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Despre 
Federația VO LU M
Federația V O LU M  este o organizație neguvernamentală 

cu rol de asociație umbrelă în domeniul voluntariatului, cu 

reprezentare la nivel național – peste 8 0  de organizații 

membre care gestionează aproximativ 22 . 0 0 0  de voluntari.  

Misiunea Federației V O LU M  este facilitarea dialogului și 

acțiunii comune a tuturor factorilor interesați de mișcarea 

de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a 

voluntariatului în România.

Viziunea Federației V O LU M  este o societate românească 

în care voluntariatul este o mișcare acceptată, susținută și 

recunoscută pentru contribuția sa la coeziunea, incluziunea 

și solidaritatea socială și la respectul pentru oameni și 

mediu, pe baza asumării la nivel individual și instituțional a 

responsabilității sociale manifestate prin voluntariat.
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Cuvânt înainte

Există două modalități prin care poți răspândi lumină: 

fii lumânare sau fii oglinda care reflectă.  

E d i th  W h a rto n

“I M PA C T ”. Cuvânt din ce în ce mai des folosit, “la modă”. 

O N G -iști, oameni de afaceri, funcționari publici, finanțatori, 

investitori, voluntari - toți vor ca acțiunile lor să aibă impact, 

iar acest impact să poată fi măsurat/demonstrat, cât mai ușor, 

mai repede și mai ieftin.

Ca oameni ce lucrăm în organizații neguvernamentale, 

cunoaștem cu toții presiunea de zi cu zi, aceea de a obține 

rezultate concrete, imediate cu cât mai puțini bani, într-

un timp cât mai scurt și eventual cu efecte pe termen 

mediu și lung cât mai impresionante. Suntem oameni de 

acțiune, axați pe a face și nu întotdeauna cu timp și resurse 

suficiente pentru a reflecta la ceea ce facem și a documenta 

schimbările pe termen lung pe care le provocăm.  

De ce este atât de important ca organizațiile 

neguvernamentale să-și măsoare impactul a ceea ce fac 

și mai ales contribuția voluntarilor asupra organizației și a 

rezultatelor acesteia? 

În interiorul propriilor organizații adeseori ajungem să 

discutăm despre voluntarii ca sursă de cheltuieli și prea rar 

reușim să avem o imagine clară, cuantificabilă cu privire la 

contribuția acestora la atingerea obiectivelor și scopului 

organizațional și, mai mult de atât, la creșterea eficienței 

economice cu care organizația ajunge să își atingă obiectivele 

și misiunea. Dacă am putea pune în cifre și date concrete 

această plus valoare, poate că ne-ar fi mai ușor să justificăm 

în fața propriilor angajați, membrii, consiliu director sau 

finanțatori, nevoia de investiție în programele de voluntariat 

ale organizației.  

Pentru voluntari, prezenți și viitor, este vital și înalt motivator 

să poată avea o imagine clară asupra diferenței pe care 

activitatea lor o produce asupra organizației, beneficiarilor, 

comunității și societății în ansamblul său. 

De asemenea este esențial să ajungem să documentăm 

modul în care implicarea în activități de voluntariat 

generează efecte la nivelul voluntarului, a traseului său viitor 

în viață, din perspectivă profesională sau personală. Toate 

aceste informații analizate și comunicate eficient pot genera 

un cerc virtuos în comunitățile din România, o sporire a 

motivației de a dona timp și expertiză pentru cauze publice, 

o generalizare a unui comportament responsabil social, care 

încet-încet se va transforma în normă, obișnuință, plăcere, în 

normalitate, într-un mod de a fi cetățean al cetății. 

În ultima perioadă donatorii și alți factori interesați încep 

să exercite o presiune din ce în ce mai mare asupra 

organizațiilor neguvernamentale din România, și nu numai, 

cerându-le să își sporească transprența printr-o documentare 

și demonstrare riguroasă a contribuției pe care organizația și 

activitățile ei o au la schimbările societale. Nu mai e suficient 

să declarăm prin misiune și planuri de viitor intențiile noastre 

cu privire la schimbarea pe care vrem să o producem ci 

e nevoie să și demonstrăm că ceea ce facem și modul în 

care facem lucruri chiar contribuie, ne duc mai aproape de 

acea schimbare. Și nu doar atât – cei ce investesc resurse 

în activitățile organizației noastre sunt interesați să afle cât 

de eficient și eficace au fost folosite, în ce mod se regăsesc 

contribuțiile lor în schimbarea societală pe care o generăm, 

de la an la an.

Dincolo de granița comunităților locale, instituțiile publice 

devin din ce în ce mai interesate să poată surprinde și 

măsura voluntariatul și contribuția economică și socială 

a acestuia la nivel național și internațional. Iar dacă vrem 

legislație și politici publice ajustate specificului și nevoilor 

organizațiilor neguvernamentale, bazate pe voluntariat 

atunci va trebui să putem dialoga cu legislatorii în mod 

pertinent, cu date, argumente și dovezi.

Ghid pentru Măsurarea efectelor 
și impactului voluntariatului asupra organizației gazdă
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Dar știm cu adevărat ce e impactul? Facem diferența între 

rezultate, efecte și impact atunci când măsurăm?

Știm să conducem un proces de măsurare a efectelor și 

impactului voluntariatului, în interiorul propriei organizații? 

Care sunt pașii logici și ce decizii trebuie să luăm pentru 

a ajunge să construim, în interiorul propriei organizații 

un demers coerent de măsurare a efectelor și impactului 

voluntariatului?

Toate aceste întrebări sunt puncte de plecare pentru 

discuția și practica pe care o propune acest ghid. 

Federația V O LU M  vă urează o incursiune cu folos în acest 

domeniu al măsurării voluntariatului și vă stă alături ca 

partener, în măsura în care veți dori să puneți în practică 

unul din instrumentele prezentate în acest ghid.

Despre ghid
Înainte să pornim mai departe în această călătorie, 

legată de măsurare și evaluare a activității voluntarilor la 

nivelul organizațiilor neguvernamentale din România iată 

câteva repere care să ne ajute în parcurgerea și utilizarea 

materialului. 

De ce, acum, acest ghid? 

Pentru că în acest moment sectorul neguvernamental 

din România este pregătit – atât din punct de vedere al 

legislației care pune bazele unei infrastructuri și practici 

în domeniul managementului de voluntari 1, cât și din 

perspectiva experienței acumulate de organizații în ultimii 

20 de ani și care oferă un anumit nivel de maturitate și 

înțelegere a importanței demersurilor de măsurare și 

evaluare, în general 2.    

De ce un ghid al Federației VO LU M ? 

Federația V O LU M  este în plin proces de creare de 

instrumente care să sprijine activitatea organizațiilor 

cu voluntarii și prin aceasta parcurge un proces de 

operaționalizare a prevederilor noului cadru legislativ care 

fundamentează în aceast moment activitatea organizațiilor ce 

implică voluntari – Legea 7 8 / 2 0 1 4 . 

Acest ghid propune sectorului neguvernamental 2 metode 

complementare de măsurare a efectelor voluntariatului în 

organizațiile gazdă. Cu cât mai multe organizații vor utiliza 

aceste metode, într-un mod unitar, cu atât mai probabil va 

fi să apară, în timp, o practică comună în domeniul măsurării 

efectelor dar și date comparabile la nivel de sector, ca 

rezultat al acestei practici. 

Date generate în mod similar și după o logică și metodologie 

comună pot fi în timp, agregate și analizate la nivel național, 

astfel încât să se ajungă la o adevărată analiză de impact a 

voluntariatului.

Ce găsim în ghid?

Ghidul vizează măsurarea efectelor economice și sociale 

ale voluntariatului organizațional formal asupra O N G -urilor 

gazdă. Ghidul propune 2 instrumente de măsurare/ evaluare 

complementare:

•  R E V  - Analiza economică a activității de voluntariat – 

1 Vezi Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

2 Această concluzie este confirmată și de rezultatele unei anchete pe bază de chestionar autoaplicat administrat de Federația V o lu m  în luna martie 2016, la nivelul   

organizațiilor ce lucrează cu voluntari, în România. Detalii cu privire la rezultatele acestei anchete găsiți în sub-capitolul “Managementul Voluntarilor în România, 2016” 

din cadrul primului capitol al ghidului. 

Ghid pentru Măsurarea efectelor 
și impactului voluntariatului asupra organizației gazdă
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metodă de măsurare cantitativă a valorii economice pe 

care o aduce voluntariatul în organizația gazdă

•  M S C  - Cea mai semnificativă schimbare produsă de 

voluntari – metodă de măsurare calitativă a efectelor 

fizice, sociale/organizaționale și umane a voluntariatului în 

cadrul organizației gazdă.

Cum folosim ghidul?

Ghidul cuprinde 4 secțiuni importante

Capitolul 1 își propune să clarifice cititorului, fără să 

îl împovăreze cu prea multă teorie, câteva aspecte 

teoretice care să fundamenteze înțelegerea metodelor 

și instrumentelor de măsurare propuse. Înainte să ne 

propunem să măsurăm ceva, e important să întelegem ce 

măsurăm. De aceea vom clarifica care este sensul în care 

folosim cuvântul voluntariat, cum arată managementul, 

monitorizarea și evaluarea voluntariatului în România anului 

2 0 1 6 . De asemenea vom face diferența între rezultate, 

efecte și impact atunci când vorbim despre voluntariat. 

Vom lămuri la ce nivel ne propunem să facem măsurarea 

voluntariatului prin cele 2 metode propuse în cadrul ghidului 

și descrise în capitolul următor.

Capitolul 2 este dedicat descrierii a două metode 

complementare de măsurare a efectelor voluntariatului 

asupra organizațiilor neguvernamentale gazdă. O metodă 

(R E V ) presupune măsurare cantiativă a efectelor economice 

ale voluntariatului iar cealată metodă (M S C ) propune 

măsurarea calitativă a efectelor sociale, umane, culturale și 

fizice produse de voluntariat. Fiecare metodă va fi descrisă 

din perspectiva logicii generale, a modului de utilizare, a 

provocărilor și recomandărilor în utilizare. Acolo unde va fi 

necesar vom exemplifica și vom furniza modele și exemple 

concrete. 

Anexele propun informații și detalii suplimentare care să 

ne ofere o întelegere completă a informațiilor din corpul 

ghidului, să ne pregătească pentru punerea în practică, în 

propria organizație, a celor 2 metode de măsurare. 

Resurse suplimentare & Bibliografie – este o colecție de 

resurse on-line și publicații care au stat la baza elaborării 

prezentului ghid și/sau care ar putea să devină lectură 

suplimentară pentru cei ce vor să aprofundeze diverse 

aspecte ce țin de măsurarea efectelor și impactului 

voluntariatului. 

În încheiere, înainte de a vă ura lectură plăcută și utilizare cu 

spor, trebuie să menționăm că acest material a fost generat 

cu suportul generos al unei largi echipe de colaboratori. 

