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VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România 
Preşedinte: Diana Păiuş (Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Biroul zonal Iaşi) 

Vicepreședinte: Carmen Marcu (Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat) 
Consiliul Director: Ştefan Cibian (Asociaţia GRASP), Dragoş Zaharia (Asociaţia SM Speromax Alba), Gabriel Măgurianu (Fundaţia 

de Sprijin Comunitar), Andreea Furtună (Societatea Naţională de Cruce Roşie din România). 

Date de identificare: Nr. înregistrare 24/7.12.2010; cod fiscal 27874940;  
Cont: RO04 BTRL 0410 1205 1851 55XX, Banca Transilvania, Bucureşti, Agenţia Magheru  

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 2013 (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    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 

 

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

 

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

(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  

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

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

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

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

(9) Facilitarea procesului de creare şi implementare a unui sistem de recunoaştere a învăţării dobândite prin voluntariat  
(10) Propulsarea voluntariatului pe agenda publică a mass-mediei şi a instituţiilor statului de la toate nivelurile 
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ACȚIUNI – Raport final 2013 (ianuarie – decembrie) 

 
 

DIRECŢIA STRATEGICĂ I: Construirea legitimităţii de purtător de cuvânt al voluntariatului românesc 
 
 

Strategie Obiectiv Activități realizate 

 

I.Construirea  

legitimităţii 

de purtător 

de cuvânt al 

voluntariatul

ui românesc 

 
 
 

 
2) Dobândirea 
recunoaşterii 
ca purtător de 

cuvânt al 
voluntariatului 
românesc la 
nivel naţional 

şi internaţional 
 

 
 Intrarea în procedura parlamentară a noii Legi a Voluntariatului în septembrie 2013, dupa 3 ani de dezbateri 

publice la nivel național și 1,5 ani de lobby pentru a fi asumată instituțional și politic, semnată de 106 deputați 
din aproape toate partidele politice. Evenimentul a fost marcat de o conferință de presă de lansare care a avut loc 
la Palatul Parlamentului. 
 

 Realizarea campaniei naționale de promovare a voluntariatului ”Ajută România” de către Știrile TVR în 
parteneriat cu Federația VOLUM în perioada septembrie-noiembrie 2013. A fost prima și singura campanile TV 
națională de promovare a voluntariatului din România. 

 
 Realizarea unui document de poziție VOLUM privind diferențele dintre Voluntariat, Internship și Practică, 

document ce a fost promovat către membrii VOLUM și presa de sector neguvernamental și circulat către 
Parlamentul României, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale.  

 
 

 Federația VOLUM a participat în cadrul urmatoarelor evenimente publice de referință: 
 
 Lansarea Anului European al Cetățenilor organizată de Reprezentanța Comisiei Europene la București, 

ianuarie 2013 
 Masă rotundă organizată de USR privind stagiile de practică, februarie 2013 
 ONGFest, mai 2013 
 Conferință de presă cu ocazia lansării Strategiei de Tineret a Ministerului Tineretului și Sportului, mai 2013 
 ”Angajați implicați, angajați dedicați”, seminar organizat de Pro Vobis-Centrul National de Resurse pentru 

Voluntariat, mai 2013 
 Proiect România 2020, organizat de GRASP, iunie 2013 
 CONNECTOR, organizat de ANPCDEFP, iunie 2013 
 Conferință de presă cu ocazia intrării în procedură parlamentară a noii Legi a Voluntariatului,  

septembrie 2013 
 Conferința europeană anuală Volonteurope la București, octombrie 2013 
 Dezbatere publică privind Legea Internshipului, noiembrie 2013 
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Strategie Obiectiv Activități realizate 
 

 Organizarea competiției Gala Naționala a Voluntarilor desfășurată pe 12 decembrie 2013 
 
