
 

           

  

Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact și Valoare 

Prezentare Proiect 

Proiectul „Voluntariatul prinde VOLUM în România”, derulat de Federația VOLUM în perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016, este un proiect finanțat prin 

Granturile SEE 2009- 2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în România, cu suma de 78.857,00 € euro. Cartea de Identitate a 

Voluntariatului – Calitate, Impact și Valoare  contribuie la crearea și implementarea de instrumente și mecanisme de lucru și de colaborare asumate de 

către ONG-urile care implică voluntari în România și instituțiile locale și naționale, în vederea îmbunătățirii vizibilității rezultatelor mișcării de voluntariat la 

nivel național și a implementării corecte a politicilor publice în domeniul voluntariatului.  

Instituţiile europene recunosc voluntariatul ca o resursă pentru societate, datorită valențelor sale de creator de capital uman social și generator de valoare 

adaugată. Comisia Europeană şi Consiliul Uniunii Europene atrag atenţia asupra principalelor bariere care limitează potenţialul voluntariatului, probleme 

cărora Federația VOLUM se adresează prin intermediul acestui proiect. Printre acestea se numără:   

 Absenţa unor strategii naţionale pentru voluntariat care să abordeze probleme precum dezvoltarea infrastructurii pentru voluntariat, instruirea 

voluntarilor, securitatea și siguranța în voluntariat, rambursarea cheltuielilor efectuate în realizarea activității de voluntariat; 

 Limitarea accesului și a înțelegerii informaţiilor despre activităţi de voluntariat, valoarea lor, posibilităţile de implicare şi importanţa lor pentru 

individ şi societate;  

 Valorizarea insuficientă sau chiar subaprecierea activităţilor de voluntariat, reflectată pe de o parte în absenţa sistemelor funcţionale de recunoaştere a 

competenţelor dobândite prin voluntariat, pe de altă parte în acoperirea insuficientă a voluntariatului în mass-media pentru a duce mesajul către 

publicul larg;  

 Insuficiența datelor statistice valide și constante, care să permită urmărirea evoluţiei voluntariatului în timp şi informarea factorilor de decizie în 

vederea unei reflectări corespunzătoare a voluntariatului în politicile publice. 

Proiect desfășurat în parteneriat cu: 
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Cartea de Identitate a Voluntariatului propune: 

 Sisteme de cuantificare a valorii economice a voluntariatului; 

 Sisteme de măsurare a impactului; 

 Capacitarea organizațiilor pentru a asigura siguranță și 

protecție în timpul activităților de voluntariat;  

 Creșterea capacității operaționale pentru adoptarea și 

gestionarea unui sistem de furnizare de date despre voluntariat 

și contribuția acestuia la dezvoltarea economică și socială la 

nivel național a 100 ONG-uri care implică voluntari în 

România;  

 Dezvoltarea colaborării între ONG-uri și inspectoratele 

teritoriale de muncă în vederea aplicării corecte a Legii 

Voluntariatului nr 78/2014 cu privire la siguranța și securitatea 

voluntarilor în 20 județe din România;  

 Întărirea capacității ONG-urilor pentru măsurarea impactului 

programelor și a activităților de voluntariat în rândul a 100 de 

organizații care implică voluntari din România. 

 

 

 

Rezultatele așteptate sunt:  

 Consolidarea capacității a 150 ONG-uri și promovarea 

unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental; 

 Implicarea a 400 de cetățeni în activitățile proiectului și 

a 4 autorități, 500 de voluntari, 20 de profesioniști care 

acumulează competențe în domenii cheie;  

 1 inițiativă la nivel de politici publice și implicarea unei 

federații alături de Asociația TechSoup, organizația 

parteneră în cadrul acestui proiect. 
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Începând cu acest an, aprobarea noii Legi a Voluntariatului nr 78/2014 dezvoltă premisele unui trend ascendent în recunoașterea competențelor dobândite prin 

voluntariat, prin acordarea de certificate naționale de voluntariat, care sunt în procesul de pilotare în acest moment, în delimitarea clară a activității de 

voluntariat printr-un contract obligatoriu între organizația gazdă și voluntar și prin însoțirea acestui contract de către documente obligatorii: fișa de voluntar, 

echivalentul fișei de post la angajați și fișa de siguranță și protecție, pe modelul promovat de Legea Securității și Sănătății în Muncă (SSM). În ceea ce privește 

fișa de siguranță și protecție, este nevoie de persoane acreditate care să realizeze instructajul către voluntari și, în acest sens, este o mare nevoie în rândul 

organizațiilor gazdă (în mod deosebit ONG-uri) de a se instrui cu privire la reglementările impuse prin lege, responsabile de punerea legii (SSM) în practică 

fiind Inspectoratele Teritoriale de Muncă.  

Federația VOLUM, prin intermediul proiectului Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact și Valoare - asigură, astfel, o contribuţie semnificativă 

la problemele reflectate de organizaţiile de voluntariat din România, prin crearea unui sistem de cuantificare a valorii economice și sociale a voluntariatului, 

creşterea capacităţii organizaţiilor de voluntariat de a demonstra impactul programelor de voluntariat și totodată creşterea capacității acestora de a respecta și 

de a asigura un mediu propice și în siguranță pentru activitățile de voluntariat. 

 

Proiectul Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact și Valoare este un proiect implementat de Federația VOLUM în parteneriat cu Asociația 

TechSoup România (https://www.techsoup.ro/)  

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei 

informaţiilor prezentate revine Federației VOLUM. 
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