Vrem să mulțumim:  
Firmei Learning Ecosystem care a pus la dispoziție timpul 

și expetiza doamnei Anemari Gasser pentru structurarea 

acestui material și testarea celor 2 instrumente, în cadrul a 3 

ateliere de lucru cu reprezentanții a peste 75 de organizații 

neguvernamentale ce lucrează cu voluntari, în România. 

Fundației PA C T  – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară 

și Transformare, pentru împărtășirea experiențelor practice 

de utilizare a metodei de evaluare M S C  (Most Significant 

Change). 

Colaboratorilor individuali care au donat timp și expertiză 

pe parcursul demersului de structurare a acestui ghid. 

Mulțumiri merg către:  

Alexandra Toderita (C R P E  – Centrul Roman pentru Politici 

Europene), Oana Moșoiu (Universitatea București), Cristina 

Bălan și Stela Serghiuță (C SR  BootIQ), Cristina Lincaru 

(I N C S M PS  – Institutul Național de Cercetare Științifică 

în Domeniul Muncii și Protecției Sociale), Florian Nitu 

(Cercetător), Cristina Rigman (Pro Vobis - Centrul Național 

de Resurse pentru Voluntariat), Carmen Marcu, 

Anca Năstase și Ana-Maria Grădinariu (Federația V O LU M )

Ghid pentru Măsurarea efectelor 
și impactului voluntariatului asupra organizației gazdă
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Impactul voluntariatului 
și măsurarea lui

Nu tot ce poate fi măsurat contează cu adevărat și nu tot ce 

contează poate fi măsurat cu adevărat.  

A l be rt  E i n ste i n

Un studiu al Universității Johns Hopkins (Indexul Global al 

Socității Civile) 3, publicat în 2004, ce analizează organizațiile 

societății civile din 37 de țări ale lumii (inclusiv România) 

pe perioada 1995-2004 demonstrează că la nivelul unui an 

peste 140 de milioane de oameni sunt implicați anual în cel 

puțin o activitate de voluntariat. Această cifră reprezintă 12% 

din populația adultă a celor 37 țări analizate și echivalentul 

populației unei țări care s-ar clasa a VIII-a în lume, ca mărime. 

Activitatea acestor voluntari este echivalentul muncii a 20,8 

milioane de angajați cu normă întreagă, pe piața muncii. De 

asemenea contribuția voluntarilor reprezintă echivalentul a 

45% din cea a resurselor umane plătite ale sectorului non-

profit din cele 36 țări cu date disponibile (în Suedia – 76%, 

iar Norvegia – 63%). Acești voluntari contribuie anual cu 

400 miliarde $ la economia mondială. În Canada, contribuția 

voluntarilor la PIB este mai mare decât cea a agriculturii și a 

industriei producătoare de autovehicule. 

Acestea sunt câteva cifre ce furnizează o imagine de 

ansamblu cu privire la anvergura fenomenului la nivel 

internațional. De asemenea plecând de la acest tip de 

informații, Organizația Internațională a muncii a generat un 

set de recomandări cu privire la metodologia de măsurare a 

voluntariatului pentru țările interesate de acest demers. 

În România acest demers de cuantificare a amplorii 

voluntariatului încă nu a fost realizată, dar considerăm că 

există premizele necesare pentru inițierea unei practici 

riguroase de măsurare și evaluare a voluntariatului, cel puțin 

la nivel micro, al organizațiilor gazdă, în primă fază, pentru a 

ajunge,cu timpul, și la  o analiză la nivel național. 

1. 1. Voluntariatul și realitățile 
sale în România anului 2016

Ce înțelegem prin voluntariat?

În sens general, voluntariatul este activitatea 5 neplatită 

(în bani sau natură) 5, facută din proprie voință (benevol) 

de un individ (ce a dobandit capacitate de muncă potrivit 

legislației în domeniu 6), în afara propriei gospodării sau 

familii și în folosul altora (persoane, grupuri, organizații, 

comunități, mediu, societate).

Putem identifica câteva tipuri de voluntariat. Din perspectiva 

modului în care este realizat există: ‘Voluntariat direct/ 

spontan’ – activități realizate direct de o persoană pentru 

ajutorarea altor persoane (cu care nu are relații de rudenie) 

sau gospodării (altele decât cea proprie)  sau „Voluntariatul 

organizațional” – activități realizate benevol și cu titlu gratuit 

de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul 

organizațional poate fi realizat:

•  În cadrul unei organizații cu scop lucrativ 

(situații acceptate de lege doar în alte state din Europa 

și lume, nu în România) sau în cadrul unei organizații 

fară scop lucrativ (situație descrisă de legea 78/2014 ce 

reglementează activitatea de voluntariat din România)

•  În cadrul unei organizații de drept public (institutie) 

sau de drept privat (O N G , sindicat) 

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 

3 Global Civil Society Index - The Johns Hopkins University ( J H U / G C S I )

4 Prestare de servicii sau producere de bunuri

5 Atentie - costuri colaterale de realizare a activității pot fi acoperite de organizația gazdă (de ex. diurna, transport, consumabile etc.)

6 Are vârsta implinită de 16 ani sau, cu acordul parinților, 15 ani.
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•  Formal / pe baza unui contract de voluntariat 

sau informal/ fără o relație contractuală explictă între 

voluntar și organizația gazdă (situație în afara legii, 

în România, dar care există încă, mai ales în cazurile 

de voluntariat în evenimente punctuale)

 

Putem identifica câteva tipuri de voluntariat. Din perspectiva 

modului în care este realizat există: ‘Voluntariat direct/ 

spontan’ – activități realizate direct de o persoană pentru 

ajutorarea altor persoane (cu care nu are relații de rudenie) 

sau gospodării (altele decât cea proprie) 7   

sau „Voluntariatul organizațional” – activități realizate 

benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat:

•  În cadrul unei organizații cu scop lucrativ 

(situații acceptate de lege doar în alte state din Europa 

și lume, nu în România) sau în cadrul unei organizații 

fară scop lucrativ (situație descrisă de legea 78/2014 ce 

reglementează activitatea de voluntariat din România)

•  În cadrul unei organizații de drept public (instituție) 

sau de drept privat (O N G , sindicat) 

•  Formal/ pe baza unui contract de voluntariat 8  
sau informal/ fără o relație contractuală explicită între 

voluntar și organizația gazdă (situație în afara legii, 

în România, dar care există încă, mai ales în cazurile 

de voluntariat în evenimente punctuale).

Prezentul ghid se va ocupa de V O LU N TA R I AT U L 

F O R M A L  (derulat în baza unui contract) derulat în cadrul 

O R G A N I Z AȚ I I LO R  N E GU V E R N A M E N TA L E  G A Z D Ă 

(organizații fără scop lucrativ, de drept privat).

Managementul voluntarilor în România, 2016

Pentru o analiză a practicilor de monitorizare și evaluare 

a voluntarilor și a nivelului de pregătire pentru măsurarea 

de impact a voluntariatului, Federația V O LU M  a 

derulat, în martie 2016, o anchetă pe bază de chestionar 

autoadministrat, cu privire la practicile de management a 

voluntarilor, în cadrul organizațiilor neguvernamentale ce 

implică voluntari. La chestionar au răspuns un număr total 

41 de organizații neguvernamentale din 19 judete 

(între 1 – 3 organizații/ județ) și București (12 organizații).

Pe baza răspunsurilor acestora, dacă ar fi să realizăm un profil 

“mediu”, ar rezulta că în 2 0 1 5 , o orgnizație a derulat 

6 proiecte, deservind un număr total de 1 0 47  beneficiari 

(1 74  beneficiari per proiect), cu implicarea a 8 angajați 

(1 per proiect) și 5 6  voluntari (9 per proiect).  Rezultă astfel 

o pondere medie de 1 30  beneficiari și 7 voluntari la un 

angajat. Există și 4 cazuri extreme, analizate separat

•  3 organizații mari (cu buget de peste 5 0 0 . 0 0 0  euro) 

cu o medie de 29  proiecte/ organizație, deservind 6 822 

beneficiari (235  beneficiari per proiect), cu o implicare 

a 89  angajați (3 per proiect) și 5 6 1  voluntari (1 9  per 

proiect). O pondere medie de 7 7  beneficiari 

și 6 voluntari la un angajat. 

•  1 organizație mare internațională (cu buget de peste 

500.000 euro) cu 50 de proiecte , deservind 550.000 

beneficiari (11.000 per proiect), cu o implicare a 258 

angajați (5 per proiect) și 6.000 voluntari (120 per 

proiect). O pondere medie de – 2.131 beneficiari 

și 23 voluntari la un angajat.

69% din organizațiile respondente declară că în utimii 

3 ani numărul de voluntari cu care lucrează a crescut.

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 

3 De exemplu practica de intrajutorare în comunitățile rurale.

4 Contractul de voluntariat - convenția încheiata între un voluntar și organizația gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, 

  fară a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate și condiții de derulare a acesteia adecvate solicitării sau pregătirii voluntarului.
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Din perspectiva practicilor de monitorizare și evaluare a 

activității de voluntariat 76% din organizațiile respondente 

declară că fac atăt monitorizarea cât și evaluarea voluntarilor 

în organizație, folosind instrumente atât în format electronic 

cât și fizic (hârtie). În cazurile în care nu se realizeză o 

evaluare a activității voluntarilor, principalele două motive 

indicate sunt – “măsurarea se face indirect, prin măsurarea 

rezultatelor proiectelor în care au fost implicați voluntarii”, 

“nu există timp/oameni suficienți pentru a dedica acestui tip 

de demers”.  

Printre principalele instrumente/ metode de evaluare a 

voluntarilor, respondenții indică observația directă (81% 

din cazuri), chestionarul/ interviul aplicat voluntarilor 

(47%), rapoarte de evaluare elaborate de voluntari și fise 

de auto-evaluare a voluntarilor (25%). Aceste răspunsuri 

indică de fapt că procesul de evaluare este mai degrabă unul 

de monitorizare și se axazează mai mult pe inventarierea 

rezultatelor la nivel de activități de proiect și de voluntari (ca 

dezvoltare personală și satisfacție). Aceasta este confirmată 

și de răspunsuri la întrebări specifice legate de conținutul 

evaluărilor. De altfel majoritatea organizațiilor tind să 

evalueze voluntarii la finalul implementării proiectelor în care 

În cadrul organizației cei mai mulți 
voluntari prestează:

Organizația are un coordonator /responsabil de 
managementul voluntarilor?

Persoana care face managementul 
voluntarilor este plătită de organizație?

