Pachet de Resurse pentru Managementul Voluntarilor
în Servicii Sociale

Preambul

Justificare
Conform Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014 - 2020, în România în perioada
2012-2013 numărul persoanelor vulnerabile includea un număr estimat de 1,85 milioane de persoane de etnie
rromă, aproximativ 1,4 milioane de copii săraci (cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani), peste 725.000 de persoane
vârstnice cu vârsta peste 80 de ani, 687.000 de copii și adulți cu dizabilități care trăiesc în gospodării și alți 16.800
care trăiesc în instituții, peste 62.000 de copii cuprinși în sistemul de protecție specială (fie în centre de plasament,
fie în puncte de îngrijire familială) și aproximativ 1.500 de copii abandonați în unități medicale. Sărăcia este
principalul factor care determină menținerea și dezvoltarea situațiilor de risc (abandon familial, abandon școlar,
violența, abuz, tulburări comportamentale, dependență, întârzieri în dezvoltarea neuro-psiho-motorie, grad redus de
ocupare, excludere socială, etc).
Direcţia Generală de Protecţie a Copilului a raportat că în trimestrul 3 al anului 2014 au beneificiat de servicii de
prevenirea separării copilului de părinţi oferite de către organisme private acreditate 10741 copii, iar o cercetare
elaborată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS în anul 2013 relava faptul
că doar în Regiunea de Nord Est, organizațiile neguvernamentale participante la cercetare (33) au acordat servicii
sociale pentru 15.900 de beneficiari constanți și 2.166 de persoane vulnerabile au primit servicii cu caracter
ocazional. Desi există legislatie privind achizitionarea de către autorități de servicii sociale (OUG 34/2006),
concesionarea (OUG 34/2006 art.3 litera h), finanțarea (Legea 350 /2005), subvenționarea serviciilor sociale (Legea
34/1998), contract de acordare de servicii sociale (Ordonanţa 68/2003, art.12.1, articol introdus prin art. 1 pct. 8 din
O.G. nr. 86/2004), convenție de parteneriat cu furnizorii publici de servicii sociale (Ordonanța 68/2003, art.12
alin.3), aceste mecanisme nu sunt utilizate pentru că nu există obligativitate cu măsuri de sanctionare și nici dorința
de asumare a responsabilității în acest sens. În acest context, sustenabilitatea serviciilor sociale acordate de
organizațiile neguvernamentale este greu încercată și necesită abordări inovative care să minimizeze impactul pe
care lipsa resurselor financiare îl are asupra furnizării de servicii sociale adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile. În
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România serviciile sociale acordate de ONG-uri sunt în mare parte realizate prin proiecte și programe de
voluntariat, neexistând în schimb resurse adaptate proceselor de management al voluntarilor în implicarea
voluntarilor în furnizarea de servicii sociale sau oferirea sprijinului pentru ca aceste procese să fie desfășurate.
Federația VOLUM și-a propus să demareze un proces pentru a consolida infrastructura în acest domeniu.
Demersul este detaliat în continuare.

