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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 al Federaţiei VOLUM pentru 2011 
 

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    OBIECTIVE 
 
(1) Construirea legitimităţii de 

purtător de cuvânt al 
voluntariatului românesc 

(1) Creşterea şi diversificarea membership-ului şi partenerilor Federaţiei VOLUM 
(2) Dobândirea recunoaşterii ca purtător de cuvânt al voluntariatului românesc la nivel naţional şi internaţional 
(3) Implicarea directă în organizarea cu succes a Anului European al Voluntariatului 2011 şi capitalizarea impactului acestuia 

 

(2) Crearea unui mediu favorabil 
pentru dezvoltarea 
voluntariatului în România  

 

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

(5) Facilitarea procesului de armonizare a cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat şi sprijinirea 
actorilor relevanţi în implementarea corectă şi coerentă a acestor reglementări  

(6) Poziţionarea prioritară a voluntariatului în sistemele de finanţare active în România  

(3) Dezvoltarea capacităţii 
membrilor şi creşterii calităţii 
lucrului cu voluntarii  

(7) Facilitarea accesului membrilor la parteneri și evenimente din alte ţări europene  
(8) Dezvoltarea şi livrarea unui set de servicii destinate membrilor şi partenerilor Federaţiei VOLUM  
(9) Dezvoltarea structurilor organizaţionale şi asigurarea managementui eficient al Federaţiei VOLUM  

(4) Dobândirea recunoaşterii 
contribuţiei voluntariatului la 
dezvoltarea individuală şi 
socială 

(10) Demararea demersurilor de adoptare a sistemelor europene și internaționale de monitorizare a sectorului de voluntariat 
(11) Facilitarea procesului de creare şi implementare a unui sistem de recunoaştere a învăţării dobândite prin voluntariat  
(12) Propulsarea voluntariatului pe agenda publică a mass-mediei şi a instituţiilor statului de la toate nivelurile 
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ACȚIUNI  
 

 
(1) Creșterea şi diversificarea membership-ului şi partenerilor Federaţiei VOLUM  

 
 

Acțiunea 1: Realizarea 
materialelor de 

prezentare a Federaţiei 
VOLUM: pliant, strategie, 

pagină web, alte 
materiale promoţionale 

 

 
 Îmbunătăţirea secţiunii dedicate membrilor 

Federaţiei VOLUM pe pagina 
www.federatiavolum.ro 

 Realizarea unor bannere web ale Federaţiei 
VOLUM 

 Editarea şi distribuirea Strategiei Federaţiei 
VOLUM pentru perioada 2011-2013 

 Realizarea unui profil al Federaţiei bazat pe 
informaţii culese de la membri cu privire la 
domenii de activitate, număr de angajaţi, 
venituri, număr de voluntari etc. 

 
 A fost creată o secţiune specială de ştiri de la membri pe pagina 

www.federatiavolum.ro şi o secţiune dedicată buletinului informativ 
 A fost editată şi distribuită Strategia Federaţiei VOLUM pentru perioada 2011 – 

2013 prin poştă către membrii federaţiei şi la turneul AEV 
 A fost realizat profilul membrilor care va fi prezentat la Adunarea Generală şi 

utlizat în promovarea federaţiei 
 A fost realizat roll-up-ul Federației VOLUM cu datele de identificare finale 
 Au fost imprimate o serie de fotografii din activitățile federației care au fost utilizate 

pentru decorarea standului în cadrul ONG Fest (septembrie 2011) 
 A fost creată secțiunea Știri de la membri pe pagina web a federației unde 

sunt postate constant anunțuri de la membri 

 
Acţiunea 2: Participarea 

la evenimente publice 
care reunesc potenţiali 
membri şi parteneri ai 

Federaţiei VOLUM 

 
 Participarea la evenimente cu teme de 

interes din perspectiva strategiei Federaţiei 
VOLUM (responsabilitatea socială 
corporatistă, implicarea civică, parteneriatul 
public-privat etc.) 

 Participarea Federaţiei la evenimente 
specifice sectorului ONG (Săptămâna 
Naţională a Voluntariatului, ONG Fest, etc.) 

 

 
 Partener pe secţiunea VOLUNTARIAT la Conferinţa “Sectorul Neguvernamental 

după 20 de ani” organizată de FDSC în octombrie 2010 
 Participare conferinţa ”Parteneriate pentru Responsabilitate Sociala” în februarie 

2011 
 Partener în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului în mai 2011 
 Participare conferinţa "European CSR Lessons" în mai 2011 
 Organizare “Volunteer Marketplace” în cadrul Turneului AEV în mai 2011 
 Partener al Săptămânii Naționale a Voluntariatului organizată de Pro Vobis în 

2011 
 Participare cu stand la târgul ONG Fest organizat de FDSC în septembrie 2011 
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Acțiunea 3: Promovarea 

activă a Federaţiei 
VOLUM, a activităţilor 
sale şi a beneficiilor 

membrilor şi partenerilor 

 
 

 Construirea unei baze de date cu cel puţin 
300 de destinatari pentru comunicările 
constante ale Federaţiei 

 Trimiterea de news-allerts, informări şi 
informaţii utile pe grupul de discuţii al 
membrilor VOLUM 
VOLUM_RO@yahoogroups.ro  

 
 

 
 A fost dezvoltată o bază de date cu 100 de destinatari pentru comunicările 

constante ale Federaţiei 
 Au fost trimise pe lista de discuţii a membrilor informaţii despre Săptămâna 

Responsabilităţii, Turneul AEV, Programul Win-Win, SNV, Platforma evoluntar, 
Catalog bune practici, Conferința AEV 

 Au fost trimise membrilor informații despre evenimente naționale și internaționale 
precum: Volunteque, Forumul Viitorul Democrației, Let”s do it Romania, Caravana 
Evoluntar.ro, Conferința de încheiere AEV 2011 de la Varșovia, Evenimentele 
finale AEV 2011 din România – Gala Voluntarilor, Conferința de încheiere, 
Consultări cu privire la legea voluntariatului și documentele programatice AEV 
2011 în România 