În 2015, majoritatea voluntarilor cu care ați lucrat s-au 
implicat cu ce intensitate?

muncă necalificată

muncă calificată

muncă de 
expertiză înaltă

altele

da, o persoană dedicată 
(doar asta face)

da, o persoană care pe 
lângă alte sarcini și roluri 
în organizație îndeplinește 
și funcția de manager de 
voluntari

altele

Da

Nu

Nu știu / Nu răspund

altele

minim 30h/săptămână 
minim 120h / lună

între 29h și 15h/săptămână 
între 119h și 60h/ lună

între 14h  și 2h/săptămână 
între 59h și 8h/lună

sub 2h /săptămână  
sub 8h/lună

40,5%

59,5% 51,2%

51,2%
52,4%

33,3% 43,9%

7,1%

19,5%

19,5%

9,8%
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aceștia sunt implicați. Iar din perspectiva utilizării rezultatelor 

evaluării, majoritatea le folosesc la o mai bună planificare și 

dezvoltare a proiectelor/ programelor organizației (73%); 

eficientizarea managementului informației despre voluntari 

în interiorul organizației (60%); îmbunătățirea procesele de 

recrutare, fidelizare și recunoaștere a voluntarilor (58%). 

Ca dificultăți în procesul de evaluare a voluntarilor/ 

voluntariatului sunt menționate pe primele 3 locuri 

• lipsa oamenilor și timpului suficient pentru administrarea 

completă și corectă a acestor procese (68%)

• colectarea informațiilor prin instrumentele de 

monitorizare și evaluare fără a ajunge la o procesare, 

analiză și concluzionare pe marginea datelor colectate 

(41,5%)

• insuficiența cunoștințelor și abilităților în domeniul 

evaluării și monitorizării (32%) 

Aceste dificultăți sunt corelate coerent și cu nevoile de 

suport indicate de respondeți 

• Cursuri în domeniul măsurării rezultatelor, efectelor și 

impactului voluntariatului (programelor de voluntariat) 

(77,5%)

•  Asistență în dezvoltarea și aplicarea personalizată de 

metode și instrumente organizaționale de măsurare 

(evaluare), în general (60%)

•  Asistență în procesarea informațiilor și generarea de 

rapoarte de evaluare (52,5%)

Din acestă perspectivă se confirmă și nevoia unor materiale 

educaționale în domeniul evaluării voluntariatului (de 

tipul prezentului ghid), ca prim pas dintr-un demers pe 

termen lung al Federației V O LU M  , de formare a abilităților 

organizațiilor neguvernamentale ce lucrează cu voluntari.

1. 2. Cum măsurăm cu sens?

Ca să clarificăm acest aspect e nevoie să răspundem la 2 

întrebări simple – ce măsurăm atunci când măsurăm, cum 

putem măsura ceea ce ne interesează.

 
Ce măsurăm atunci când ne propunem 
să evaluăm un demers?

Adeseori folosim cuvinte de tipul “rezultate”, “efecte”, 

“impact” ca fiind interșanjabile. Cu toate acestea, atunci 

când ne pregătim să construim o metodologie de măsurare 

devine important să facem diferența între ele și să înțelegem 

la ce se referă fiecare din aceste 3 cuvinte.

•  Rezultate sau produse (în eng. “Output”) – sunt rezultate 

imediate, generate de activitățile presupuse de demers 

(în cazul nostru de voluntariatul din organizație). Sunt și 

cele mai vizibile și ușor de cuantificat, măsurat și evaluat. 

•  Efecte (în eng. “Outcome”) – consecințe pe termen mediu 

ale rezultatelor obținute (de ex. legate de scopuri de 

proiect, obiective organizaționale, așteptări/ nevoi ale 

voluntarilor, calitatea vieții beneficiarilor). Acestea, deși 

posibil a fi surpinse la sfărșitul intervenției/ demersului 

care le provoacă, sunt mai greu de cuantificat și evaluat 

decât produsele, presupunând demersuri distincte, 

analiză și interpretare de date atît cantiative, cât și 

calitative. 

•  Impact (în eng. “Impact”) – schimbări, pozitive sau 

negative, directe sau indirecte, generalizate și/sau pe 

termen lung ale voluntariatului (de ex. legate de traseul 

în viața al voluntarului, de dezvoltarea organizațională 

și misiunea organizației, schimbări societale la nivel de 

comunitate, optimizare de politici publice etc.). Aceste 

schimbări apar de cele mai multe ori la distanță în timp 

față de demersul care face obiectul analizei (la luni 

și câteodată ani de zile). Aceasta ridică o dificultate 

logistică, având în vedere că organizația ar trebui să își 

propună în mod deliberat să inițieze un proces distinct 

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 



pagina 12 Learning Ecosystem @20 16

de măsurare a impactului la luni sau ani de zile de la 

finalizarea unei intervenții, prevăzând și asigurând 

resursele necesare pentru măsurare, reurse adeseori 

inexistente. De asemenea schimbarea pe termen lung pe 

care ne-o dorim măsurată printr-o evaluare de impact 

este generată adeseori nu doar de o singură intervenție/

demers ci de mai multe demersuri sau factori, adeseori 

nelegați de organizație. Atunci când măsurăm la acest 

nivel este nevoie să putem discrimina (prin metodologia 

și instrumentele folosite, cât și prin modul de procesare 

a datelor obținute) între contribuția demersului ce face 

obiectul măsurării și influențe ce țin de context sau alți 

actori societali.

Toate aceste aspecte ne îndreptățesc să spunem că 

măsurarea rezultatelor și efectelor constituie demersuri 

realiste pentru o organizație neguvernamentală din România 

ce lucrează cu voluntarii. Dar măsurarea de impact necesită 

demersuri de măsurare care necesită de cele mai multe ori 

contribuția unui actor care poate analiza la nivel transversal 

și/sau longitudinal mai multe intervenții în raport cu 

schimbările societale generale. 

Acest actor poate fi, în cazul acestui ghid chiar 

Federația V O LU M .  

Pe de altă parte pentru a ajunge la o măsurare de 

impact (chiar și la nivel trans-organizațional, cu ajutorul 

Federației) este nevoie ca la nivel micro, al organizațiilor 

neguvernamentale din România, să se dezvolte o 

practică și abilități de măsurare a efectelor demersurilor 

organizaționale, pentru a începe să generăm prin utilizarea 

unor instrumente comune, materie primă și piste relevante 

de măsurare și analiză la nivel național. Acestei nevoi își 

propune să răspundă ghidul prin prezentarea unor prime 

instrumente complementare de măsurare a efectelor 

voluntariatului în interiorul organizațiilor neguvernamentale 

din România.  

resurse
imput

proces
activități

rezultate/produse
activități

efecte
outcome

impact

 » pe termen lung
 » legate de s c o p / m i s i u n e
 » necesită demersuri multiple
 » mai mulți actori implicați în generare

 » pe termen mediu 
 » legate de o b i e c t i v e

 » pe termen scurt / imediate
 » legate de activități

 » ce facem în interiorul unui demers

 » ce investim în demers

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 
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Ce tip de măsurare putem efectua?

Îndiferent ce vrem să măsurăm/ evaluăm (rezultate, efecte 

sau impact) acest lucru poate fi făcut doar colectând și 

analizând, în mod sistematic date. Funcție de tipul de date 

ce stă la baza demersului de evaluare, sau de modul de 

colectare a acestor date distingem între

•  Măsurare/ evaluare cantitativă, ce se bazează pe date 

numerice care definesc anumite aspecte ale realității 

cercetate în mod statistic relevant în raport cu totalitatea 

cazurilor aparținând realității cercetate. Pentru acest tip 

de măsurare de obicei există ipoteze explicative bine 

conturate ce stabilesc relațiile de tip cauză-efect între 

demersul realizat și rezultatele obținute (fie că sunt 

imediate, pe termen mediu sau pe termen lung). Iar 

procesul de colectare și analiză a datelor nu face decât să 

infirme sau să confirme aceste ipoteze pre-existente. 

•  Măsurare/ evaluare calitativă, ce se bazează pe informații 

descriptive ce crează o înțelegere în profunzime a unor 

cazuri simptomatice, fără ambiția de a produce explicații 

imediat generalizabile la întregul univers/ realitate 

studiat(ă). Adeseori acest tip de măsurare se folosește 

atunci când vrem să studiem o realitate fie nouă, pentru 

care nu există ipoteze explicative suficient de puternice, 

sau complexă, greu explicabilă prin ipoteze clasice de tip 

cauză-efect. De obicei măsurarea de acest tip permite 

formularea unor prime ipoteze, care ulterior pot fi 

verificate prin măsurare cantativă riguroasă.  

Indiferent dacă e vorba de o măsurare/ evaluare calitativă 

sau cantiativă, demersul de analiză poate fi unul

•  Transversal – atunci când se face o radiografie a situației, 

la un moment dat, în întregul univers studiat

•  Longitudinal – atunci când este surprinsă situația în 

dinamica și evoluția sa temporară, caz în care e nevoie de 

urmărirea de-a lungul axei timpului a comportamentului 

unor unități de analiză prestablite.

Aunci când măsurăm efectele voluntariatului se recomandă 

îmbinarea metodelor cantitative cu cele calitative, pentru 

a permite suprinderea completă a realității analizate. De 

asemenea, în momentul în care vom ajunge să facem analiza 

de impact va deveni din ce în ce mai important, nu doar 

să îmbinăm cercetarea cantiativă cu cea calitativă, dar și 

să putem îmbina analiza de tip transversal cu cea de tip 

longitudinal. 

Tocmai de aceea, în primă fază, recomandăm organizațiilor 

să inițieze măsurări ale efectelor voluntariatului și mai 

puțin măsurare de impact. Cu atât mai mult cu cât 

dificultățile specifice evaluării de impact vor fi potențate 

de complexitatea obiectului / fenomenului de evaluat 

(voluntariatul), după cum vom vedea în cele ce urmează.

 

Logica generală a unui demers de măsurare/ evaluare.

Atunci când derulăm un proces de măsurare evaluare a 

efectelor sau impactului (fie că e vorba de voluntariat sau 

de orice alt aspect al vieții organizaționale) recomandăm 

tratarea acestui demers ca un proiect de sine stătător 

care are pașii săi de planificare și implementare după cum 

urmează: 

1.  Stabilirea S C O P U LU I  demersului de măsurare – întreabă-

te de ce faci demersul de măsurare/ evaluare, ce te 

interesează să afli și la ce vei folosi ceea ce afli. Aceste 

prime răspunsuri vor avea mare influență asupra modului 

în care vei construi și implementa demersul de cercetare; 

2.  Construirea D E S I G N U LU I  demersului de măsurare – 

stabilește ce metode, tehnici și instrumnete vei folosi, 

în ce combinație, care vor fi sursele de date de care ai 

nevoie, cum le vei accesa și în cât timp, cu ce resurse. 

Rezultatul acestei etape va fi un plan de colectare și 

analiză a datelor;

3.  C O L E C TA R E A  datelor – acesta este pasul prin care vei 

începe să strîngi date și informații pe baza designului 

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 
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stabilit anterior. Asigură-te că nu există erori în colectare 

și înregistrarea datelor; 

4.  A N A L I Z A  datelor și producerea C O N C LUZ I I LO R 

(raport) – aceasta este o etapă critică, în care e nevoie de 

abilități și exercițiu, este etapa în care datele și informațiile 

capătă sens între ele și interpretarea lor;

5.  C O M U N I C A R E A  concluzilor demersului de măsurare – 

nu este suficient ca ție și echipei implicate în măsurare să 

vă fie clar ce a rezultat la finalul analizei. Aceste rezultate 

e nevoie a fi comunicate cât mai clar și cu impact întregii 

organizații sau altor factori interesați din afara organizației. 

