Calendar activități Voluntariat în Servicii Sociale – VISS
A1.1 Seminar intensiv de pregătire destinat coordonatorilor de voluntari ai celor 5
organizații partenere: Asociația Help Autism, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Asociația
Necuvinte, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Asociația Speromax
 Perioadă de desfășurare: 1-3 octombrie 2016
 Locație: Bușteni, Izvorul Rece
A1.2 Întâlnire de lucru a coordonatorilor de voluntari din organizațiile partenere
(Asociația Help Autism, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Asociația Necuvinte, Fundația
de Sprijin Comunitar Bacău, Asociația Speromax) pentru crearea programului de mentorat
destinat organizațiilor care lucrează cu voluntari în furnizarea de servicii sociale
 Perioadă de desfășurare: 5-6 octombrie 2016
 Locație: Bușteni, Izvorul Rece
A1.3 – Identificarea de către fiecare partener a 4 organizații care lucrează cu același tip
de beneficiari, sau tipuri similare de beneficiari, pentru implementarea programului de
mentorat dezvoltat
A1.4 – Întâlnire de kick-off cu toți coordonatorii de voluntari din organizațiile
partenere și organizațiile selectate, beneficiare ale programului de mentorat.
 Perioadă: 1 zi în perioada 24-27 octombrie 2016
 Locație: București
A1.5 –Întâlniri de lucru între fiecare organizație parteneră (Asociația Help Autism,
Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Asociația Necuvinte, Fundația de Sprijin Comunitar
Bacău, Asociația Speromax) și cele 4 organizații pentru care fiecare va oferi
consultanță/mentorat în procesul de management al voluntarilor.
 Perioadă: Octombrie 2016 – Aprilie 2017
 Locații: București, Iași, Bacău, Alba Iulia
A1.6 – Întâlniri de lucru de lucru 1 la 1 la sediul fiecărei organizații beneficiare a
programului de mentorat în procesul managementului de voluntari
 Perioadă: Octombrie 2016 – Aprilie 2017
 Locații: regional, București, Iași, Bacău, Alba Iulia și împrejurimi
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A1.7 – Mentorat telefonic și pe e-mail cu organizațiile selectate timp de 6 luni

Perioadă: Noiembrie 2016 – Aprilie 2017
A2.2 – Întâlniri locale a 5 grupuri de lucru pe domenii specifice din domeniul social,
având la baza diversitatea grupurilor vulnerabile, în scopul dezvoltării unui pachet de
resurse destinat lucrului cu voluntarii în servicii sociale

Perioadă: Octombrie 2016 – Mai 2017
A2.3 – Realizarea pachetului de resurse pentru desfășurarea de programe de
voluntariat în cele 5 domenii de intervenție ale celor 5 parteneri din cadrul proiectului:
 Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași) – copiii cu dizabilități
 Fundația de Sprijin Comunitar (Bacău) – copii instituționalizați
 Asociația Speromax (Alba Iulia) – adulți cu scleroză multiplă în plăgi
 Asociația Help Autism (București) – copiii cu tulburări de spectru autist
 Asociația Necuvinte (București) – adulți victime ale violenței domestice


Perioadă: Februarie – Iulie 2017

A2.4 – Conferință de presă de lansare a pachetului de resurse dezvoltat, împreună cu
autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale vizate
 Perioadă: Iulie 2017
 Locație: București
A2.5 – Demersuri realizate de Federația VOLUM în vederea asumării instituționale pentru
diseminare națională din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a
pachetului de resurse lansat

Perioadă: August – Octombrie 2017
A2.6 – Crearea unui grup de voluntari în cadrul fiecărei organizații partenere, în
vederea implementării unui program de furnizare de servicii sociale bazat pe voluntariat
 Perioadă: Februarie – Aprilie 2017
A2.7 – Instruirea voluntarilor din cadrul fiecărei organizații partenere, specific fiecărui
grup vulnerabil cu care lucrează, în vederea dezvoltării de abilități necesare pentru
implicarea în programul de voluntariat

Perioadă: Februarie – Aprilie 2017
A2.8 – Implementarea programului de furnizare de servicii sociale bazat pe voluntariat
gestionat de cei 5 parteneri ai proiectului

Perioadă: Februarie – Octombrie 2017

Locații: București, Alba Iulia, Iași, Bacău
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A3.1 – 16 întâlniri de networking cu scopul schimbului de referințe, contacte și
realizarea de parteneriate între organizații. Întâlnirile vor fi organizate după modelul BNIBusiness Network International

Perioadă: August 2016 – Septembrie 2017

Locații: București, Alba Iulia, Iași, Bacău
A3.2 – 2 traininguri naționale cu tema Atragerii de Fonduri în organizații
neguvernamentale membre VOLUM, cu activități în domeniul social
 Training 1: 15-16 septembrie 2016
 Training 2: Iunie 2017
 Locație: București
A3.3 – 2 traininguri naționale cu tema Lobby și Advocacy în politici sociale la nivel local
și central destinat organizațiilor neguvernamentale membre VOLUM, cu activități în domeniul
social
 Training 1: Februarie 2017
 Training 2: Septembrie 2017
 Locație: București
A3.4 – 2 seminare naționale destinate directorilor executivi sau pozițiilor de
management din organizații neguvernamentale membre VOLUM
 Perioadă: Octombrie 2016 – Martie 2017
A3.5 – Conferința Națională pe tema Voluntariatului în organizații din domeniul social
 Perioadă: Mai 2017
 Locație: București
A3.6 – Gala Națională a Voluntarilor ediția 2016
 Perioadă: 12 decembrie 2016
 Locație: București
A 4.1 Organizarea Adunării Generale VOLUM 2017
 Perioadă: Mai 2017
 Locație: București
A 4.2 Organizarea a 7 întâlniri de Consiliu Director Federația VOLUM
 Perioadă: septembrie 2016 – octombrie 2017
 Locație: București
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