 A fost extinsă baza de date cu destinatari pentru comunicările federației până la 
300 de destinatari 
 

 
Acțiunea 4: Mobilizarea 
şi motivarea membrilor 

existenţi în vederea 
promovării apartenenţei 
lor la Federaţia VOLUM 

 
 Trimiterea de scrisori de bun venit în cadrul 
 Federaţiei VOLUM către membrii acesteia, 

însoţite de documentele programatice şi 
strategice elaborate de 

 Consiliul director al Federaţiei 
 Realizarea unei analize a nevoilor membrilor 

Federaţiei VOLUM 
 Adaptarea constantă a ofertei de servicii 

pentru membri în funcţie de nevoile acestora 
şi resursele disponibile ale Federaţiei 

 Desfăşurarea unei campanii de atragere de 
noi membri în cadrul Federaţiei VOLUM  

 Desfăşurarea unei campanii de atragere de 
parteneri ai Federaţiei VOLUM  

 Mobilizarea membrilor Federaţiei să posteze 
bannerele web ale federaţiei pe paginile lor 
web şi să promoveze apartenenţa la 
Federaţia VOLUM în cadrul documentelor 
oficiale şi acţiunilor proprii 
 

 
 Au fost trimise de scrisori de bun venit în cadrul Federaţiei VOLUM către membrii 

acesteia, însoţite de Strategia Federaţiei VOLUM pentru perioada 2011- 2013 în 
luna martie 2011 

 In perioada iunie 2010 - mai 2011 au fost atraşi 20 de noi membri 
 A fost redactat chestionarul pentru analiza de nevoi a membrilor care va fi lansată 

la începutul anului 2012 
 În perioada iunie 2011 – decembrie 2011 au fost atrași 2 membri 
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(2) Dobândirea recunoașterii ca purtator de cuvânt al voluntariatului românesc la nivel national și internațional  

 
 

 
 

Acţiunea 5: Asigurarea 
unei prezenţe active a 
Federaţiei VOLUM pe 

scena publică prin luări 
de poziţie pe teme 

relevante, realizarea şi 
publicarea de analize pe 
teme specifice legate de 

voluntariat 

 
 Elaborarea şi promovarea unor poziţii 

publice pe diferite teme de interes pentru 
mişcarea de voluntariat (declaraţie de 
argumentare pentru Strategia Naţională 
pentru Dezvoltarea Voluntariatului în 
România, unificarea şi armonizarea cadrului 
legislativ cu referire la voluntariat etc.)  

 Realizarea unei cercetări/studiu cu privire la 
motivaţia angajaţilor de a se implica în 
activităţi de voluntariat  

 Publicarea de articole pe teme de voluntariat 
în diferite publicaţii tipărite şi electronice  

 
 A fost publicat un interviu pe pagina reprezentanţei Comisiei Europenee în 

România cu privire la voluntariat şi obiectivele AEV 
(http://ec.europa.eu/romania/news/articole 
_si_dialoguri/int_cristina_rigman_ro.htm)  

 A fost realizat documentul de poziție referitor la valoarea voluntariatului pentru 
Agenda Europa 2020 și distribuit în cadrul evenimentelor finale AEV 2011 și direct 
colaboratorilor instituționali cu care Federația a lucrat pe durata anului 2011  

 A fost redactat capitolul referitor la Infrastructura pentru voluntariat în România 
care va fi inclus în publicația cu Infrastructura petru voluntariat în Europa ce va fi 
lansată de Centrul European de Voluntariat în 2012 

 Federația VOLUM a luat cuvântul în cadrul evenimentelor AEV la nivel național și 
european pe teme legate de deyvoltarea voluntariatului în România, susținerea 
dezvoltării infrastructurii pentru voluntariat la nivel național și european, modificările 
necesare la legea voluntariatului, necesitatea unei strategii naționale pentru 
dezvoltarea voluntariatului în România, necesitatea adoptării metodologiilor 
internaționale privind măsurarea dimensiunilor mișcării de voluntariat 

 
Acțiunea 6: Organizarea 

constantă a unei 
conferinţe anuale pe 

teme de voluntariat cu 
participarea membrilor şi 
a altor factori interesaţi 

 
 Implicarea în organizarea Conferinţei 

Naţionale Anul European al Voluntariatului 
2011 în România din calendarul oficial de 
acţiuni dedicate AEV 2011 în România 

 Mobilizarea membrilor Federaţiei în vederea 
participării 

 Implicarea în organizarea Conferinţei 
Naţionale de prezentare şi planificare a 
implementării Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Voluntariatului în 

 România din calendarul oficial de acţiuni 
dedicate AEV 2011 în România 
 

 
 Au fost gestionate înscrierile la conferinţă, a fost elaborat comunicatul de presă 

post conferinţă 
 Federaţia a luat cuvântul în plenul de deschidere 
 Au fost reprezentaţi 24 de membri VOLUM 
 Federația a fost implicată în organizarea conferinței finale AEV 2011 în România în 

cadrul căreia au fost reprezentați 22 de membri ai federației 
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Acțiunea 7: Participarea 
activă la consultările şi 
dezbaterile publice la 

nivel naţional şi 
internaţional care vizează 

probleme relevante 
pentru mişcarea de 

voluntariat şi afilierea la 
organisme relevante la 

nivel european şi 
internaţional 

 
 Implicarea activă în Grupul naţional de lucru 

dedicat Anului European al Voluntariatului 
2011 în România 

 Facilitarea implicării membrilor Federaţiei 
VOLUM înconsultările derulate în cadrul 
grupurilor tematice AEV 2011 

 Dobândirea calităţii de membru deplin al 
Centrului European de Voluntariat 

 Participarea la consultările lansate la nivel 
naţional şi european pe teme legate de 
voluntariat sau conexe voluntariatului 

 

 
 Federaţia a participat la 4 întâlniri de lucru ale Grupului de coordonare AEV în 

2011 
 6 membri ai federaţiei sunt implicaţi în grupurile tematice AEV şi 
 reprezentanţi ai Federaţiei sunt co-moderatori la 3 dintre cele 4 grupuri de lucru 
 Federaţia VOLUM a fost acceptată ca membru deplin al Centrului European de 