Stabilește cui vrei să comunici rezultatele și în ce formă;

6.  I N TE G R A R E A  concluziilor în viitoarele acțiuni 

organizaționale (învățare organizațională) – doar a 

concluziona și a comunica nu e suficient. E nevoie ca 

cele ce le afli în procesul de evaluare/ măsurare să se 

regăsescă ca recomandări de optimizare puse în practică 

în viitoarele cicluri de acțiune ale organizației tale.

s c o p u l

demersului de 
evaluare

i n t e g r a r e 
c o n c lu z i i

în acțiunile 
viitoare

a n a l i z ă  d at e 
&  r a p o rta r e

c o m u n i c a r e a 
d at e l o r  & 

c o n c lu z i i l o r

d e si g n u l

demersului  
de evaluare

c o l e c ta r e 
d at e 
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1. 3. Efectele voluntariatului 
și provocările în măsurare

Dacă am clarificat ce este rezultat, efect, impact, ce 

presupune măsurarea/ evaluarea acestora și cum se poate 

face ea, acum este momentul să clarificăm câteva aspecte 

legate de conținutul evaluării atunci când vorbim de 

evaluarea efectelor voluntariatului.

 
La ce nivel apar efecte ale 
voluntariatului? Asupra cui?

Voluntariatul produce efecte asupra:

•  Voluntarului (efecte și impact la nivel individual)

•  Organizației gazdă (efecte și impact la nivel 

organizațional)

•  Beneficiarilor organizației 

•  Comunității largi

•  Societății largi și politicilor publice

Ce pot măsura - Dimensiuni (funcții) ale voluntariatului

La fiecare din nivelurile de mai sus efectele produse de 

voluntariat pot fi circumscrise diferitelor funcții pe care 

le are voluntariatul. Din această perspectivă voluntariatul 

contribuie la creșterea diferitelor tipuri de capitaluri:

•  Capital Cultural - valori, identitate, apartenență etc.  

•  Capital Social – creșterea nivelului de încredere între 

indivizi, între indivizi și organizații, întărirea 

și diversificarea relațiilor sociale, dezvoltare 

organizațională etc.

•  Capital uman – dezvoltarea de competențe, 

creșterea șanselor de angajare, creșterea calității angajării, 

demnitate personală, respect de sine, integrare 

socială etc. 

•  Capital fizic – bunuri, produse, servicii produse, 

obiective organizaționale atinse, obiective de politică 

publică atinse etc. 

•  Capital economic – nivel crescut de venituri, economii 

realizate, creșterea valorii adăugate etc.

Prin intersectarea nivelurilor și dimensiunilor de analiză 

se poate obține o matrice exhaustivă, ce poate fi folosită 

în măsurarea impactului voluntariatului 

(vezi modelul de mai jos).

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 
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Efectele 
voluntariatului

Voluntari Organizație Beneficiari Comunitate Societate

Capital uman Creșterea nivelului de încredere 

în forțele proprii 

Dezvoltarea capacității de empatie, 

comunicare interpersonală, 

cunoaștere de sine

Dezvoltarea de competențe profesionale 

noi sau întărirea/ menținerea celor existente 

Creșterea șanselor de angajare

Optimizarea traseului profesional 

( job-uri viitoare mai bune, mai bine plătite, 

deschiderea de trasee profesionale noi etc.)

Crește motivarea angajaților 

de a se perfecționa profesional 

(în calitate de mentori/

coordonatori ai voluntarilor)

Se dezvoltă noi competențe 

profesionale conexe cerute 

de interacțiunea cu voluntarii 

(comunicare, coordonare, 

planificare, motivare etc.)

Eficientizarea proceselor de 

recutare a noilor angajați 

(pot fi din rândul voluntarilor)

Abilități dobândite prin 

educație și interacțiunea non-

formală furnizată de voluntari

Crește stima de sine, nivelul 

de empatie, optimismul

Satisfacerea unor nevoi de 

validare și de rezolvare 

a unor traume preexistente 

Pericol de retraumatizare 

(în cazul în care interacțiunea 

cu voluntarul este una negativă 

sau fluctuantă)

Crește nivelul de proactivitate 

(disponibilitatea și abilitatea 

de a căuta singur soluții la 

propriile probleme) 

Acumularea progresivă a 

creșterilor de capital uman la 

nivelul voluntarilor, membrilor 

și angajațiilor organizației gazdă 

și a beneficiarilor, toți parte din 

comunitate. 

Sensilibilizare și responsabilizarea 

membrilor comunității față de 

problemele locale. 

Acumulare progresivă a creșterilor 

de capital uman de la nivelurile 

anterioare (voluntari, organziație, 

beneficiari, comunități locale).

Creșterea calității forței de muncă 

angajată sau în căutarea unui loc de 

muncă.

Creșterea calității vieții 

Capital social Lărgirea rețelei sociale 

(de contacte, cunoștințe, prieteni)

Creșterea nivelului de încredere  

în ceilalți (în indivizi și instituții)

Abilități de relaționare socială (de utilizare și 

poziționare eficientă în contextele sociale)

Obținerea unei recunoașteri publice 

(statut).

Optimizarea relațiilor cu familia și prietenii

Optimizarea procedurilor de 

funcționare a organizației

Îmbunătățirea relațiilor interumane 

din interiorul organizației

Conectarea organizației la 

comunitate și la noi rețele sociale, 

la care ar fi avut acces cu greu fară 

implicarea voluntarilor

Creșterea vizibilității organizației

(Re) conectarea beneficiarului 

cu contexte de interacțiune 

socială normală, ieșire din 

izolare

Orientare spre soluții

Utilizare efecientă a contextelor 

și oportunităților sociale și 

instituționale la dispoziția sa.

Crește nivelul de încredere între 

membrii comunității și între 

membrii comunitățiii și organizația 

gazdă

Crește disponibilitatea de 

colaborare între actorii locali 

(cetățeni, organizații, instituții, 

firme). 

Instituțiile publice se deschid 

spre cetățeni, pe care nu îi mai 

tratează doar ca beneficiari și/sau 

contributori ci și ca parteneri. 

Crește calitatea interacțiunilor 

dintre cetățeni și instituțiile 

publice. 

Voluntariatul e preluat ca o 

practică și în cadrul instituțiilor 

publice 

N i v e l  d e  a n a l i z ă
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Efectele 
voluntariatului

Voluntari Organizație Beneficiari Comunitate Societate

Capital uman Creșterea nivelului de încredere 

în forțele proprii 

Dezvoltarea capacității de empatie, 

comunicare interpersonală, 

cunoaștere de sine

Dezvoltarea de competențe profesionale 

noi sau întărirea/ menținerea celor existente 

Creșterea șanselor de angajare

Optimizarea traseului profesional 

( job-uri viitoare mai bune, mai bine plătite, 

deschiderea de trasee profesionale noi etc.)

Crește motivarea angajaților 

de a se perfecționa profesional 

(în calitate de mentori/

coordonatori ai voluntarilor)

Se dezvoltă noi competențe 

profesionale conexe cerute 

de interacțiunea cu voluntarii 

(comunicare, coordonare, 

planificare, motivare etc.)

Eficientizarea proceselor de 

recutare a noilor angajați 

(pot fi din rândul voluntarilor)

Abilități dobândite prin 

educație și interacțiunea non-

formală furnizată de voluntari

Crește stima de sine, nivelul 

de empatie, optimismul

Satisfacerea unor nevoi de 

validare și de rezolvare 

a unor traume preexistente 

Pericol de retraumatizare 

(în cazul în care interacțiunea 

cu voluntarul este una negativă 

sau fluctuantă)

Crește nivelul de proactivitate 

(disponibilitatea și abilitatea 

de a căuta singur soluții la 

propriile probleme) 

Acumularea progresivă a 

creșterilor de capital uman la 

nivelul voluntarilor, membrilor 

și angajațiilor organizației gazdă 

și a beneficiarilor, toți parte din 

comunitate. 

Sensilibilizare și responsabilizarea 

membrilor comunității față de 

problemele locale. 

Acumulare progresivă a creșterilor 

de capital uman de la nivelurile 

anterioare (voluntari, organziație, 

beneficiari, comunități locale).

Creșterea calității forței de muncă 

angajată sau în căutarea unui loc de 

muncă.

Creșterea calității vieții 

Capital social Lărgirea rețelei sociale 

(de contacte, cunoștințe, prieteni)

Creșterea nivelului de încredere  

în ceilalți (în indivizi și instituții)

Abilități de relaționare socială (de utilizare și 

poziționare eficientă în contextele sociale)

Obținerea unei recunoașteri publice 

(statut).

Optimizarea relațiilor cu familia și prietenii

Optimizarea procedurilor de 

funcționare a organizației

Îmbunătățirea relațiilor interumane 

din interiorul organizației

Conectarea organizației la 

comunitate și la noi rețele sociale, 

la care ar fi avut acces cu greu fară 

implicarea voluntarilor

Creșterea vizibilității organizației

(Re) conectarea beneficiarului 

cu contexte de interacțiune 

socială normală, ieșire din 

izolare

Orientare spre soluții

Utilizare efecientă a contextelor 

și oportunităților sociale și 

instituționale la dispoziția sa.

Crește nivelul de încredere între 

membrii comunității și între 

membrii comunitățiii și organizația 

gazdă

Crește disponibilitatea de 

colaborare între actorii locali 

(cetățeni, organizații, instituții, 

firme). 

Instituțiile publice se deschid 

spre cetățeni, pe care nu îi mai 

tratează doar ca beneficiari și/sau 

contributori ci și ca parteneri. 

Crește calitatea interacțiunilor 

dintre cetățeni și instituțiile 

publice. 

Voluntariatul e preluat ca o 

practică și în cadrul instituțiilor 

publice 

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 
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Efectele 
voluntariatului

Voluntari Organizație Beneficiari Comunitate Societate

Capital ecomonic Obținerea de venituri viitoare crescute 

(comparativ cu persoane similare ce nu au 

făcut voluntariat).

Realizarea de economii financiare

Creșterea rentabilității investițiilor 

financiare făcute de donatori 

(pentru fiecare leu se obțin mai 

multe rezultate)

Realizarea de economii financiare 

în rezolvarea problemelor locale

Creșterea rentabilității investițiilor 

financiare făcute în comunitate 

(pentru fiecare leu se obțin mai 

multe rezultate)

Creșterea productivității muncii 

Contribuții la produsul Intern Brut

Capital fizic Inovarea serviciilor și produselor 

sale

Mai multe rezultate obșinute într-o 

perioadă mai scurtă de timp.

