Voluntariatul prinde VOLUM in România
Prezentare Proiect
Proiectul „Voluntariatul prinde VOLUM în România” derulat de Federația VOLUM în
perioada 1 iulie 2014 - 28 februarie 2016, este un proiect finanțat prin Granturile SEE 20092014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România, cu suma de 82 789,8 euro.
“Voluntariatul prinde VOLUM în România“ este o ințiativă ce urmărește întărirea capacității
de funcționare și dezvoltare a activității Federației Volum prin capacitarea membrilor,
secretariatului și a consiliului director, urmărind în același timp și dezvoltarea de
instrumente și servicii pentru sustenabilitate. Proiectul a pornit de la nevoile de suport ale
membrilor pe domenii relevante pentru desfășurarea calitativă a activităților din cadrul
organizațiilor pe care le reprezintă, a pornit de la nevoia de sustenabilitate a federatiei și
profesionalizarea lucrului în organizațiile ce implică voluntari pentru rezultate mai bune în
comunitate. Nu în ultimul rând prin proiectul “Voluntariatul prinde VOLUM în România“ se
dorește crearea în jurul Federației a unor susținători și parteneri instituționali pe termen
lung.

Ne propunem
 Dezvoltarea de servicii pentru membrii Federației VOLUM în vederea creşterii
eficienţei acestora în gestionarea resurselor comunitare, promovarea voluntariatului
la nivel local şi a asigurării sustenabilităţii programelor de voluntariat.
 Dezvoltarea capacității secretariatului Federației VOLUM în sprijinirea membrilor
federației, a consiliului director și a dialogului cu partenerii și actorii interesați de
voluntariat în România.
 Îmbunătățirea performanței consiliului director în leadership și în crearea de strategii
și sisteme financiare, de comunicare și evaluare pentru cei 60 membri ai Federației
VOLUM.
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Rezultate așteptate
 Crearea unui pachet de servicii bazat pe nevoile organizațiilor membre.
 Organizarea a 6 traininguri pentru organizațiile membre.
 Crearea

unui

kit

de

identitate

a

Federației

VOLUM,

privind

conduita,

responsabilitățile și beneficiile membrilor săi.
 Organizarea de traininguri și consultanță în dezvoltarea de campanii de advocacy.
 Organizarea Adunărilor Generale ale Federației VOLUM (2014, 2015).
 Crearea de produse de comunicare eficientă cu membrii și cu Consiliul Director.
 Organizarea Galei Naționale a Voluntarilor.
 Atragerea a 30 noi membri
 Încheierea de parteneriate strategice cu 3 autorități naționale.

Mai multe detalii și evoluția proiectului pot fi accesate pe www.federațiavolum.ro și la
datele de contact Anca Năstase (Director Executiv, office@federatiavolum.ro/0748100253)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
Material realizat de Federația VOLUM, iulie 2014.
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