Voluntariat din martie 2011 
 Federaţia este reprezentată în grupurile de lucru ale Alianţei AEV 2011 la nivel 

european în cadrul grupului dedicat Infrastructurii pentru voluntariat 
 Federația a coordonat realizarea documentelor programatice ale AEV 2011 în 

România, în special a Agendei Publice pentru Voluntariat în România 2012-2020 
 Federația a participat la Adunarea Generală a Centrului European de Voluntariat 

la Berlin (octombrie 2011) și la conferința finală AEV 2011 a Comisiei Europene de 
la Varșovia (decembrie 2011) 
 

 
Acţiunea 8: Dezvoltarea 

unui sistem de 
management al 

informaţiei cu privire la 
voluntariat şi de oferire a 
acesteia către publicul 

specializat (mediul 
academic, mediul de 
afaceri, mass-media, 
instituţii publice) din 
România şi Europa 

 
 Colectarea şi organizarea informaţiilor cu 

privire la voluntariat în România  
 Realizarea unor fişe informative cu privire la 

diferite aspecte referitoare la voluntariat şi 
distribuirea lor ţintită către publicuri diverse 

 
 A fost realizat un raport de Politici Publice cu privire la voluntariat care se află în 

etapa de diseminare 
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(3)  Implicarea directă în organizarea cu succes a Anului European al Voluntariatului 2011 şi capitalizarea impactului acestuia  

 

 
 

Acţiunea  9: Asumarea 
unor acţiuni specifice din 

Planul Naţional de 
Acţiune pentru AEV 2011 

şi implemetarea lor cu 
succes 

 

 
 Asumarea ca responsabil principal a 

următoarelor activităţi din planul naţional 
AEV 2011: consultări în grupuri de lucru 
tematice şi realizarea strategiei naţionale 
pentru sprijinirea şi dezvoltarea 
voluntariatului, Gala naţională a voluntarilor 
şi proiectelor de voluntariat 

 Asumarea unui rol secundar în 
implementarea următoarelor activităţi din 
planul naţional AEV 2011: Săptămâna 
Naţională a Voluntariatului, găzduirea Turului 
AEV 

 Implicarea în organizarea celorlalte acţiuni 
din planul naţional de lucru AEV 2011 la 
solicitarea responsabililor principali şi/sau 
pentru susţinerea efortului comun al tuturor 
de a organiza evenimentele comune (două 
conferinţe naţionale, campania de 
comunicare) 

 
 Federaţia este implicată în următoarele activităţi din planul de lucru AEV la 

nivel naţional: consultări în grupuri de lucru tematice, Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, găzduirea Turului AEV, prima conferinţă naţională, campaniade 
comunicare 

 Federația și-a asumat coordonarea parțială a campaniei de comunicare AEV 
participând în mod direct la realizarea spotului TV al AEV 2011 cu ambasadorii 
AEV 

 Federația și-a asumat rolul de lider în organizarea Galei Voluntarilor, primul 
eveniment național de recunoaștere a voluntarilor și proiectelor de voluntariat 
organizat în România 

 
Acţiunea 10: 

Colaborarea activă şi 
coordonarea eficientă cu 
alţi actori relevanţi şi cu 
organismul naţional de 
coordonare în vederea 

implementării cu succes a 
întregului plan de acţiune 
AEV 2011, monitorizării, 

evaluării şi raportării 
activităţilor AEV 2011 în 

România 
 

 
 Participarea constantă la întâlnirile de lucru 

ale grupului pentru implementarea AEV 2011 
în România constituit în jurul organismului 
naţional de comunicare 

 Gestionarea procesului de distribuire a 
materialelor promoţionale AEV 2011 alocate 
de CE României 

 Monitorizarea constantă şi detaliată a 
acţiunilor din planul naţional de activitate 
AEV 2011 pe baza rezultatelor estimate 
detaliate în planul de acţiune depus de 
România la CE 
 

 
 Federaţia a participat la 4 întâlniri de lucru ale Grupului de coordonare AEV în 

2011 
 Federaţia a primit o parte a materialelor promoţionale AEV 2011 şi a gestionat 

procesul de distribuire cu ocazia mailing-ului de materiale dedicate 
 SNV în colaborare cu Pro Vobis 
 Federația a monitorizat constant acțiunle din calendarul național AEV și a 

contribuit la redactarea raportului depus de România la CE în urma AEV 2011 
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Acțiunea 11: Mobilizarea 
şi sprijinirea membrilor în 

vederea implicării 
acestora în acţiunile AEV 

2011 

 
 Informarea constantă a membrilor Federaţiei 

cu privire la oportunităţile existente în cadrul 
AEV 2011 şi facilitarea participării acestora 
la respectivele acţiuni/evenimente 

 
 Membrii au fost informaţi prin intermediul listei de discuţii cu privire la 

următoarele evenimente din AEV: Turneul AEV, SNV, Platforma evoluntar, 
Conferinta AEV 

 Membrii au fost informaţi prin intermediul listei de discuţii cu privire la 
următoarele evenimente din AEV: Caravana Evoluntar, Conferința finală AEV, 
Gala Voluntarilor, consultarea cu privire la produsele grupurilor de lucru AEV 
2011 

 
Acţiunea 12: Lansarea şi 
întreţinerea unei dezbateri 

publice pe tema 
voluntariatului, a 

impactului său şi a nevoii 
de sprijinire şi 

recunoaştere a acestuia 
după încheierea AEV 

2011 

 
 Participarea la emisiuni radio, TV, interviuri, 

dezbateri etc. pe teme de voluntariat 

 Asigurarea unei prezenţe active a Federaţiei 
VOLUM în toate comunicările legate de AEV 
2011 la nivel naţional 

 
 Federaţia a fost reprezentată la următoarele emisiuni: „Interviuri” la TVR Info în 

octombrie 2010; Regionalia laTVR în 3 ianuarie 2011; Matinalii la 10TV în 
ianuarie 2011 şi a avut intervenţii în direct la Radio România Actualităţi, 
România Cultural, Radio Turnu Severin 