Acces la servicii sociale sau de 

altă natură variate (adeseori 

dincolo de interveția punctuală 

a organizației gazdă) care să îi 

rezolve problema/ să îi scadă 

gradul de vulnerabilitate.

Crește nivelul de informații în 

comunitate cu privire la activitatea 

organizației gazdă

Crește creativitatea și gradul de 

eficiență în a identifica și utiliza 

resursele locale (existente) în 

rezolvarea problemelor locale 

Mai multe nevoi locale rezolvate 

cu mai puține resurse și într-un 

interval mai scurt de timp.

Statul este degrevat de rezolvarea 

onor probleme comunitare 

specifice, abordate și rezolvate de 

organizații neguvernamentale cu 

sprijinul voluntarilor. 

Capital cultural Schimbarea viziunii față de societate 

și rolul său ca cetățean activ

Promovarea, testarea și întăririrea 

la nivelul culturii organizaționale 

a unor valori de tip transparență, 

respect față de coleg și beneficiar, 

responsabilitate etc. (valori 

esențiale pentru implicarea și 

motivarea voluntarilor).

Asimilează un model 

comportamental dezirabil 

(ajutorarea aproapelui)

Activism civic (din beneficiar 

poate deveni voluntar, la rândul 

său). 

Voluntariatul e recunoscut și 

promovat și practicat ca un model 

comportamental dezirabil la nivel 

comunitar. 

Noi valori sunt promovate în 

comunitate – solidaritate, într-

ajutorare, demnitate umană, etc.

Modificări/ optimizări legislative 

și de politici publice cu privire 

la susținerea și promovarea 

voluntariatului.

N i v e l  d e  a n a l i z ă

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 



pagina 19Learning Ecosystem @20 16

Efectele 
voluntariatului

Voluntari Organizație Beneficiari Comunitate Societate

Capital ecomonic Obținerea de venituri viitoare crescute 

(comparativ cu persoane similare ce nu au 

făcut voluntariat).

Realizarea de economii financiare

Creșterea rentabilității investițiilor 

financiare făcute de donatori 

(pentru fiecare leu se obțin mai 

multe rezultate)

Realizarea de economii financiare 

în rezolvarea problemelor locale

Creșterea rentabilității investițiilor 

financiare făcute în comunitate 

(pentru fiecare leu se obțin mai 

multe rezultate)

Creșterea productivității muncii 

Contribuții la produsul Intern Brut

Capital fizic Inovarea serviciilor și produselor 

sale

Mai multe rezultate obșinute într-o 

perioadă mai scurtă de timp.

Acces la servicii sociale sau de 

altă natură variate (adeseori 

dincolo de interveția punctuală 

a organizației gazdă) care să îi 

rezolve problema/ să îi scadă 

gradul de vulnerabilitate.

Crește nivelul de informații în 

comunitate cu privire la activitatea 

organizației gazdă

Crește creativitatea și gradul de 

eficiență în a identifica și utiliza 

resursele locale (existente) în 

rezolvarea problemelor locale 

Mai multe nevoi locale rezolvate 

cu mai puține resurse și într-un 

interval mai scurt de timp.

Statul este degrevat de rezolvarea 

onor probleme comunitare 

specifice, abordate și rezolvate de 

organizații neguvernamentale cu 

sprijinul voluntarilor. 

Capital cultural Schimbarea viziunii față de societate 

și rolul său ca cetățean activ

Promovarea, testarea și întăririrea 

la nivelul culturii organizaționale 

a unor valori de tip transparență, 

respect față de coleg și beneficiar, 

responsabilitate etc. (valori 

esențiale pentru implicarea și 

motivarea voluntarilor).

Asimilează un model 

comportamental dezirabil 

(ajutorarea aproapelui)

Activism civic (din beneficiar 

poate deveni voluntar, la rândul 

său). 

Voluntariatul e recunoscut și 

promovat și practicat ca un model 

comportamental dezirabil la nivel 

comunitar. 

Noi valori sunt promovate în 

comunitate – solidaritate, într-

ajutorare, demnitate umană, etc.

Modificări/ optimizări legislative 

și de politici publice cu privire 

la susținerea și promovarea 

voluntariatului.

Impactul voluntariatului și măsurarea lui 
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Metode de avaluare a 
efectelor voluntariatului 
la nivelul organizației 
gazdă

Geniu adevărat presupune capacitatea de a evalua 

informații incerte, contradictorii și câteodată periculoase.

W i n sto n  C h u r c h i l l

Dacă sunteți o organizație care își propune să realizeze 

pentru prima dată un demers de măsurare a efectelor 

voluntariatului, în raport cu matricea de analiză descrisă în 

capitolul anterior, vă recomandăm să concentrați demersul 

pe cât mai puține niveluri și dimensiuni de analiză. 

Pentru a vă permite să experimentați și să învățați fără a eșua 

sau a fi epuizați de volumul de date și procese de analiză. 

Începeți cu analiza efectelor voluntariatului în interiorul 

propriei organizații (pentru că este și cel mai accesibil nivel 

de analiză) iar în etapa a doua puteți migra spre analiză la 

nivelul voluntarilor și beneficiarilor. Și abia în a treia etapă 

puteți să reflectați dacă sunteți pregătiți pentru o analiză la 

nivel de comunitate. 

Iar dacă ați decis să demarați analiza efectelor voluntariatului 

asupra propriei organizații, ghidul vă propune pentru 

acest demers 2 metode complementare care să vă ajute să 

documentați și să analizați aceste efecte.

Prima metodă este R E V  – analiza Rentabilității Economice a 

Voluntariatului – metodă ce ajută la măsurarea cantitativă a 

efectelor economice ale voluntariatului, în organizație. 

A doua metodă, M S C  – Most Significant Change (Cea mai 

semnificativă schimbare) – e o metodă de evaluare calitativă 

a celorlate tipuri de efecte ale voluntariatului (sociale, 

umane, fizice, culturale).

R e n ta b i l i tat e  e c o n o m i c ă  a  vo lu n ta r i at u lu i  —  r e v 
Măsurare cantitativă a contribuției economice voluntariatului 
în organizația gazdă

V I VA

m s c

m o st  si g n i f i c a n t  c h a n g e  —  m s c 
Măsurare calitativă a efectelor voluntariatului 
în organizația gazdă

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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Utilizate împreună, cele două instrumente pot să genereze 

o imagine completă asupra efectelor pe care le are 

voluntariatul, acoperind întreaga coloană a matricei de 

analiză a voluntariatului la nivel de organizație.

Dacă sunteți la început de drum, dacă e prima dată când 

inițiați un demers de măsurare distinctă a voluntariatului 

ca fenoment în cadrul propriei organizații, vă recomandăm 

să analizați cu atenție cele două instrumente și să stabiliți 

dacă aveți capacitatea și condițiile necesare pentru a utiliza 

simultan ambele instrumente. Adeseori este mai util să începi 

cu o metodă, să o testezi pe aceea și după ce te familiarizezi 

cu ea să extinzi analiza integând o a doua metodă. 

Efectele 
voluntariatului

Voluntari Organizație Beneficiari Comunitate Societate

Capital 
uman

x x
m s c

x x x

Capital 
social

x x
m s c

x x x

Capital 
economic

x x
v i va

x x

Capital 
fizic

x
m s c

x x x

Capital 
cultural

x x
m s c

x x x

N i v e l  d e  a n a l i z ă

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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2. 1. R E V  - Rentabilitate economică 
a voluntariatului (măsurare 
cantitativă)

M e t o d a  și  i n st r u m e n t e  f o l o si t e

REV este un instrument care ajută organizațiile să 

cuantifice valoarea economică a activităților de voluntariat. 

Capacitatea de a produce dovezi economice ale impactului 

voluntariatului este o cerință din ce în ce mai importantă 

pentru organizații ce primesc granturi. Valoarea monetară a 

voluntariatului este adeseori neglijată la nivelul statisticilor 

naționale deoarece este considerată ca nerelevantă sau prea 

dificil de măsurat. Chiar dacă impactul voluntariatului nu ar 

trebui să se reducă doar la aspectele economice, eforturile 

de a măsura valoarea monetară a voluntariatului este o 

metodă de a demonstra recuperarea investiției și valoarea 

adaugată a unui proiect  și/sau unei organizații ce implică 

voluntari în livrarea de servicii. 

Prezentul instrument oferă o metodă rapidă și ușoară de 

a calcula diferența dintre banii investiți într-un program/ 

inițiativă de voluntariat și economia realizată (în schimb) ca 

urmare a faptului că oamenii realizează sarcini și roluri fără a 

primi salarii (remunerație financiară).

Are la bază instrumentul V I VA  (de auditare economică a 

voluntariatului) dezvoltat de Katherine Gaskin, din 1 99 6 . 

Formularul este parte din Ghidul de măsurare a impactului 

creat de Institutul de cercetare a voluntariatului - o 

initiativa a "Volunteering England and the Birbeck" de lângă 

Universitatea din Londra. 

Pentru determinarea randamentului economic al 

voluntariatului, se folosește următoarea ecuație: O U TP U T 

(valoarea timpului donat de voluntari, convertit în 

bani) - I N P U T  (resursele investite în susținerea activității 

voluntarilor).

m o d  d e  u lt i z a r e

Structura instrumentului

Instrumentul este de fapt un excel compus dintr-o foaie de 

instrucțiuni generale și alte 3 foi de calcul distincte. 

F o a i a  1  –  I N P U T 
Adună toate costurile asociate cu implicarea voluntarilor 

în activitățile organizației, pe parcursul unui an. 

Astfel aflați valoarea totală a investiției în voluntariat 

în anul respectiv (pentru care se face analiza).

Ca să indetificați corect costurile, întrebați-vă: 

"Am fi cheltuit noi acești bani dacă nu am fi avut voluntari?". 

Dacă răspunsul este N U, atunci acel cost poate fi inclus în 

această foaie de calcul. 

Colectați toate cheltuielile realizate pe parcursul unui 

an, luând cifrele din bugetul aferent departamentului de 

voluntari din anul precedent sau, dacă nu există un astfel 

de buget separat, din bugetul consolidat al organizației, 

colaborând cu managerul vostru financiar/ contabilul. 

Dacă nu puteți obține cifre exacte – estimați costurile. 

F O I A  2  –  O U T P U T 
Calculează valoarea totală teoretică a voluntariatului realizat 

în cadrul organizației voastre pe parcursul unui an. 

Se analizează tipurile de activități realizate de voluntari și 

pentru cât timp a fost realizată fiecare activitate pe parcursul 

unui an. Volumul de timp investit de voluntari pentru fiecare 

tip de activitate este apoi convertit în lei prin echivalarea cu 

valoarea pe piața liberă a timpului de muncă plătit pentru 

fiecare tip de activitate identificat anterior (la nivel de salariu 

brut). 

Astfel se obține o valoare teoretică - cât ar fi trebuit să 

plătească organizația dacă ar fi contractat serviciile livrate de 

voluntari de pe piața plătită a muncii.

