în grupul consultativ inițiat de ANPCDEFP cu scopul de a identifica modalități de a
folosi programul Erasmus+ în cel mai util mod, îmbunătățirea sistemelor de educație și formare profesională
sau tineret.

DIRECŢIA STRATEGICĂ III: Dezvoltarea capacităţii membrilor şi creşterea calităţii lucrului cu voluntarii
Obiectiv
6) Dezvoltarea şi livrarea
unui set de servicii destinate
membrilor şi partenerilor
Federaţiei VOLUM

Activități realizate


Dezvoltarea și transmiterea de aplicații/propuneri de finanțare:
 Programul de Cooperare Româno-Elvețian – 1 aplicație, martie 2015 (câștigat)
 2 aplicații la proiecte în parteneriat de tip K2, Erasmus+ - aprilie și februarie 2015 (1 câștigat)



Realizarea a 6 traininguri pentru membrii VOLUM, în funcție de grila de necesități, cu peste 120
de participanți:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scriere de Proiecte (20-21 februarie 2015)
Managementul Resurselor Umane in ONG-uri (2-3 aprilie 2015)
Masurarea impactului programelor de voluntariat in ONG-uri (30-31 mai 2015)
Metode și instrumente de comunicare și organizare online și offline (12-13 iunie 2015)
Sisteme de operare și management intern în organizații (24-25 septembrie 2015)
Managementul Voluntarilor (11-12 noiembrie 2015)
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Obiectiv

Activități realizate


Organizarea unei caravane naționale de promovare a voluntariatului – ”Pune Orașul tău pe Harta
Voluntariatului”








12 orașe și 4527 km parcursi
20 de organizatii implicate in organizarea evenimentelor
35 voluntari implicati in organizarea si implementarea evenimentelor locale
467 beneficiari directi ai evenimentelor – participanti la evenimente
415 organizatii beneficiare
73.669 de persoane care au intrat in contact cu stirile si postarile din sosial media ale: Federatia
VOLUM,Harta Voluntariatului si organizatiile partenere
- 15.037 beneficiari (un numar aproximativ) ai sesiunilor de informare cu privire la hartavoluntariatului.ro
si formare pe eliberarea certificatului de voluntariat
Orașe și parteneri ai caravanei:













Bacau - Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau, Asociatia pentru Dezvoltare Activa,
Iasi - Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Organizatia Salvati Copiii Iasi,
Oradea- Fundatia Comunitara Oradea, Organizatia Nationala Cercetaaii Romaniei - Centrul local Oradea,
Baia Mare - Team for Youth Association, Autism Baia Mare,
Cluj Napoca - Asociatia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, ProVobis – Centrul National de Resurse
pentru Voluntariat,
Alba Iulia - Asociatia SM Speromax Alba,
Timiaoara - Institutul Intercultural Timisoara,
Craiova- Centrul pentru Dezvoltare Comunitara Durabila, Centrul Educational de Resurse & Training,
Brasov- Hospice Casa Sperantei, filiala Braaov, Centrul de Copii si Tineret Sfantul Sebastian,
Sf. Gheorghe - Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Alutus,
Constanta - Comitetul National Roman pentru Drepturile Omului, Asociatia copiilor ai tinerilor cu diabet
din judetul Constanta ”Sweet Land”, Asociatia Civicum Voluntaris



Realizarea platformei HartaVoluntariatului.ro , cu rol de matching între cererea și oferta de voluntariat
din România



Începerea demersurilor alături de Tech Soup România, Microsoft România și Aleman Software Group
pentru realizarea softului de management al voluntarilor – Volunteer360



Parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde și Asociația Young Initiative în 2 proiecte finanțate prin Fondul
ONG în România
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Obiectiv

7) Dezvoltarea structurilor
organizaţionale şi asigurarea
managementui eficient al
Federaţiei VOLUM

Activități realizate



Îmbunătățire website VOLUM – rebranding: lucru la grafică, layout, texte, integrare cu rețele sociale,
dezvoltare conținut, interfață etc.



Postarea de știri de la membri pe website-ul VOLUM, pagina de Facebook și grupurile de discuție (Facebook,
Yahoo)



Comunicarea internă constantă pe grupul Yahoo și pe grupul Facebook de discuții al Federației



Organizarea Adunării Generale în data de 29 mai 2015 la București.



Consiliul Director s-a reunit conform statutului de 4 ori în ședințe ordinare în februarie, mai, septembrie și
decembrie 2015.



Dezvoltarea capacității Biroul Executiv Federației VOLUM în sprijinirea membrilor federației, a consiliului
director și a dialogului cu partenerii și actorii interesați de voluntariat în România – Realizarea unei analize de
nevoi pentru reprezentanții Biroului Executiv al Federației VOLUM pentru identificarea de nevoi de formare,
perfecționare și intervenție în vederea profesionalizării lucrului în procesul de dezvoltare al Federației VOLUM.



Îmbunătățirea performanței consiliului director în leadership și în crearea de strategii și sisteme financiare, de
comunicare și evaluare pentru membrii VOLUM
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DIRECŢIA STRATEGICĂ IV: Dobândirea recunoaşterii contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea individuală şi socială
Obiectiv
8) Facilitarea procesului de
creare şi implementare a
unui sistem de recunoaştere
a învăţării dobândite prin
voluntariat

Activități realizate


Implementarea procesului de pilotare a Certificatului de Voluntariat, prevăzut în Legea Voluntariatului
78/2014








9) Propulsarea
voluntariatului pe agenda
publică a mass-mediei şi a
instituţiilor statului de la
toate nivelurile



Organizarea a trei ateliere în cadrul cărora membrii VOLUM au fost instruiți cu privire la procesul de
pilotare
125 de organizații au intrat în procesul de pilotare, începând cu noiembrie 2014. Acest proces s-a
desfășurat până în iulie 2015.
57 de organizații au completat formularul de feedback cu privire la certificare
În august 2015 s-a finalizat colectarea feedbackului
În septembrie 2015 s-a finalizat forma certificatului de voluntariat

Realizarea modulului de certificare în platforma HartaVoluntariatului.ro (aceasta va fi complet
activată în februarie 2016)

Dialogul activ cu cele 7 instituții partenere ale Federației VOLUM

FEDERAŢIA VOLUM 2015

Contact Federaţia VOLUM: Calea Moșilor, nr. 36 A, sector 3, Bucureşti
Mobil: 0748100253, E-mail: office@federatiavolum.ro, Web: www.federatiavolum.ro