 Federația VOLUM a fost reprezentată la Radio România Actualități, Radio 
România Cultural, Radio România Internațional, TVR 3 
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(4)   Facilitarea procesului de dezvoltare, adoptare şi implementare a unei strategii naţionale pentru dezvoltarea şi susţinerea voluntariatului în România  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acţiunea 13: Realizarea 
unei analize a strategiilor 

de dezvoltare a 
voluntariatului existente 

în alte ţări europene 
 

 
 Realizarea unei analize a strategiilor de 

dezvoltare a voluntariatului existente în alte 
ţări europene şi includerea lor într-un raport 
distribuit pe scară largă 

 
 A fost inclusă o astfel de analiză în raportul cu privire la politicile publice cu 

referire la voluntariat publicat de Federaţie şi aflat în perioada de diseminare 
 

 
Acțiunea 14: Facilitarea 
procesului de consultare 
cu cât mai mulţi factori 
interesaţi cu privire la 

conţinutul strategiei şi la 
temele prioritare pe care 

aceasta trebuie să le 
vizeze 

 

 
 Implicarea în procesul de selectare a 

participanţilor la grupurile de lucru tematice 
dedicate AEV 2011 

 Facilitarea implicării membrilor Federaţiei 
VOLUM în discuţiile tematice din grupurile de 
lucru prin consultări constante pe temele 
abordate şi comunicarea poziţiei membrilor 
către moderatorii şi membrii grupurilor de 
lucru 

 Facilitarea comunicării altor factori interesaţi 
cu grupurile de lucru 
 

 
 Federaţia a fost implicată în procesul de selectare a participanţilor la grupurile 

de lucru tematice dedicate AEV 2011 
 Federaţia a iniţiat un proces de colaborare cu companii cu interes în 

domeniul voluntariatului prin intermediul Programului Win-Win implementat în 
parteneriat cu Pro Vobis 

 

 
Acțiunea 15: Facilitarea 

participării membrilor 
Federaţiei VOLUM la 

consultări şi asigurarea 
reflectării priorităţilor lor în 

cadrul viitoarei strategii 
 

 
 Facilitarea participării membrilor Federaţiei 

VOLUM la consultările dedicate AEV 2011 
 Asigurarea reflectării priorităţilor lor în cadrul 

viitoarei strategii prin implicarea directă în 
redactarea strategiei 

 
 Federaţia a trimis spre consultare membrilor planul naţional de acţiune AEV 

2011 înainte de trimiterea acestuia spre aprobare CE 
 Federaţia a facilitat implicarea membrilor în grupurile tematice de lucru care 

vor produce conţinut pentru strategia naţională 
 Federația a asigurat reflectarea în documentele programatice AEV 2011 din 

România  a tuturor aspectelor semnalate de membrii săi și  apriorităților 
federației așa cum sunt ele reflectate în direcțiile sale strategice de acțiune 
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(5) Facilitarea procesului de armonizare a cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat şi sprijinirea actorilor relevanţi în 
implementarea corectă şi coerentă a acestor reglementări  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Acţiunea 16: 

Poziţionarea strategică în 
vederea implicării 

Federaţiei VOLUM nu 
doar în procesul de 
consultare pentru şi 

redactare a strategiei, ci 
şi în procesul de 

implementare a acesteia 
 

 
 Poziţionarea strategică în vederea implicării 

Federaţiei VOLUM nu doar în procesul de 
consultare pentru şi redactare a strategiei, ci 
şi în procesul de implementare a acesteia 
prin luări publice de poziţie, relaţionarea cu 
actorii cu rol important în realizarea şi 
sprijinirea adoptării şi implementării strategiei 

 
 Federaţia ocupă un loc privilegiat în cadrul grupului de coordonare AEV 

datorită legitimităţii sale şi a capacităţii de transmitere de informaţii şi de 
facilitare a consultării cu organizaţiile care lucrează în mod nemijlocit cu 
voluntari 

 Federația a primit recunoaștere ca lider al coordonării AEV 2011 și al ducerii 
mai departe a acțiunilor începute în 2011, în special cele legate de 
modificarea legii voluntariatului, implementarea codului etic și a sistemului de 
recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat, adoptarea strategiei 
naționale pentru dezvoltarea voluntariatului 

 
Acţiunea 17: Realizarea 
unei analize a politicilor 

publice din România 
care fac referire la 

voluntariat 
 

 
 Realizarea unei analize a politicilor publice 

din România care fac referire la voluntariat şi 
includerea lor într-un raport distribuit pe scară 
largă 

 
 A fost realizată o analiză a politicilor publice din România care fac referire la 

voluntariat completată cu o dimensiune europeană 

 
Acțiunea 18: 
Participarea la 

demersurile existente de 
modificare a legislaţiei 
cu privire la voluntariat 

 

 
 Continuarea implicării în grupul de lucru 

dedicat modificării legii voluntariatului creat la 
iniţiativa Senatului României în cursul anului 
2010 

 Asigurarea includerii punctelor de vedere 
rezultate în urma consultărilor organizate de 
către organizațiile neguvernamentale în 
cursul anului 2010 

 Corelarea eforturilor diferite de modificare a 
legii voluntariatului prin aducerea împreună a 
factorilor interesați în grupul de lucru AEV 
2011 cu tema „Definiție și cadru legal pentru 
voluntariat” 
 

 
 Federaţia a pus la dispoziţia grupului de lucru pe tema „Definiţie şi cadru 

legal pentru voluntariat”  rezultatele consultărilor din anul 2010 cu privire la 
lege 

 Federația a coordonat relația cu Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, 
instituția mandatată de Guvernul României să gestioneze procesul de 
modificare a legii voluntariatului – toate sugestiile făcute de Federație au fost 
preluate de ANST și vor fi duse mai departe către unitatea de politici publice 
din cadrul Ministerului Educației, unitate care gestionează redactarea formei 
finale a noii legi a voluntariatului 
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     (6)   Poziţionarea prioritară a voluntariatului în sistemele de finanţare active în România 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Acţiunea 19: 
Participarea la 

redactarea normelor de 
implementare a legii 

voluntariatului 
 

 
 Implicarea directă în procesul de redactare a 

propunerilor de modificare a legii 
voluntariatului şi în grupul care va redacta 
normele metodologice de implementare a 
acesteia 