Demers
Proiectul „V.I.S.S - Voluntariat în Servicii Sociale”, derulat de Federația VOLUM, în perioada mai 2016 – noiembrie
2017, își propune să contribuie la creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate, prin
capacitarea organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea de programe profesioniste de voluntariat în servicii
sociale. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul este realizat împreună cu alte 5 organizații, furnizoare de
servicii sociale în diferite domenii: Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași), Asociația Necuvinte (București),
Fundația de Sprijin Comunitar (Bacău), Asociația Help Autism (Bucureși), Asociația SM Speromax Alba (Alba Iulia).
Partenerii și Grupuri vulnerabile cărora li se adresează pachetul de resurse și expertiza din proiect sunt:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași) – copii cu dizabilități
Fundația de Sprijin Comunitar (Bacău) – copii instituționalizați
Speromax (Alba) – adulți cu scleroză în plăgi - lucrul cu persoanele cu dizabilități locomotorii
Help Autism (București) – copii cu autism
Asociația Necuvinte (București) – adulți victime ale violentei domestice
Federația VOLUM, împreună cu cei 5 parteneri menționați, și-a propus să contribuie la creșterea accesului
grupurilor vulnerabile la servicii sociale urmărind creșterea capacității ONG-urilor prin dezvoltarea la
standarde profesioniste de programe de voluntariat destinate furnizării de servicii sociale și prin
profesionalizarea managementului voluntarilor în organizații, în vederea completării resurselor umane
specializate insuficient accesibile la nivel național.
Astfel, în acest demers, s-a urmărit dezvoltarea de instrumente și procese precum:
1. Un program de mentorat replicabil ca baza în dezvoltarea de infrastructură pentru
coordonatorii de voluntari din organizații din întreaga țară care activează în
domeniul social, în vederea furnizării de servicii sociale bazate pe voluntariat
2. Un pachet de resurse destinat lucrului cu voluntarii în servicii sociale cu
aplicabilitate națională și a unui program de furnizare de servicii sociale bazat pe
voluntariat în baza pachetului de resurse dezvoltat
3. Promovarea și facilitarea de referințe și informații între organizațiile care activează
în domeniul social și dezvoltarea capacității organizaționale acestora în domenii
esențiale și necesare profesionalizării lor
Pachetul de resurse pentru Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale vine în sprijinul demersului realizat de
Federația VOLUM, împreună cu partenerii săi, pentru capacitarea organizațiilor furnizoare de servicii sociale în
dezvoltarea de programe profesioniste de voluntariat ca răspuns la două probleme importante cu care se confruntă
în prezent sectorul neguvernamental:
(1) insuficiența resurselor financiare și umane pentru acordarea de servicii sociale de calitate într-un context socio-
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economic în care numărul persoanelor care necesită astfel de servicii este în creștere
(2) slaba dezvoltare a infrastructurii de voluntariat în rândul organizațiilor neguvernamentale din România (lipsa
unor proceduri de management al voluntarilor, lipsa resurselor pentru dezvoltare, lipsa expertizei în domeniu) care
menține nivelul scăzut de participare a cetățenilor în activități de voluntariat la nivel național
În procesul de elaborare a pachetului de resurse, Federația VOLUM împreună cu fiecare partener, a coordonat
grupuri de lucru formate din experți în fiecare din cele 5 servicii sociale vizate. Fiecare grup de lucru a contribuit cu
resurse și expertiză specifică pentru a adapta ghidul situației social-economice din România și pentru a dezvolta
împreună un instrumentar aplicabil în cazul României pentru implicarea voluntarilor în servicii sociale. Pachetul de
resurse pentru Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale este prima resursă de acest tip din România și pune la
dispozitia organizațiilor care implică voluntari instrumentele necesare pentru desfășurarea de activități de voluntariat
în cele 5 tipuri de servicii sociale vizate.
Pachetul de resurse pentru Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale prezent se află la prima ediție și urmează
a fi îmbunătățit după aplicarea lui de câtre organizații cărora acesta îi este destinat.

2. Despre Federația VOLUM și Partenerii Demersului
Federația VOLUM este o organizație neguvernamentală cu rol de asociație umbrelă în domeniul
voluntariatului, cu reprezentare la nivel național – peste 87 de organizații membre care gestionează
aproximativ 23.000 de voluntari. Misiunea Federației VOLUM este facilitarea dialogului și acțiunii comune a
tuturor factorilor interesați de mișcarea de voluntariat în vederea dezvoltării sustenabile a voluntariatului în
România. Viziunea Federației VOLUM 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.
Principalele demersuri realizate de Federația VOLUM:










Suport tehnic în modificarea Legii Voluntariatului 78/2014 – consultări publice cu
peste 500 de participanți, peste 60 de întâlniri cu factorii de decizie, peste 19000
voluntari susținători și peste 60 de organizații care au susținut inițiativa
Gala Națională a Voluntarilor (www.galavoluntarilor.ro) – singura competiție și singurul
eveniment care premiază meritele voluntariatului la nivel național
Certificatul de Voluntariat – realizarea unui model național de Certificat de
Voluntariat - VoluntPass, care cuprinde atât aspectele menționate în Legea
Voluntariatului 78/2014, cât și un Supliment, prin care sunt evidențiate principalele
HartaVoluntariatului.ro (www.hartavoluntariatului.ro) – platformă online, care oferă 2
facilități:
o Corelarea cererii și ofertei de voluntariat din România
o Realizarea și emiterea certificatelor de voluntariat VoluntPass
Volunteer360.org – soft suport pentru gestionarea indormațiilor și documentelor
necesare activităților de voluntariat
Securitate și Sănătate în activitățile de voluntariat – realizarea primului ghid și a
primei rețele de experți SSM pro-bono
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Măsurarea impactului voluntariatului în România – demers ce are ca scop întărirea
capacității organizațiilor pentru măsurarea impactului programelor și a activităților
de voluntariat în rândul organizațiilor care implică voluntari din România.