 Perioadă organizare competiție și seara de gală: iunie-decembrie 2013 
 Companii abordate pentru atragere de fonduri: 37 
 Companii partenere: 8 
 Resurse atrase: 19 500 EUR 
 Cifre jurizare: 185 de nominalizări, 22 de categorii de concurs, 97 de proiecte finaliste, 33 de jurați 
 Apariții media:  157 apariții media, din care 101 de apariții media online provenite din cele 4 comunicate de 

presă și 46 de apariții media online din articole proprii 
 Trafic website: 87 900 de vizitatori unici în perioada noiembrie 2013 - ianuarie 2014 
 Seara de gală: Olimpiada Voluntarilor, 260 de invitați, 2 prezentatori - Irina Păcurariu (TVR) și Dan Croitoru, o 

expoziție cu obiecte din palmaresul sportivilor români cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și a celor 9 
federații sportive partenere 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ II:  Crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea voluntariatului în România 

 

Strategie Obiectiv Activități realizate 

 

II.Crearea unui 

mediu 

favorabil 

pentru 

dezvoltarea 

voluntariatului 

în România 

 

 
 
 

1) Facilitarea 
procesului de 

dezvoltare, adoptare 
şi implementare a 

unei strategii 
naţionale pentru 

dezvoltarea şi 
susţinerea 

voluntariatului 
 

 
 Parteneriate informale cu 7 instituții publice cu rolul de dialog constant și asistență în vederea 

dezvoltării de politici publice în domeniul voluntariatului: Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației Naționale, Reprezentanța Comisiei Europene la 
București, Parlamentul României, ANPCDEFP și Banca Nationala a României. 
 

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

 Adoptarea parțială a Agendei Publice pentru Voluntariat în România asumată de Federația VOLUM 
în Strategia de Tineret a Ministerului Tineretului și Sportului 

 
 Participarea la consultări la cerere cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul 

Educației Naționale și Parlamentul României 
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Strategie Obiectiv Activități realizate 

 

II. Crearea unui 

mediu favorabil 

pentru 

dezvoltarea 

voluntariatului 

în România 

 

 
2) Facilitarea 
procesului de 
armonizare a 

cadrului legislativ 
care reglementează 

activitatea de 
voluntariat şi 

sprijinirea actorilor 
relevanţi în 

implementarea 
corectă şi coerentă a 
acestor reglementări 

 
 Începerea procesului de advocacy pentru introducerea în Parlament spre adoptare a noii Legi a 

Voluntariatului în România, din postura de lider al societății civile care sprijină initiațiva: 
 

 Februarie 2013 – Asumarea instituțională a proiectului de către Ministerul Tineretului și Sportului 
 Martie 2013 – Întâlniri cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și cu Ministerul Educației 

Națonale 
 Aprilie 2013 – Întâlniri cu reprezentanți ai Parlamentului României 
 Mai 2013 – Primirea sprijinului instituțional din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale 
 Iunie 2013 – Obținerea feedback-ului informal de la Consiliul Legislativ al Parlamentului, 2 

comisii parlamentare și Cabinetului Premierului 
 Iulie 2013 – Integrarea feedback-ului primit în noua lege 
 Septembrie 2013 – Intrarea în procedură parlamentară a noului proiect de lege 
 Octombrie 2013 – Înaintat către Senatul Romaniei și intrare în comisiile parlamentare ale 

Senatului 

 

 
3) Poziţionarea 

prioritară a 
voluntariatului în 

sistemele de 
finanţare active în 

România 

 
 Susținerea publică a documentului de fundamentare și semnarea petiției online „Spuneți DA 

voluntariatului, educației nonformale și tineretului” în vederea includerii voluntariatului, educației 
nonformale și tineretului în prioritățile de finanțare ale Fondului Social European pentru viitoarea perioadă 
de programare (2014 -2020). Federația s-a alăturat proceselor de lobby pentru susținerea acestului 
demers, alături de ANPCDEFP, Pro Vobis, Fundația Soros, Universitatea București, Ce-Re, Fundația Noi 
Orizonturi, Camera de Comerț Româno-Americană și mulți alții. 

 
 Participarea VOLUM la comitetele consultative ministeriale pentru stabilirea priorităților de 

financiare ale României pentru viitoarea perioadă de programare (2014 -2020).  
 