 
 Federaţia se află în contact cu instituţiile abilitate (Ministerul Educaţiei şi 

ANST) pentru corelarea eforturilor de modificare a legii voluntariatului 

 
Acţiunea 20: 
Participarea la 

consultările cu privire la 
planul naţional de 

dezvoltare 2013 – 2020 
în vederea includerii 

voluntariatului pe lista 
priorităţilor naţionale 

 

 
 Participarea la consultările cu privire la planul 

naţional de dezvoltare 2013 – 2020 în vederea 
includerii voluntariatului pe lista priorităţilor 
naţionale 

 
 Pe durata anului 2011 nu au avut loc astfel de consultări, acțiunea va fi 

extinsă în 2012 

 
Acțiunea 21: 
Colaborarea şi 

coordonarea cu alţi 
actori relevanţi în 

vederea propunerii unei 
axe prioritare dedicate 

voluntariatului, 
participării civice şi 

tineretului în viitorul plan 
naţional de dezvoltare 

2013 – 2020 
 

 
 Colaborarea şi coordonarea cu alţi actori 

relevanţi în vederea propunerii unei Axe 
prioritare dedicate voluntariatului, participării 
civice şi tineretului în viitorul plan naţional de 
dezvoltare 2013 – 2020 

 
 Federația face parte din grupul de inițiativă rezultat în urma lucrului comun în 

AEV 2011 și care se ocupă de redactarea unei propuneri privind o axa 
prioritară dedicată voluntariatului, educației nonformale și tineretului pentru 
viitoarea generație de fonduri structurale și campania de advocacy și lobby 
aferentă acestui demers – activitatea va continua pe durata anului 2012 
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(7) Facilitarea procesului de creare şi implementare a unui sistem de asigurare a calităţii în lucrul cu voluntarii  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acţiunea 22: Facilitarea 
procesului de creare a 

unui cod etic în lucrul cu 
voluntarii şi sprijinirea 
membrilor în vederea 
implementării acestui 

cod 
 

 
 Implicarea în moderarea şi coordonarea 

grupului de lucru AEV 2011 dedicat „Codului 
etic al organizatorilor activităţilor de 
voluntariat” 

 Consultarea membrilor Federaţiei VOLUM cu 
privire la documentul produs în cadrul acestui 
grup 

 Diseminarea Codului etic astfel rezultat către 
membri 

 Crearea unui sistem de sprijinire a membrilor 
în vederea dezvoltării capacităţii lor de a 
respecta în totalitate codul etic astfel creat 
 

 
 Grupul de lucru dedicat codului etic este co-moderat de reprezentanţii 

federaţiei: Ina Lolescu (Salvaţi Copiii) şi Andreea Furtună (Crucea Roşie 
Română) 

 Federația a informat membrii cu privire la consultările referitoare la Codul etic 
și a facilitat implicarea acestora în dezbaterea finală ce a avut loc în cadrul 
conferinței de încheiere AEV 2011 
 

 
Acțiunea 23: Crearea 

unui sistem de 
monitorizare a calităţii 

managementului 
voluntarilor în cadrul 

organizaţiilor membre şi 
sprijinirea lor în 

atingerea acestui 
standard 

 
 Începerea procesului de creare a unui sistem 

progresiv de evaluare a nivelului de calitate a 
proceselor de managementul voluntarilor prin 
implicarea şi pe baza experienţei membrilor 
Federaţiei 

 Începerea procesului de creare a unui sistem 
de sprijinire a membrilor în vederea dezvoltării 
capacităţii lor de a atinge standardului dorit de 
calitate a managementului voluntarilor pe baza 
sistemului de calitate menţionat 

 

 
 Întrebări despre calitatea managementului voluntarilor au fost incluse în 

chestionarul de analiză a nevoilor membrilor ce va fi utilizat pentru 
demararea acestei acțiuni în 2012 
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Acţiunea 24: 

Organizarea de cursuri 
de formare destinate 

personalului cu atribuții 
în coordonarea 

voluntarilor din rândul 
membrilor, partenerilor şi 
altor organizații/instituții 
care implică voluntari 

 
 Realizarea unei analize a nevoii de instruire a 

membrilor şi partenerilor Federaţiei VOLUM în 
domeniul managementului voluntarilor 

 Identificarea expertizei existente în rândul 
membrilor VOLUM în domeniul 
managementului voluntarilor şi facilitarea 
schimbului de experienţă între membri pe 
acest domeniu 

 Organizarea cel puţin a unui curs de instruire 
pentru personalul cu atribuţii de coordonare a 
voluntarilor din rândul membrilor Federaţiei 

 

 
 Întrebări despre nevoile membrilor în acest sens au fost incluse în 

chestionarul de analiza a nevoilor ce va fi aplicat la începutul anului 2012 

 
Acțiunea 25: 

Promovarea bunelor 
practici în lucrul cu 

voluntarii şi asumarea 
unei poziţii publice cu 
privire la situaţiile de 
încălcare a bunelor 
practici în lucrul cu 

voluntarii 
 

 
 Colecţionarea a 15 studii de caz din domeniul 

managementului voluntarilor şi publicarea lor 
pe pagina web a federaţiei 

 Realizarea unui Ghid de bune practici în lucrul 
cu voluntarii pe baza studiilor de caz astfel 
colectate 

 Diseminarea pe scară largă a Ghidului de 
bune practici în lucrul cu voluntarii 

 
 Au fost colectate 5 studii de caz din domeniul managementului voluntarilor şi 

publicate  pe pagina web a federației 
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(8) Dezvoltarea şi livrarea unui set de servicii destinate membrilor şi partenerilor Federaţiei VOLUM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acţiunea 26: 

Dezvoltarea unei oferte 
de servicii personalizată 
dedicată diferitelor tipuri 
de membri şi partenerilor 