Mai multe informații despre Federația VOLUM puteți găsi aici: www.federatiavolum.ro .

Parteneri:











Federația VOLUM realizează proiectul în parteneriat cu alte 5 organizații, furnizoare
de servicii sociale în diferite domenii. Partenerii din cadrul acestui proiect sunt:
Fundația Serviciilor Sociale Bethany - Urmărește îmbunătățirea calității vieții
persoanelor dezavantajate, în special a copiilor și a familiilor, oferind servicii
sociale, promovând practici profesioniste în asistență socială și în conceptul de
voluntariat. Fundația Bethany își desfășoară activitatea în județele Timiș, Iași și
București.
Asociația Necuvinte - Luptă împotriva violenței domestice și a abuzurilor îndreptate
împotriva femeilor și copiilor, împotriva încălcării drepturilor omului, schimbare
socială, activități de advocacy și creștere a responsabilității sociale cu privire la
fenomenele abuzive. Necuvinte oferă servicii integrate victimelor violenței
intrafamiliale.
Asociația Help Autism - Își asumă continua creștere a gradului de conștientizare a
autismului în rândul populației, susținerea permanentă a programelor de diagnostic
precoce, chiar de la vârsta de 1 an, și a programelor de intervenție în autism. Help
Autism luptă alături de organisme de protecție a copilului, educație și sănătate, atât
de stat cât și private, creând un nucleu multidisciplinar în recuperarea cât mai
multor copiii și în includerea lor educațională și socială, pentru pregătirea adulților
de mâine.
Asociația Speromax Alba - Misiunea asociației este creșterea calității vieții
persoanelor afectate de scleroză multiplă. Asociația realizează activități precum
grupuri de suport și contexte de socializare pentru persoanele afectate de SM,
servicii de tip „centru de zi”, servicii de acompaniere și oferirea de suport
extramedical personalizat, alături de alte inițiative ce au drept scop informarea,
sensibilizarea și consilierea comunităților cu privire această afecțiune.
Fundația de Sprijin Comunitar Bacău - Este o organizație neguvernamentală, cu
statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios. Prin
programele realizate, organizația contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați
în situații de marginalizare și risc social. Activitatea FSC este structurată în 2 arii
majore de intervenție: servicii integrate pentru persoane vârstnice și servicii
integrate pentru copil și familie.

3. Grupuri de Lucru
Pachetul de Resurse Voluntariat în Servicii Sociale a fost dezvoltat cu ajutorul celor 5 parteneri menționați
anterior. Împreună cu aceștia au fost create 5 grupuri de lucru, câte unul pentru fiecare tip de beneficiari
vizați. În fiecare grup de lucru au fost aduși împreună persoane resursă în oferirea de servicii și sprijin
beneficiarilor, persoane resursă în managementul voluntarilor în implicarea voluntarilor pe aceste tipuri de
activități, persoane resursă din organizații și instituții implicate în oferirea de servicii sociale, prin
voluntariat, fiecărui grup vulnerabil vizat. Mai jos regăsiți lista persoanelor fără de care acest pachet de
resurse nu ar fi fost posibil:
Voluntariat în servicii sociale – lucrul cu copiii cu dizabilități
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Partener: Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași)
Componență grup de lucru:










Andreea Tofan, Fundația Serviciilor Sociale Bethany(Iași)
Elena Cazacu, Fundația Serviciilor Sociale Bethany(Iași)
Olga Rusu, Centrul Diecezan Caritas Iași
Mardari Cristina, Asociația Salvați Copiii Iași
Teodora Racoveanu, CSC „Sfântul Andrei”
Daniela Costăchescu, DGASPC Iași
Celina Savin, ANCAAR Iași
Patricia Krișan, Fundația Alături de Voi România
Luminița Ursache, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași

Voluntariat în servicii sociale – lucrul cu persoane victime ale violenței domestice
Partener: Asociația Necuvinte
Componență grup de lucru:









Simona Voicescu, Asociația Necuvinte
Ana-Maria Apopei, Asociația Necuvinte
Teodora Ene, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială București
Antoniu Ungureanu, BGS
Nadin Daniel, Fundația Policlinici Sociale Regina Maria
Cristina Enache, Asociația Casa Ioana
Maria Buceanu, Psiholog
Gabi Ciontea, Avocat

Voluntariat în servicii sociale – lucrul cu copiii cu instituționalizați și din centre de zi
Partener: Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Componență grup de lucru:












Gabriel Măgurianu, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Dorin Năstasă, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Vivi Raba, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Cristina Ursan, SOS Satele Copiilor
Simona Done, Asociația Lumina
Mihaela Tabără, SOS Satele Copiilor
Marian Mareș, DGASPC Bacău
Elena Mitrea, Asociația Există o Șansă
Carmen Ilie, DGASPC Bacău
Dana Condrea, Asociația Trust Orfelinat Ungheni
Lavinia Rorubiu, A.S.C.H.N. Bacău, Centrul Daniel

Voluntariat în Servicii Sociale – în lucrul cu copii cu tulburări de spectru autist
Partener: Asociația Help Autism
Componență grup de lucru:








Alina Itu, Asociația Help Autism
Mariana Lefter, Direcția Generală de asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
Mădălina Biță, Asociația Help Autism
Irina Isar, Asociația Help Autism
Elena Alexandra Nicolae, Asociația Help Autism
Gabriela Oprișan, Asociația Help Autism
Laurențiu Bocai, Asociația Help Autism
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Voluntariat în servicii sociale – lucrul cu persoanele cu dizabilități locomotorii
Partener: Asociația Speromax Alba Iulia
Componență grup de lucru:











Iulian Lucaci, Asociația SM Speromax Alba Iulia
Dragoş Zaharia, Asociația SM Speromax Alba Iulia
Corina Frate, Asociația SM Speromax Alba Iulia
Mircea Ordean, Asociația SM Speromax Alba Iulia
Raluca Lenghea, Asociația STOP Autism
Luiza Pop, Asociația STOP Autism
Raluca Muntean, Căminul de vârstnici Alba
Dorin Sava, Fundația Comunitară Alba
Sebastian Băișan, Primăria Municipiului Alba
Mariana Humuzau, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

4. Cadru Legislativ – Legea Voluntariatului 74/2014
1.1 Introducere: Ce este voluntariatul și care este rolul acestuia

Voluntariatul este una dintre principalele modalități prin care o persoană se poate implica activ în comunitate, și prin
intermediul căreia acesta își poate deprinde abilități, utile pentru dezvoltarea lui personală. Voluntariatul este o
activitate desfăşurată de bunăvoie, în urma unei opţiuni personale şi pe baza unei motivaţii individuale, care nu
urmăreşte câştigul financiar, fiind desfăşurată prin intermediul unei organizaţii nonprofit sau a unei instutuții publice.
Acesta are un impact pozitiv atât asupra persoanei care se implică voluntar, dezvoltând competenţe sociale şi
abilităţi practice, cât şi asupra comunităţii şi societăţii în ansamblu, fiind o sursă de multiplicare a reţelelor sociale
bazate pe cooperare şi încredere reciprocă. Voluntariatul are o valoare intrinsecă ce rezultă din potențialul său de a
crea capital social şi uman, din valenţele sale de dezvoltator de competenţe noncognitive şi din capacitatea sa de a
pune în practică valorile europene de toleranţă, diversitate, solidaritate şi cetăţenie activă.
1.2 Voluntariatul în România

Mişcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat constant în ultimii 20 de ani. România a adoptat în 2001 pentru
prima oară o Lege a Voluntariatului, marcând anul Internațional al Voluntariatului declarat de O.N.U. În 2009, mai
multe organizații neguvernamentale din România au început dezbateri pe tema neconcordanțelor la nivel legislativ.
În acest context, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, împreună cu alte 24 de ONG-uri din
toată țara au decis înființarea unei coaliții pentru dezvoltarea voluntariatului în România, care să aibă prioritate 0 în
perioada următoare schimbarea legii voluntariatului. În 2010 s-a înființat Federația VOLUM, care a preluat procesul
de advocacy și l-a implementat, împreună cu partenerii săi până în iunie 2014, când a fost aprobată Legea
Voluntariatului 78/2014.
Această nouă lege aduce o serie de îmbunătățiri și clarificări cu privire la relația dintre organizația - gazdă și
voluntar și modul în care o activitate de voluntariat ar trebui să se desfășoare. Una dintre cele mai importante
îmbunătățiri în acest sens este recunoașterea voluntariatului ca experiență profesională, dacă această activitate
este desfășurată în domeniul studiilor realizate. Acest lucru reprezintă un factor important în decizia oricărui tânăr
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de a se implica sau nu în astfel de activități.
În sprijinul acestei modificări, însă nu exclusiv în acest sens, noua lege prevede și posibilitatea ca un voluntar să
poată primi, la cerere, un certificat de voluntariat. Acesta este un document eliberat de către organizația gazdă,
care cuprinde datele de identificare ale voluntarului, domeniul și perioada în care a realizat activitatea de
voluntariat, însă și informații despre abilitățile și rezultatele învățării dobândite în această perioadă. Pe perioada
desfășurării activităților, organizația-gazdă desemnează un Coordonator de Voluntari, care eliberează acest
certificat și care se asigură de monitorizarea și evaluarea procesului de învățare a tânărului voluntar.
Conform Eurobarometrului 75.2 ”Voluntariat și solidaritate intergenerațională” realizat în 2011 cu ocazia Anului
European al Voluntariatului 20111, arată că 14% dintre români, adică aproximativ 4 000 000 de locuitori se implică
în activități de voluntariat, în timp ce în alte state procentele sunt mult mai mari: Olanda -57%, Danemarca - 43%,
Austria -39%. Cu toate acestea organizațiile gazdă, furnizoare de oportunități de voluntariat din România nu au
infrastructura necesară pentru a implica tinerii în aceste activități, pentru a le monitoriza și evalua procesul de
dezvoltare prin care trec atunci când se implică în astfel de activități.
1.3 Legea Voluntariatului 78/2014 - Prevederi și documente obligatorii

Legea Voluntariatului 78/2014 aduce noi prevederi obligatorii, pentru a evidenția drepturile și obligațiile părților
implicate: organizație gazdă și voluntar. Art 3 din Legea 78/2014 definește voluntariatul, dar și alți termenii necesari
înțelegerii componentei de voluntariat din cadrul organizației.
„Art 3. În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în
folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat,
fără remuneraţie, individual sau în grup;
b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi
recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile
omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;
c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează
şi administrează activităţi de voluntariat;
d) contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia gazdă, în temeiul căreia
prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să
ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;
e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă
politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de
voluntariat;
f) beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în
folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;
g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de

1

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_en.pdf
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coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.” 2
Astfel, reies câteva elemente cheie care trebuie înțelese de organizațiile care vor să implice voluntari:




Organizația-gazdă poate fi o instituție publică sau o organizație nonprofit, companiile nu pot implica
voluntari, dar pot promova activitățile de voluntariat ale organizațiilor în rândul acestora, făcând parte din
politica de Responsabilitate Socială Corporativă.
Voluntarul este o persoană fizică ce a îndeplinit capacitate de muncă. Așadar, conform Codului Muncii,
această persoană trebuie să aibă minimum 15 ani, iar pentru categoria 15-18 ani trebuie să existe un acord
al părinților:
„Art. 13. [capacitatea juridică a salariatului]
(…)
(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15
ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică,
aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea
profesională.
(3) Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
(4) Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.
(5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după
împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”3

Documente obligatorii
Conform Legii 78/2014, există o serie de documente obligatorii pe care o organizație trebuie să le încheie. Prin
acestea se definește relația dintre organizația-gazdă și voluntar. Aceste documente sunt:




Contractul de voluntariat, cu cele două anexe integrante: Fișa Voluntarului și Fișa de protecție a
Voluntarului;
Registrul de Evidență a Voluntarilor;
Certificatul de voluntariat – la cererea voluntarului.

Contractul de voluntariat poate fi de mai multe feluri:





Pentru minori/pentru adulți;
Cu renunțare/fără renunțare;
Perioadă determinată/Perioadă nedeterminată;
Individual/Colectiv.

În funcție de tipul de contract încheiat, sunt necesare următoarele documente:



Acordul părintelui/reprezentantului legal – pentru voluntarii minori;
Decizia de renunțare-aprobare – pentru contractele cu renunțare cheltuieli.