 Participarea în cadrul unei întâlniri de lucru la nivel înalt la Ministerul Fondurilor Europene, 
împreună cu ANPCDEFP și Pro Vobis. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ III:  Dezvoltarea capacităţii membrilor şi creşterea calităţii lucrului cu voluntarii 
 

Strategie Obiectiv Activități realizate 

 
 
 
 

III. Dezvoltarea 

capacităţii 

membrilor şi 

creşterii 

calităţii 

lucrului cu 

voluntarii 

 
 
 

 
 

1) Facilitarea 
accesului 

membrilor la 
parteneri și 

evenimente din alte 
ţări europene 
 

 
 Facilitarea participării membrilor în cadrul a 3 proiecte de mobilitate în Estonia, Ungaria și Austria 

 
2) Dezvoltarea şi 

livrarea unui set de 
servicii destinate 

membrilor şi 
partenerilor 

Federaţiei VOLUM 
 

 
Dezvoltarea și transmiterea a 6 aplicații/propuneri de finanțare: 
 

 Balkan Trust for Democracy, martie 2013 
 C.S. Mott, aprilie 2013 
 Ambasada SUA în România, mai 2013 
 Fondul ONG în România – 3 aplicații, august 2013 
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Strategie Obiectiv Activități realizate 

 

 
III. Dezvoltarea 

capacităţii 
membrilor şi 

creşterii 
calităţii 

lucrului cu 
voluntarii 

 
3) Dezvoltarea 

structurilor 
organizaţionale şi 

asigurarea 
managementui 

eficient al 
Federaţiei VOLUM 

 
 Îmbunătățire website VOLUM – lucru la grafică, layout, texte, integrare cu rețele sociale, dezvoltare 

conținut, interfață etc.  
 

 Postarea a 62 de știri de la membri pe website-ul VOLUM 
 

 Comunicarea internă constantă pe grupul Yahoo de discuții al Federației 
 

 Organizarea Adunării Generale în data de 11 aprilie 2013 la București. În cadrul acestei întâlniri s-a 
modificat Statutul Federației și s-au ales 7 membri în Consiliul Director al Federației – Diana Păiuș (Fundația 
Serviciilor Sociale Bethany), Carmen Marcu (Pro Vobis), Stefan Cibian (GRASP), Gabriel Măgurianu 
(Fundația de Sprijin Comunitar Bacău), Dragoș Zaharia (Speromax Alba), Andreea Furtună (Crucea Roșie 
Română) și Bianca Neșiu-Bedreag (Organizația Națională Cercetașii României). 

 
 Consiliul Director s-a reunit conform statutului de 4 ori în ședinte ordinare în mai, iunie, septembrie și 

decembrie 2013. 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ IV: Dobândirea recunoaşterii contribuţiei voluntariatului la dezvoltarea individuală şi socială 

 

Strategie Obiectiv Activități realizate 

 
IV. Dobândirea 
recunoaşterii 
contribuţiei 

voluntariatului 
la dezvoltarea 
individuală şi 

socială 
 

 
1) Facilitarea 

procesului de creare 
şi implementare a 

unui sistem de 
recunoaştere a 

învăţării dobândite 
prin voluntariat 
 

 
 Promovarea Ghidului de Recunoaștere a Competenţelor dobândite prin Voluntariat în cadrul tuturor 

întâlnirilor realizate: 
 

 Companii: 34 de întâlniri 
 Instituții publice: 12 întâlniri  
 Alte evenimente: 7 întâlniri 

 

 
2) Propulsarea 

voluntariatului pe 
agenda publică a 
mass-mediei şi a 

instituţiilor statului 
de la toate nivelurile 

 

 
 Realizarea campaniei ”Ajută România” de către Știrile TVR în parteneriat cu Federația VOLUM 
 Introducerea noii Legi a Voluntariatului în procedură parlamentară 

 Dialogul activ cu cele 7 instituții partenere ale Federației VOLUM 
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