Federaţiei VOLUM 

 
 Realizarea unei oferte de servicii 

personalizată pentru diferitele categorii de 
membri ai Federaţiei VOLUM 

 Realizarea unei oferte de servicii 
personalizată pentru partenerii Federaţiei 
VOLUM 

 Identificarea de resurse (de timp, umane şi 
materiale) care să permită federaţiei să livreze 
serviciile incluse în ofertă 
 

 
 Oferta de servicii pentru membrii este postată pe pagina web a federaţiei la 

secţiunea Despre noi 

 
Acţiunea 27:  

Realizarea constantă a 
unui buletin informativ al 

Federaţiei VOLUM şi 
actualizarea constantă a 

paginii web 

 
 Elaborarea trimestrială a buletinului informativ 

al Federaţiei VOLUM (martie 2011, iunie 2011, 
septembrie 2011, decembrie 2011) 

 Dezvoltarea secţiunii dedicate membrilor pe 
pagina www.federatiavolum.ro  

 Creşterea numărului de destinatari şi de 
contributori ai buletinului informativ al 
Federaţiei VOLUM 

 
 A fost elaborat primul număr al buletinului informativ al Federaţiei VOLUM în 

luna martie 2011 
 Pagina web a Federaţiei are o frecvenţă de vizitatori de aproximativ 40 pe 

săptămână 
 A fost elaborat Buletinul informativ al federației cu nr. 2 în iunie 2011 

 
Acţiunea 28:   

Facilitarea implicării 
membrilor în proiecte 

europene şi a identificării 
de parteneri din alte ţări 

 
 Informarea membrilor cu privire la apeluri de 

parteneri în cadrul unor proiecte europene 
 Facilitarea accesului membrilor la parteneri din 

alte țări europene prin intermediul rețelei de 
membri ai Centrului European de Voluntariat 

 
 Nu au existat informații despre apeluri la parteneriate internaționale; au fost 

trimise membrilor informații despre evenimente internaționale din domeniul 
voluntariatului: Forumul Consiliului Europei pentru Viitorul Democrației, 
Cipru, 20 iunie 2011; Conferința Internațională de Tineret, Macedonia, 21 
iulie 2011; Conferința Internațională despre Voluntariat, Austria, 26 iulie 
2011; Conferința de încheiere AEV, Polonia, 5 octombrie 2011 
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(9)    Dezvoltarea structurilor organizaţionale şi asigurarea managementui eficient al Federaţiei VOLUM 

 
 
 

 

 
Acţiunea 29: 

Dezvoltarea de proiecte 
specifice cu implicarea 

şi/sau în beneficiul 
membrilor şi partenerilor 

 
 Atragerea unui număr minim de 5 companii 

implicate în susţinerea voluntariatului cu 
statutul oficial de parteneri ai Federaţiei 
VOLUM 

 Realizarea unei „Bănci de proiecte AEV” ale 
membrilor Federaţiei VOLUM care vor fi 
promovate în rândul companiilor interesate de 
susţinerea unor proiecte de voluntariat (efort 
realizat în parteneriat cu Pro Vobis, la 
propunerea acestuia, în cadrul unui proiect 
implementat de acesta) 

 Facilitarea parteneriatului dintre companii şi 
organizaţiile membre ale Federaţiei prin 
intermediul proiectului „Banca de proiecte 
Win-Win” 

 Identificarea şi fructificarea oportunităţilor de 
finanţare care pot oferi suportul material 
dezvoltării şi livrării de servicii destinate 
membrilor Federaţiei 
 

 
 A fost inițiat Programul Win-Win în cadrul căruia a fost realizată „Banca de 

proiecte ”, în care se regăsesc proiecte ale membrilor Federației VOLUM 
care vor fi promovate în rândul companiilor interesate de susținerea unor 
proiecte de voluntariat (efort realizat în parteneriat cu Pro Vobis, la 
propunerea acestuia, în cadrul unui proiect implementat de acesta) 

 Pentru promovarea Programului Win-Win au fost abordate 59 de companii 
 A fost depus şi câştigat un proiect de dezvoltare strategică a federaţiei care 

include o serie de servicii pentru membri (finanţare CEE Trust) 
 S-a realizat chestionarul de analiză a nevoilor membrilor federației pe baza 

căruia vor fi oferite servicii de instruire și dezvoltare pentru membrii federației 

 
Acţiunea 30: 
Redactarea şi 
implementarea 

regulamentului intern de 
organizare şi funcţionare 

a Federaţiei VOLUM 

 
 Redactarea Regulamentului intern de 

organizare şi funcţionare a Federaţiei VOLUM 
prin efortul comun al secretariatului şi al 
Consiliului director  

 Aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Federaţiei VOLUM de către 
Adunarea Generală a federaţiei 

 Aplicarea prevederilor regulamentului în 
activitatea zilnică a Federaţiei prin grija 
coordonatorului secretariatului federaţiei, a 
Consiliului Director și a Președintelui 

 

 
 A fost redactat Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a 

Federaţiei VOLUM prin efortul comun al secretariatului şi al Consiliului 
director care a fost supus aprobării Adunării Generale din iunie 2011 

 Regulamentul a fost aprobat de către membrii VOLUM cu 30 de voturi, prin 
procedura de vot electronic în perioada 22 septembrie – 18 octombrie 2011 

 Regulamentul a devenit, alături de statutul Federației, un document utilizat 
constant în activitatea de gestionare a Federației de către Consiliul Director 
și secretariatul executiv al federației 
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Acțiunea 31: Asigurarea 
unui angajat permanent 

care să gestioneze 
secretariatul Federaţiei 

VOLUM 

 
 Identificarea şi atragerea de resurse financiare 

care să asigure menținerea unui angajat 
permanent cu normă întreagă pentru 
coordonarea secretariatului federaţiei 

 
 Au fost atrase resurse financiare care să asigure menținerea unui angajat 

permanent cu normă întreagă pentru coordonarea secretariatului federației 
prin proiectul strategic aprobat de CEE Trust pentru perioada aprilie 2011 – 
iulie 2012 