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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Pentru a stabili nivelul acestor valori teoretice, 

puteți folosi mai multe metode:

•  rate medii brute la nivelul anului analizat, la nivel 

de ocupație și industrie aferentă activității prestate 

de voluntar (vezi website al Institutului National de 

Statistică: http://www.insse.ro/cms/ro/content/castigul-

salarial). Această metodă este și cea mai pretenționasă 

și migăloasă, presupunând capacitatea de a corela 

statisticile I N S, cu clasificarea ocupațiilor din România 

( C O R )  și Clasificarea activităților economice din România 

( C A E N ) . De aceea nu recomandăm această metodă 

pentru organizațiile Românești care utilizează pentru 

prima dată acest instrument. 

•  rate medii brute estimate la nivel local (prin Agenții de 

plasare a forței de muncă sau prin investigații proprii). 

Din nou o metodă riguroasă dar care necesită muncă de 

documentare suplimentară. 

•  rate medii brute practicate în propria organizație, la 

nivelul anului pentru care se face analiza. Acestă metodă 

poate fi folosită doar dacă în cadrul organizației există o 

transparență suficientă cu privire la grila de salarizare. 

•  rate naționale pentru salarii brute per economie - 

S A L A R I U  M I N I M ;  S A L A R I U  M E D I U  (brut) per 

economie - cea mai simpla metodă, pe care v-o și 

propunem a o folosi în prima etapă.

Atunci când calculați timpul donat de voluntari, includeți  

atât voluntarii cu activitate regulată în cadrul organizației 

(care donează timp săptămână de săptămână) cât și 

voluntarii cu activitate non-regulată (cum ar fi voluntari 

ocazionali sau sezonieri ca de exemplu cei implicați în 

fundraising). Dar pentru ambele categorii de voluntari va 

fi important să existe la nivel de organizație contracte de 

voluntariat semnate. 

Pentru voluntarii cu activitate non-regulată s-ar putea să fie 

mai usor să estimați direct numărul de ore donate la nivel de 

an decât de săptămână. Ca surse de date pentru estimarea 

timpului donat de acest tip de voluntari în organizație, puteți 

folosi lista de prezență a activităților în care acești voluntari 

au fost implicați. 

Pentru voluntarii implicați în activități de fundraising folosiți 

ca rată a valorii teoretice - salariul minim brut pe economie. 

În această valoare nu adăugați sumele de bani strânși de 

acești voluntari, dar asigurați-vă că menționați aceste venituri 

suplimentare ca valoare adăugată, în raportul vostru final. 

Faceți estimări dacă nu aveți la dispoziție cifre exacte.

 

F o a i a  3  –  R at i o 
Calculează rata de rentabilitate economică a voluntariatului 

în organizație - este calculată prin împărțirea valorii totale 

teoretice a voluntariatului la valoarea totală a investiției 

(costurilor) cu voluntariatul. De exemplu dacă valoarea 

totală teoretică a voluntariatului este de 50.000 R O N  și 

investiția este de 10.000 R O N , rata de rentabilitate este de 

5. Această valoare a ratei are o semnificație foarte simplă: 

pentru fiecare leu pe care organizația îl cheltuie cu voluntarii 

primește înapoi 5 lei sub forma activității pe care voluntarii 

o prestează în organizație. Cu alte cuvinte organizația 

a recuperat de 5 ori investiția făcută prin implicarea 

voluntarilor. 

De asemenea, dacă bugetul total anual (pe baza bilanțurilor 

contabile) al organizației este, să zicem, de 100.000 R o n , 

contribuția voluntarilor adaugă o creștere (chiar dacă 

teoretică) de 50% la acest buget. Deci dacă e să privim din 

perspectiva corelării resurselor cu activitățile și realizările 

organizației, în lipsa voluntarilor, organizația ar fi realizat cu 

33% mai puțin decât ce a reușit prin implicarea voluntarilor. 

Deci voluntarii generează 33% din progresul către atingerea 

obiectivelor și misiunii organizației. Altfel spus o dată la 3 

ani, prezența voluntarilor adaugă un an în plus (un salt) în 

direcția atingerii misiunii organizației.

Dacă rata are valoare sub-unitară înseamnă că investiția a fost 

mai mare decât valoarea obținută din voluntariat și trebuie 

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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identificate metode de a corecta acest raport negativ în 

cadrul anului următor prin eficientizarea proceselor de 

atragere și retenție a voluntarilor. 

Printr-o utilizare a instrumentului pe parcursul mai multor ani 

putem ajunge să facem analize de tip longitudinal cu privire 

la evoluția rentabilității voluntariatului de-a lungul timpului.  

De asemenea acest tip de date, dacă sunt produse printr-o 

metodolgie unitară, prin agregare la nivel național poate să 

ofere o imagine a contribuției voluntariatului la economia 

națională.

F o a i a  1  –  I N P U T

st r u c t u r a  i n st r u m e n t u lu i

F o a i a  2  –  o u t p u t

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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p r o vo c ă r i  și  r e c o m a n d ă r i

Acesta este un instrument util pentru a indetifica valoarea 

economica a voluntariatului. Cu toate acestea, el descrie 

doar un anumit tip de impact pe care voluntarii il au asupra 

organizației. Impactul de tip S O C I A L ,  U M A N ,  C U LT U R A L 

reprezintă aspecte foarte importante ale contribuțiilor pe 

care voluntariatul le poate avea. În ghid veți găsi cel puțin un 

instrument suplimentar ( M S C )  pentru a surprinde și aceste 

tipuri de efecte/ impact, la nivel calitativ.

De asemenea, atenție la demersuri derulate în parteneriat, 

atunci când un partener administrează activitatea voluntarior 

proprii în cadrul unor activități administrate de un alt 

partener. În astfel de situații atât costurile, cât și beneficiile 

economice generate de voluntari pot fi raportate la unul sau 

altul din parteneri și e important să existe un acord comun 

asupra modului de calcul, valorilor unitare și a partenerului 

care asumă procesul de măsurare. Poate deveni destul 

de complicat. De aceea, într-o primă etapă recomandăm 

utilizarea instrumentului R E V  – doar pentru demersuri și 

inițiative proprii.  

O altă provocare pe care o anticipăm este existența 

surselor de date sau disponibilitatea acestor date în cadrul 

organizației. Pentru a obține informații cu privire la timpul 

donat de voluntari e necesar să existe în organizație și să fie 

F o a i a  3  –  r at i o

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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folosite în mod riguros și constant, pe parcursul întregului 

an, instrumente de tipul registru contractelor de voluntariat, 

fișe de pontaj, rapoarte de activitate ale voluntarilor, liste 

de prezență la activități etc. Pentru inventarierea costurilor 

cu voluntarii e nevoie să existe o bună colaborare între 

persoana care asigură managementul voluntarilor și oamenii 

din departmentul financial (contabil, manager financiar) 

– pentru că adeseori informațiile despre cheltuieli sunt 

organizate diferit în contabilitatea organizației față de 

înregistrările pe departamente, proiecte etc.

m o d e l e  &  e x e m p l e

Pentru exemplu vezi formularul electronic: 

https://goo.gl/nSds3o

De asemenea vă încurajăm ca plecând de la acest model 

să vă generați propriile analize economice la nivel de 

organizație. 

Dacă aveți nevoie de asistență în utilizarea instrumentului, 

nu ezitați să ne contactați la comunicare@federatiavolum.ro, 

sau gasserane@learning-ecosystem.org

2. 2. M S C  - Most Significant Change 
(măsurare calitativă) 

p r o vo c ă r i  și  r e c o m a n d ă r i

M S C  implică colectarea sistematică și interpretarea 

participativă a unor povești cu privire la schimbări 

semnificative produse de o intervenție anume. 

Spre deosebire de abordările convenționale de evaluare, 

M S C  nu folosește indicatori cantitativi, dar oferă o abordare 

calitativă.

Abordarea M S C  a fost inițial dezvoltată de Rick Davies, 

prin activitatea sa cu un proiect de dezvoltare rurală 

participativă în Bangladesh, în 1994. Această metodă a fost 

ulterior adaptată și promovată pe scară largă de Jessica 

Dart în Australia. Informații suplimentare despre abordarea 

M S C  puteți găsi la https://www.zotero.org/groups/most_

significant_change_technique/items/.

Metoda presupune 7 pași mari

1. Inițierea 

 »  Stabilirea Scopului & Capacității de a implementa 

metoda de către organizația inițiatoare

 » Stabilirea "domeniilor schimbării" (opțional)

2.  Colectarea poveștilor legate de schimbări semnificative

3. Selecția poveștilor

 »  Stabilirea celor ce vor analiza poveștile ( juriu)

 » Stabilirea procesului prin care vor fi analizate 

poveștile

 »  Derularea procesului de analiză a poveștilor și 

selectarea celei mai semnificative

4.  Feedback

5.  Verificare (dacă e cazul)

6.  Analiza secundară (meta evaluare)

7.  Revizuirea procedurii 

m o d  d e  u t i l i z a r e

1. I n i ț i e r e a

Una dintre etapele cele mai descurajante este începutul. 

Cel mai important este să clarificați motivul sau scopul 

pentru care utilizați M S C  - acest lucru va influența modul 

în care veți proiecta punerea în aplicare a metodei, cine 

trebuie să se implice și în ce mod. De asemenea, aceste 

decizii inițiale pot influența modul în care vă raportați la 

rezultate.

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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De multe ori apare scepticism cu privire la validitatea 

metodei și temeri cu privire la durata de implementare. 

Adesea este nevoie de un individ sau grup mic, entuziast 

pentru a crește interesul pentru M S C  în cadrul organizației. 

De asemenea merită prezentată tehnica, pur și simplu, fără 

a prezenta toată teoria din spatele metodei (care poate 

confuza, la început). Mulți practicanți nu vor fi interesați și 

nici nu au nevoie să înțeleagă toată teoria din spatele M S C . 

Mesajul care trebuie transmis la început este că M S C  este 

simplu și ușor de implementat. Pentru a crește interesul față 

de M S C  ajută, de asemenea, dacă există claritate în legătură 

cu scopul M S C  și utilitatea acestei metode. 

M S C  nu se dorește a fi o tehnică de sine stătătoare 

în procesul de monitorizare și evaluare. E util să fie 

acompaniată și de alte metode de evaluare. 

Este important să începi prima dată printr-o pilotare, 

pentru a testa instrumentul și a te familiariza cu tehnica. Este 

un exercițiu riscant să pui pe picioare un sistem imens și 

complicat de M S C  fără să-l testezi  mai întâi la scară mai mică. 

Fiecare context organizațional este diferit, astfel încât M S C 

va trebui să fie modelat oarecum în funcție de contextul 

organizației tale. Din acest motiv, merită să faci un pilot și să 

descoperi ceea ce funcționează și ce nu funcționează. 