 A fost atrasă suma de 15000EUR pe baza unui contract de prestări servicii 
încheiat de Federația VOLUM cu Centrul de Cercetare și Consultanță în 
Domeniul Culturii, organismul național de coordonare AEV, în cadrul căruia 
au fost realizate serviciile de coordonare de activități și organizare de 
evenimente în cadrul planului național de acțiune AEV 2011 

 
Acțiunea 32:  

Organizarea trimestrială 
a întâlnirilor Consiliului 
Director şi organizarea 

anuală a Adunării 
Generale a membrilor 

 
 Organizarea trimestrială a întâlnirilor de lucru 

ale Consiliului Director al Federaţiei în ianuarie 
2011, aprilie 2011, iulie 2011, octombrie 2011 

 Organizarea Adunării generale a membrilor în 
perioada martie – iunie 2011 

 
 Au fost organizate trimestrial întâlniri de lucru ale Consiliului Director al 

Federaţiei în octombrie 2010, ianuarie 2011 şi mai 2011 
 Adunarea Generală a membrilor va fi organizată în 3 iunie 2011 
 A fost organizată Adunarea Generală a membrilor în 3 iunie 2011 la 

București 
 Au avut loc întâlniri de lucru ale Consiliului Director în septembrie și 

decembrie 2011 

 
Acțiunea 33:   

Dezvoltarea sistemelor 
de management intern, 
raportare, monitorizare, 
planificare și evaluare 

 
 Redactarea unui plan anual de acţiune pentru 

2011 de către Consiliul Director şi Secretariat 
şi aprobarea acestuia de către Adunarea 
generală a membrilor 

 Evaluarea trimestrială a progresului 
activităţilor pe baza planului anual de acţiune 
pentru 2011 în cadrul şedinţelor de lucru ale 
Consiliului Director 

 Dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a 
activităţii secretariatului în vederea facilitării 
întocmirii de rapoarte de activitate 

 Realizarea unei sesiuni de planificare 
strategică în vederea capitalizării AEV 2011, 
ale cărei rezultate să fie incluse în planul de 
activitate pentru 2012 

 Redactarea şi publicarea unui raport anual 
pentru anul 2011 

 
 A fost redactat un plan anual de acţiune pentru 2011 de către Consiliul 

Director şi Secretariat care va fi supus aprobării Adunării Generale 
 A fost evaluat progresul activităţilor pe baza planului anual de acţiune pentru 

2011 în cadrul şedinţelor de lucru ale Consiliului Director şi a fost realizat un 
raport intermediar de activitate pentru anul 2011 care va fi prezentat Adunării 
Generale 

 A fost realizat prezentul raport de activitate care va fi formatat și transformat 
în Raportul Anual 2011 al Federației VOLUM după aprobarea sa de către 
membrii în cadrul Adunării Generale din 2012 

 Sesiunea de planificare strategică a fost planificată odată cu prima întâlnire 
de lucru a Consiliului Director din 2012 

 Au fost realizate o serie de instrumente de lucru personalizate cu identitatea 
federației care sunt utilizate în activitatea curentă a acesteia (formulare de 
planificare și evaluare lunară, fișa de prezență a personalului, formulare de  
decont, ordine de deplasare, registre interne pentru documentele interne și 
documentele contabile, baza de date a membrilor cu informații despre 
situația cotizațiilor, prezența la Adunările Generale și datele actualizate de 
contact) 
 

http://www.federatiavolum.ro/


 

Contact Federaţia VOLUM: Str. Dem I Dobrescu, nr. 15, Etaj 5, Ap. 80, Sector 1, Bucureşti,  
Tel/Fax: 031 8058165, Mobil: 0748 100253, E-mail: office@federatiavolum.ro, Web: www.federatiavolum.ro 

(10)  Demararea demersurilor de adoptare a sistemelor europene şi internaţionale de monitorizare a sectorului de voluntariat de către autorităţile relevante  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acţiunea 34: 

Mobilizarea unui grup 
multisectorial care să 

lucreze pentru 
implementarea Ghidului 

Naţiunilor Unite şi al 
Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii 
pentru măsurarea 

sectorului de voluntariat 

 
 Mobilizarea unui grup multisectorial care să 

lucreze pentru implementarea Ghidului 
Naţiunilor Unite şi al Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii pentru măsurarea 
sectorului de voluntariat 

 Promovarea pe pagina web şi în buletinul 
informativ al Federaţie a conţinutului acestui 
manual în vederea facilităţii cunoaşterii acestei 
metodologii şi obţinerii sprijinului pentru 
implementarea ei 

 
 Au fost primite informaţii detaliate de la implementatorii European Volunteer 

Measurement Project în luna mai 2011 care vor fi utilizate în perioada 
următoare pentru abordarea autorităţilor competente 

 Federația VOLUM a devenit suporter oficial al acestui demers 
(http://evmp.eu/about/partners-supporters/meet-the-supporters/ ) și va 
planifica acțiuni concrete pe această direcție în 2011 

 
Acțiunea 35: Sprijinirea 

acestui grup în 
consultarea 

organizaţiilor care 
lucrează cu voluntari 

pentru buna 
implementare a 

sistemului 

 
 Sprijinirea acestui grup în consultarea 

organizaţiilor care lucrează cu voluntari pentru 
buna implementare a sistemului 
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(11)   Facilitarea procesului de creare şi implementarea unui sistem de recunoaştere a învăţării dobândite prin voluntariat  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Acţiunea 36: Realizarea 
unei serii de consultări 
cu factori interesaţi cu 

privire la tipul de 
competenţe/învăţare 

dobândită prin 
voluntariat în România şi 

posibilele forme de 
recunoaştere a acestora 

 
 Implicarea în moderarea şi coordonarea 

grupului de lucru AEV 2011 dedicat 
„Recunoaşterii competenţelor dobândite prin 
voluntariat” 

 Consultarea membrilor Federaţiei VOLUM cu 
privire la documentul produs în cadrul acestui 
grup 

 Diseminarea raportului realizat de grupul de 
lucru către membrii Federaţiei 

 
 Doi membri ai federaţiei sunt reprezentaţi în acest grup de lucru 
 Federația VOLUM a transmis către membri apelul la consultare cu privire la 

acest document la finalul anului 2011 și a comunicat forma finală a acestuia 

 
Acțiunea 37: 

Cercetarea sistemelor 
de recunoaştere / 

validare a competenţelor 
/ învăţării dobândite prin 
voluntariat existente în 

alte ţări europene 

 
 Colectarea de informaţii cu privire la sisteme 

simlare existente în alte ţări şi diseminarea lor 
în rândul membrilor şi al membrilor grupului de 
lucru AEV 

 
 Activitatea a fost realizată de membrii grupului de lucru și rezultatele 

reflectate în produsul final 

 
Acțiunea 38:  

Publicarea unui raport 
de analiză cu 

recomandări pentru 
crearea şi 

implementarea unui 
sistem recunoaştere / 

validare a competenţeor 
/ învăţării dobândite prin 

voluntariat 

 
 Implicarea în redactarea raportului şi 

recomandărilor realizate în cadrul grupului 
tematic de lucru AEV dedicat „Recunoaşterii 
competenţelor dobândite prin voluntariat” 

 Facilitarea reflectării contribuţiilor şi viziunilor 
membrilor federaţiei în raportul realizat de 
către grupul de lucru 

 
 Federația a facilitat includerea în Agenda Publică pentru Voluntariat în 

România 2012-2020 a opiniilor membrilor și a concluziilor grupurilor de lucru 
ale AEV în care au activat și membrii Federației 
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(12)  Propulsarea voluntariatului pe agenda publică a mass-mediei şi a instituţiilor statului de la toate nivelurile  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Acţiunea 39: 

Organizarea de 
evenimente cu 

participare la nivel înalt 
sub egida Anului 

European al 
Voluntariatului 2011 în 

vederea capitalizării 
oportunităţii de atragere 
a atenţiei publice oferită 

de acesta 

 
 Asumarea ca responsabil principal a 

următoarelor activităţi din planul naţional AEV 
2011: consultări în grupuri de lucru tematice şi 
realizarea strategiei naţionale pentru 
sprijinirea şi dezvoltarea voluntariatului, Gala 
naţională a voluntarilor şi proiectelor de 
voluntariat 

 Asumarea unui rol secundar în implementarea 
următoarelor activităţi din planul naţional AEV 
2011: Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 
găzduirea Turului AEV 

 Implicarea în organizarea celorlalte acţiuni din 
planul naţional de lucru AEV 2011 la 
solicitarea responsabililor principali şi/sau 
pentru susţinerea efortului comun al tuturor de 
a organiza evenimentele comune (două 
conferinţe naţionale, campania de 
comunicare) 

 

 
 Federaţia este implicată în următoarele activităţi din planul de lucru AEV la 

nivel naţional: consultări în grupuri de lucru tematice, Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, găzduirea Turului AEV, prima conferinţă naţională, campania 
de comunicare 

 Federația a coordonat realizarea documentelor programatice ale AEV 2011 
în România, în special a Agendei Publice pentru Voluntariat în România 
2012-2020 și a avut un rol de lider în organizarea conferinței finale AEV și a 
Galei Voluntarilor, precum și în realizarea spotului TV cu ambasadorii AEV 
2011 

 
Acțiunea 40: 

Relaţionarea cu 
instituţiile mass-media la 

nivel naţional şi în 
special cu televiziunea 

publică în vederea 
difuzării de ştiri, 

reportaje şi transmisiuni 
de la evenimentele 
Anului European al 
Voluntariatului 2011 

 

 
 Participarea la emisiuni radio, TV, interviuri, 

dezbateri etc. pe teme de voluntariat 
 Asigurarea unei prezenţe active a Federaţiei 

VOLUM în toate comunicările legate de AEV 
2011 la nivel naţional 

 Realizarea şi transmiterea de comunicate de 
presă pentru evenimentele din planul naţional 
de acţiune AEV 

 
 Menţionate la Acţiunea 12 mai sus 
 Sigla federaţiei este parte din antetul documentelor AEV utilizate în România 

şi este postată pe pagina web dedicată AEV 
 Federaţia a fost menţionată în comunicatele emise cu ocazia Lansării AEV 

2011 în România în luna decembrie 2010, organizării Conferinţei Naţionale 
AEV 2011 în februarie 2011, găzduirii Turneului AEV 2011 în mai, organizării 
SNV 2011 în luna mai 

 Federația a redactat și transmis comunicate de presă cu privire la Gala 
Voluntarilor 2011 și încheierea oficială a AEV 2011 
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Acțiunea 41:  

Facilitarea adoptării 
Strategiei Naţionale de 

Sprijinire şi Dezvoltare a 
Voluntariatului în 

România şi asumării 
acesteia în mod public 

de către instituţii centrale 
ale statului 

 
 Implicarea directă în procesul de redactare a 

Strategiei naţionale pentru sprijinirea şi 
dezvoltarea voluntariatului şi în demersurile de 
prezentare a acesteia instituţiilor centrale ale 
statutului  

 Mobilizarea sprijinului membrilor Federaţiei şi 
a altor factori interesați de mişcarea de 
voluntariat pentru adoptarea strategiei 
naţionale, asumarea şi implementarea 
acesteia în următorii ani 

 
 Federaţia este responsabilă în cadrul grupului de coordonare AEV cu 

redactarea strategiei naţionale prin utilizarea conţinutului creat de grupurile 
tematice de lucru  

 Federaţia este implicată, prin intermediul membership-ului în Centrul 
European de Voluntariat, în activitatea Alianţei AEV 2011 la nivel european 
de creare a unei Agende de politici publice pentru voluntariat în Europa   

 Federația a primit recunoaștere ca lider al coordonării AEV 2011 și al ducerii 
mai departe a acțiunilor începute în 2011, în special cele legate de 
modificarea legii voluntariatului, implementarea codului etic și al sistemului 
de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat, adoptarea 
strategiei naționale pentru dezvoltarea voluntariatului, acțiuni care vor 
continua pe durata anului 2012 
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