Atunci când pilotezi M S C  caută oamenii și echipele din 

organizația ta care sunt cele mai interesate și entuziasmate de 

potențialul M S C . Gândește-te la modul în care poți construi 

capacitate la nivelul organizației în raport cu metoda. 

Ce sunt domeniile?

Domeniile sunt categorii largi, generale și adesea vagi ale 

unor posibile schimbări. De exemplu, participanților la M S C 

li s-ar putea cere să caute schimbări semnificative produse 

de voluntari în cadrul organizației gazdă, în patru domenii:

• Modificări ale calității vieții oamenilor

• Schimbări în natura participării persoanelor în activitățile 

organizației

• Modificări ale sustenabilității organizațiilor și activităților 

oamenilor

• Orice alte modificări (sănătate, rezolvare conflicte, 

parteneriate, politică etc.)

Un domeniu de schimbare nu este un indicator. Indicatorii 

ar trebui să fie schimbări specifice, măsurabile, realizabile, 

relevante și încadrate în timp (SMART). Indicatorii trebuie 

să fie definiți în așa fel încât toată lumea să aibă aceeași 

interpretare a ceea ce înseamnă ei. Pe de altă parte, 

domeniile de schimbare sunt în mod deliberat "neclare", 

suficient de largi pentru a permite oamenilor să aibă 

interpretări diferite a ceea ce constituie o schimbare în acest 

domeniu.

De ce să folosești domenii?

Împărțind povestiri legate de schimbări semnificative în 

domenii, poate ușura procesul de selecție a acestora, în 

etapele ulterioare. Dacă aveți domenii, poveștile din fiecare 

domeniu pot fi considerate separat, astfel încât să nu se 

compare "mere cu pere". Acest lucru ajută în cazul în care 

aveți de gând să colectați și să selectați mai multe povești.

Există două modalități principale de determinare a 

domeniilor, prima distinge poveștile în funcție de conținutul 

lor, a doua în funcție de factorii interesați vizați:

• În cazul în care domeniile sunt stabilite în funcție de 

conținutul poveștilor, majoritatea organizațiilor vor 

prefera să stabilească domeniile raportat la obiectivele 

lor strategice pre-existente. Acest lucru le permite să 

urmărească prin colectarea de povesti de tip MSC 

progresul în atingerea acestor obiective. În plus pot fi 

stabilite și noi categorii, pentru a scoate în evidență "ce 

funcționează" sau învățăminte particulare.

• Domeniile pot fi folosite pentru a ajuta la identificarea 

unor povești despre schimbări semnificative de la nivelul 
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sau din perspectiva unor factori interesați relevanți, de 

exemplu: modificări semnificative de la beneficiari, de la 

personalul de program, de la parteneri. Aceste domenii 

pot fi apoi împărțite în mai multe sfere fiecare - povestiri 

de la persoane fizice sau de la grupuri comunitare etc.

Alte domenii: de ex. povești despre lucruri noi, soluții 

de îmbunătățire, colectare feedback, inspirație pentru 

organizație, comunitate, finanțatori. 

În funcție de scopul și domeniile de investigat veți putea 

identifica și tipurile de respondenți/ povestitori de la care ar 

trebui să colectați poveștile. 

Sfaturi

• Puteți începe fără domenii și să le permiteți să apară ca 

urmare a procesului de colectare povești

•  Domeniul "Orice alt tip de schimbare" vă permite să 

capturați povești utile, care nu se încadrează în domenii 

predeterminate.

•  Vă sugerăm să nu aveți mai mult de 4-5 domenii;

•  Puteți avea un domeniu "lecții învățate" pentru a identifica 

și lucrurile negative. 

•  Domeniile ar trebui să fie legate de scopul utilizării MSC.

2. C o l e c ta r e a  P o v e șt i l o r  d e sp r e 
s c h i m b ă r i  se m n i f i c at i v e

Există mai multe moduri de a colecta povești, cum ar fi prin 

interviu sau prin discuții de grup sau personal scriind povești 

pe care le cunoști deja. Alte modalități de documentare, 

inclusiv video, pot fi folosite.

Este important să se înregistreze:

•  cine este cel ce spune povestea, 

•  cine a înregistrat povestea, 

•  când au avut loc evenimentele, 

•  în ce au constat schimbările și 

•  care este motivul pentru care aceste schimbări sunt 

considerate semnificative de către cel ce spune povestea. 

În mod ideal, poveștile ar trebui să aibă o lungime de 1-2 

pagini. 

Întrebarea pentru declanșarea poveștii 
despre schimbări semnificative 

Aceasta are o structură simplă de tipul "Privind înapoi 

în ultimul an, care crezi ca a fost schimbarea cea mai 

semnificativă în cadrul organizației produsă de prezența/ 

contribuția voluntarilor"

Pot exista întrebări suplimentare, legate de:

•  De ce consideri ca fiind seminificativă această schimbare?

•  Ce efecte a avut această schimbare sau ce efecte 

va produce în viitor?

• Dacă ar fi să dai un titlu poveștii tale, ce titlu ar avea? 

Aspecte etice

Asigură-te că obții acordul respondentului cu privire la:

•  modul de utilizare a informațiilor pe care ți le furnizează, 

•  menționarea numelui lui 

•  daca menționează numele altora verifică dacă numele pot 

fi menționate sau trebuie anonimizate. 

O bună practică pentru a verifica aceste informații este să 

existe o zonă în formularul de colectare de povești cu aceste 

aspecte – care să fie bifate (pentru a nu uita de ele).

3. Se l e c ț i a  p o v e șt i l o r

Stabilirea modului în care vor fi analizate 
și selectate poveștile 
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O idee centrală în M S C  este utilizarea unei "ierarhii" a 

proceselor de selecție. Acest lucru ajută la reducerea 

volumului mare de materiale importante din perspectivă 

locală până la un număr mic de povestiri valoroase la o 

scară mai largă. Utilizarea unor niveluri multiple de selecție 

permite ca acest lucru să se întâmple fără a supraîncărca 

un individ sau un grup cu prea multă muncă, în ciuda 

caracterului participativ al procesului de selecție. Prin 

urmare, în proiectarea unui proces de M S C  pentru un 

proiect / program/ organizație - trebuie să iei în considerare 

cine ar trebui să fie implicat în procesul de selecție. Din nou, 

acest lucru se face în funcție de scopul cu care utilizezi MSC. 

Stabilește modul în care se vor analiza și selecta poveștile 

(câte povești, selectate de cine, la ce nivel).

 

Procesul de selecție a poveștilor

De multe ori selecția poveștilor începe cu un grup de 

oameni care stau la un loc, cu un teanc de povești din 

care unele pot sau nu pot fi atribuite unor domenii de 

schimbare. Rolul procesului de selecție a poveștilor este 

acela de a reduce grămada de povești la o poveste pentru 

fiecare domeniu. Așa că, dacă există patru domenii, în 

fiecare domeniu participanții vor selecta o poveste care 

descrie cel mai bine, cea mai importantă schimbare la nivelul 

domeniului respectiv. În cazul în care poveștile nu au fost 

încă alocate pe domenii, aceasta este unul dintre primele 

lucruri de făcut.

Procesul de selecție începe invariabil cu citirea poveștilor cu 

voce tare sau individual. E util să lecturezi poveștile cu voce 

tare, pentru că astfel prind viață. Dar eficacitatea și caracterul 

practic al acestei practici poate varia în funcție de context.

În cazul în care poveștile au fost deja alocate pe domenii, 

atunci poveștile din fiecare domeniu sunt considerate 

ca grupuri separate. De aici diverse procese (facilitate și 

nefacilitate) pot fi folosite pentru a ajuta participanții să 

decidă care sunt cele mai importante povești. Oricare ar fi 

procesul utilizat pentru a selecta poveștile, cel mai important 

este să nu uităm să documentăm motivele pentru care 

anumite materiale au fost selectate în rapot cu celelate.

Noi vă încurajăm să experimentați cu diferite procese de 

selecție pentru a găsi unul care se potrivește cel mai bine 

contextului vostru organizațional. Diverse procedee pot 

fi utilizate - vot majoritar, vot iterativ, scor, pre-scor & vot 

grup, vot secret, consens. Indiferent de metoda de selecție, 

ingredientele-cheie ale procesului de selecție sunt:

•  Toată lumea citește poveștile

•  Purtați o conversație în profunzime legată de conținutul și 

semnificația poveștilor (înainte să alegeți)

•  Conduceți discuția spre o decizie cu privire la care ar 

trebui să fie povestea selectată – încercați să reflectați 

toate punctele de vedere (dacă nu se poate ajunge la un 

acord în timpul disponibil – puteți selecta și 2 povești pe 

domeniu);

•  Documentați motivele alegerii.

Este important să conduceți procesul de selecție într-un mod 

inductiv - adică, alegeți povestea mai întâi, apoi discutați 

criteriile de selecție. Procesul tinde să fie mai productiv așa 

decât dacă setați criteriile în prealabil.

 

Povești care nu au fost selectate – ce facem cu ele? 

Nu le aruncați! Ele pot avea o valoare locală, utilizați-le în 

alte demersuri de evaluare (vezi analiza de conținut, etc.)

4. F e e d b a c k

Este foarte important să informați pe cât mai multi din 

cei implicați în demersul de M S C , despre ce povești au 

fost selectate și de ce. Asa puteți să mențineți încrederea 

participanților și să optimizați procesul data viitoare. 

Diferite moduri de a oferi un feedback:
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•  prin intermediul reprezentanților;

•  feedback-ul pe e-mail;

•  feedback-ul verbal;

•  buletine informative;

•  raport oficial.

5. V e r i f i c a r e a  p o v e șt i l o r

Există trei moduri prin care schimbările raportate prin 

povești pot fi verificate:

•  Efectuarea de controale aleatorii asupra schimbărilor 

raportate. Este greoi și se utilizează foarte rar.

•  Efectuarea de verificări cu privire la acele schimbări care 

au fost selectate ca fiind cele mai importante dintre toate. 

Având în vedere importanța dată acestor schimbări, face 

sens să vă asigurați că evenimentele și faptele relatate în 

povești sunt corecte.

•  Verificarea numai a acelor povești ce vor fi incluse în 

rapoarte sau publicate.

6. M o n i t o r i z a r e a  M S C 
și  A n a l i z a  se c u n d a r ă  d e  d at e

Adesea, o foaie de calcul este folosită pentru a ajuta la 

inventarierea poveștilor. Informații ce merită incluse în acest 

inventar:

•  Genul povestitorului 

•  Regiunea povestitorului;

•  Rezultatul procesului de selecție;

•  Numărul poveștilor.

 

 

 

7. R e v i z u i r e a  p r o c e d u r i i  M S C 

Dacă ați pilota sistemul prima dată, puteți învăța din greșeli 

sau puteți să îl adaptați la realitățile organizației.  Ca orice 

evaluare, este important să se clarifice scopul demersului. 

Poate fi chiar util să puneți o întrebare de tip MSC echipei 

care a pilotat/ utilizat M S C : “Care a fost cea mai semnificativă 

schimbare, ca urmare a experienței dumneavoastră de lucru 

cu M S C ?”
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p r o vo c ă r i  și  r e c o m a n d ă r i 

AVA N TA J E  a l e  M S

Scoate la suprafață cu adevărat informații legate de impact.  

Se concentrează pe schimbări la nivelul vieții indivizilor, 

schimbări profunde, nu doar pe o analiză mecanică a 

intrărilor și produselor de proiect/ intervenție. 

Oferă o imagine bogată legată de ceea ce se întâmplă, de 

mecanismele care duc la schimbare și nu doar o imagine 

supra-simplificată și redusă doar la cifre.

Este o metodă bună pentru a identifica și efecte / impact 

neplanificat, neprevăzut.

E o metodă foarte potrivită pentru organizațiile ce își 

propun să învețe.

Este potivită în a măsura intervenții și procese înalt 

participative, care adeseori nu au efecte predefinite. De 

asemenea e potrivită și pentru evaluarea intervențiilor 

complexe, în care este foarte greu să anticipezi toate 

efectele generate de intervenție. 

Este o metodă participativă de evaluare care nu necesită 

abilități tehnice deosebite. Oricine poate spune povești, 

indiferent de cultură și nivel de educație. 

Este o metodă/ abordare care încurajează și dezvoltă 

abilitățile de analiză la nivelul organizației și a celor ce 

folosesc metoda. Prin faptul că oamenii trebuie să explice 

de ce o schimbare este mai relevantă decât alta se provoacă 

procesul de conceptualizare asupra impactului. 

Este înalt motivatoare pentru toți cei implicați. Obții multă 

energie atunci când ești martor și înțelegi cum se produc 

schimbări în viața celor din jurul nostru.

Este o metodă foarte fexibilă.

D E Z AVA N TA J E /  D I F I C U LTĂȚ I  a l e  M S C

Poate fi dificil de administrat dinamica de grup în etapa 

de selecție (vezi influența personalităților dominatoare în 

această etapă).

Există o doză destul de mare de subiectivitate (ține mult de 

percepții și interpretări individuale).

Adeseori există tendința de a evita poveștile negative (astfel 

pierzându-se și puternice lecții pentru viitor).

Poate fi consumatoare de timp (depinde de anvergura 

demersului).

Nu se pot face generalizări (atât timp cât nu folosește tehici 

de eșantionare aleatorii sau alte metode cantitative care 

să asigure relavanța concluziilor pentru întreg universul 

investigat).
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m o d e l e  și  e x e m p l e

E x e m p lu  d e  g h i d  d e  i n t e rv i u

 
Context și Introducere

Eu sunt                                                                                              (numele intervievatorului). 

Sunt parte a echipei organizației                                                                                                            (numele organizației). 

În acestă perioadă organizația caută căi de a-și îmbunătăți activitatea în munca cu voluntarii. 

De aceea vrem să aflăm care sunt schimbările, pozitive sau negative, pe care le-ați observat în viața organizației ca urmare a 

prezenței voluntarilor.

Dorim să utilizăm informațiile pe care le aflăm de la dvs. pentru a:

•  Înțelege mai bine cum se vede organizația prin ochii dvs. (sau a rolului respondentului)

•  A găsi moduri prin care organizația și voluntarii ei să răspundă mai bine nevoilor dvs. 

•                                                                                                         

(Alt scop al demersului, de formulat)

Dacă sunteți de acord, o să vă punem câteva întrebări și o să notăm ce ne spuneți. Discuția va dura în jur de 20-40 minute.

Confidențialitate

S-ar putea ca ceea ce ne spuneți să folosim în diferite materiale de comunicare către diferite persoane interesate de 

activitatea organizației. Sunteți de acord? 

         Da            Nu

Putem folosi numele dvs. atunci când spunem povestea altora? 

         Da            Nu

Dacă nu doriți să folosim numele dvs. real putem să îl înlocuim cu o formulare de tip “tânăr angajat al....” 

(sau altă formulare, în funcție de situație). Sunteți de acord? 

         Da            Nu

Ați fi de acord să publicăm povestea spusă de dvs.? 

         Da            Nu

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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Date de indentificare socio-demografică

Numele povestitorului 

                                                                                                         

 

Ocupația/ funcția povestitorului 

                                                                                                          

 

Sex  

          Femeie                    Bărbat 

 

Vârsta povestitorului 

                                                                                                          

Numele intervievatorului 

                                                                                                          

Numele celui care a înregistrat povestea

                                                                                                         

 

Localitatea în care are loc discuția

                                                                                                          

Data realizării interviului

                                                                                                         

Întrebări

Întrebare de stabilie a contextului:

1. Puteți să îmi descrieți pe scurt care este rețatia dvs. cu organizația                                                                                  

(numele organizației gazdă).

 »  de cât timp cunoașteți organizația

 »  de cât timp colaborați/ interacționați cu organizația

 »  în ce constă relația dvs. cu organizația

 »  care este rolul dvs. în raport cu organizația

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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Întrebări de M S C :

2. Dacă ar fi să vă gândiți la ultimul an, care sunt schimbările pe care le-ați observat în organizația 

                                                                                                                                                     

(nume organizație gazdă) ca urmare a prezenței voluntarilor. 

(Vă rugăm să încercați să enumerați tot ce vă vine în minte, fie aspecte pozitive fie aspecte negative).

3. În opinia dvs. care a fost cea mai semnificativă/ relevantă schimbare dintre cele menționate anterior? 

(poate fi orice tip de schimbare – pozitivă sau negativă).

4. Dacă ar fi să descrieți mai pe larg această schimbare, cuiva care nu cunoaște organizația, ce i-ați spune?

 » Cum a fost înainte (anul trecut)?

 » Ce s-a întâmplat de s-a produs schimbarea?

 » Cum este acum situația?

5. De ce ați ales această schimbare și nu alta?

 »  De ce este importantă pentru dvs.?

 » Cum v-a influențat această schimbare?

6. Dacă ar fi să dați un titlu acestei povești 

care ar fi titlul pe care l-ați da?

7. Ce ați recomanda unei alte organizații care trăiește 

o schimbare asemănătoare cu cea descrisă de dvs.?

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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E x e m p lu  d e  p o v e st e  d e  t i p  M S C

Titlu 

O mică parte din viața mea

Intervievat 
Adolescentă, 17 ani

Comunitate 
Caracal

“Ne cunoștem prin jocuri, exerciții de cunoaștere, care te atrag mult. Apoi, intri în partea grea în care trebuie să reziști, 

faci jocuri de atenție distributivă, facem exerciții de cunoaștere, cum să ne ascultăm între noi. Lucrurile acestea nu ne ajută doar 

la teatru, ci oriunde. 

E o pasiune. Vorbesc din prisma copilului care vrea să participe la multe lucruri, dar părinții sunt stricți.  Mai mult, mă simt aici ca 

într-o familie. Am început în octombrie, se fac 4, 5 luni. 

Schimbarea cea mai mare o văd la mine. Am învățat să mă ascult, să fiu atentă la ceilalți, apare ceva în interior, 

care te face să fii așa oriunde. Parcă te dezvoltă, te simți mai împlinit. 

Cu ajutorul proiectului ne-am cunoscut mai bine, înainte eram în grupulețe, acum suntem un grup mare, facem lucrurile 

împreună. 

Înainte colegii erau reticenți, acum vorbesc, nu mai au nicio reținere. În timpul liber chiar ieșim împreună, ne-am apropiat. 

Cea mai importanta schimbare este că am învățat să mă ascult. Înainte puteam să merg la mama să îi cer o carte, 

dar nu știam de ce o vreau. Acum mă gândesc de ce am nevoie de cartea aia sau dacă e doar un moft. 

Când mă ascult îmi dau seama ce înseamnă dorințe și ce e important. Mă ajută la organizarea timpului, la ce vreau 

de la mine, de la oameni, de la comunicarea cu ei. 

Dacă vor și alții să facă ce am făcut noi, le recomand să-și ia inima în dinți și să facă.

E ceva ce merită să facă parte din viața ta, merită să fie trăită experiența.” 

Poveste colectată de echipa Fundației PA C T  – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, în cadrul unui proces 

de evaluare a intervențiilor Proiectului “Implicat în Comunitatea mea”, la nivelul a 12 comunități din sudul României. Proiectul 

a beneficiat de sprijinul financiar al Fundației Vodafone România)

Puteți găsi și alte povești generate prin M S C , despre schimbări semnificative produse de Fundația PA C T 

în comunități, vezi https://issuu.com/fundatiapact/docs/brosura_povesti_online_final

Metode de evaluare a efectelor voluntariatului la nivelul organizației gazdă
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Cuvânt de încheiere
Sperăm că drumul parcurs până la acestă pagină nu a fost 

foarte anevoios și că ați găsit cel puțin un instrument, din 

cele două prezentate, util și posibil de aplicat în cadrul 

propriei organizații. În acest caz puteți:

•  folosi independent cele 2 metode de măsurare propuse

•  să vă înscrieți într-un proces de pilotare asistată de 

Federația V O LU M  – perioada mai 2016 – mai 2017 - (a 

unuia sau a ambelor instrumente). Scrieți-ne pe adresa 

comunicare@federatiavolum.ro , menționând în subiectul 

e-mail-ului: “Pilotare Instrument Măsurare de Impact”  

Federația V O LU M 

•  În următorul an (mai 2016 – mai 2017) va asista 

implementarea instrumentelor de măsurare prezentate 

în acest ghid, în cadrului unui număr de organizații, în 

funcție de interesul manifestat dar și de capacitatea 

Federației 

•  Pe baza experinței de pilotare va revizui și optimiza 

instrumentele astfel încât să le pregătească pentru etapa 

următoare, aceea de automatizare pe platforme web a 

componentelor ce fac sens a fi automatizate.

Sperăm din tot sufletul să putem fi împreună în noii pași 

de măsurare a efectelor și impactului voluntariatului 

și să contribuim astfel la profesionalizarea sectorului 

neguvernamental din România.

Vă urăm experimentare cu folos! 

Echipa Federației V O LU M .

Anexe
R E V  – rentabilitatea economică a voluntariatului – 

instrument în format excel (pentru descărcare) - https://goo.

gl/nSds3o 

Resurse adiționale 
& bibliografie
Resurse relevante pentru măsurare și evaluare de impact

•  http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php

Resurse relevante pentru măsurarea voluntariatului 

•  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--

-stat/documents/publication/wcms_162119.pdf

Resurse relevante pentru REV

•  http://www.ivr.org.uk/component/ivr/viva--the-volunteer-

investment-and-value-audit-a-self-help-guide&qh=YTox

OntpOjA7czo0OiJ2aXZhIjt9 

Resurse relevante pentru MSC

•  www.mande.co.uk/doc/MSCGuide.htm

•  www.clearhorizon.com.au

•  https://www.zotero.org/groups/most_significant_change_

technique/items/

Cuvânt de încheiere
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