Ce sunt contractele cu renunțare?
În Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016, a fost publicată Legea nr. 175/2016 pentru modificarea art. 15
din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

2

Textul integral al Legii Voluntariatului 78/2014 poate fi consultat aici: http://federatiavolum.ro/wpcontent/uploads/2014/11/LV_promulgata.pdf
3

Codul Muncii Adnotat: http://www.codulmuncii.ro/titlul_2/capitolul_1/art_13_1.html
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Articolul 15 din Legea nr. 78/2014

Modificările aduse de Legea nr. 175/2016

Art. 15. - (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină
următoarele obligaţii ale organizaţiei gazdă:

Art. 15 - (1) Contractul de voluntariat trebuie să
cuprindă următoarele:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub
conducerea unui coordonator de voluntari, cu
respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi
sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de
caracteristicile activităţii respective;

a) obligația organizației-gazdă de a asigura
desfășurarea activităților sub conducerea unui
coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor
legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în
funcție de natura și de caracteristicile activității
respective;
b) posibilitatea organizației-gazdă de a suporta
cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru
voluntar în desfășurarea activității sale de
voluntariat, în limita sumelor alocate cu această
destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile
de hrană, cazare și transport printr-o declarație pe
propria răspundere, aprobată de conducerea
organizației-gazdă;

b) obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi
transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii
sale de voluntariat;

c)

obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de
desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia
celor aferente muncii prestate de către voluntar.

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia gazdă poate
încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de
accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din
natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la
care participă acesta.

c) posibilitatea organizației-gazdă de a suporta alte
cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de
voluntariat, cu excepția celor aferente muncii
prestate de către voluntar în limita sumelor alocate
cu această destinație. Voluntarul poate renunța la
cheltuielile mai sus menționate printr-o declarație
pe propria răspundere, aprobată de conducerea
organizației-gazdă.
(2) La solicitarea voluntarului, organizația-gazdă poate
încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de
accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din
natura activității, în funcție de complexitatea activității
la care participă acesta și în limita sumelor alocate cu
această destinație.

Conform acestor modificări, se pot realiza două tipuri de contracte:



Contract de voluntariat pentru voluntari adulți/minori fără renunțare – organizația gazdă alege să acopere
aceste costuri, în limita sumelor alocate cu această destinație;
Contract de voluntariat pentru voluntari adulți/minori cu renunțare – voluntarul alege să renunțe la costurile
aferente, realizând o declarație pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizației-gazdă.

Modele pentru toate documentele obligatorii puteți găsi în ANEXA XX.

www.federatiavolum.ro

9

5. Voluntariat în Servicii Sociale
A. Servicii sociale – definirea domeniului
În definirea conceptului de serviciu social este cuprins ansamblul de măsuri și activități realizate pentru a satisface
necesitățile sociale ale persoanei/ familiei în vederea depășirii unor situații de dificultate, de prevenire a
marginalizării și excluziunii sociale. Datorită evoluției contextului socio-economic și politic, de cele mai multe ori,
conceptul de serviciu social este confundat cu termenul de protecție socială, asistență socială sau ajutor social,
acesta fiind de fapt o parte integrantă a acestora. Analizând evoluția istorică a serviciilor sociale aceasta diferă de la
țară la alta. Aceasta poate fi urmărită în unele țări precum Franța, Anglia sau Germania, în secolul al XVIII-lea sau
din secolul al XVII-lea, prin preocupările statului sau autorităților publice față de cerșetorie sau epidemii, dar mai
ales din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin reliefarea populațiilor vulnerabile și a structurilor
instituționalizate, pronunțându-se de multe ori în jurul valorii actelor de binefacere religioase și asociațiilor caritabile.
Influențată în prima jumătate a secolului al XX-lea de dimensiunea ideologică autoritară a politicilor sociale în unele
țări (socialismul național, comunismul), construirea serviciilor sociale este orientată spre omogenizare în întreaga
lume, în primul rând consolidându-se tendinței statului bunăstării sociale din 1950 și direcționându-se către
liberalizare în anii 1990.4
În România serviciile sociale s-au dezvoltat ca parte componentă a sistemului de asistență socială, astfel istoricul
acestuia se regăsește în evoluția istorică a asistenței sociale care inițial, ca și în celelalte state ale lumii, a avut un
caracter filantropico-religios. Ulterior, sistemul de asistență socială în România s-a divizat în prestații și servicii
sociale care au drept scop dezvoltarea capacităților individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creșterea calității vieții și promovarea unei societăți incluzive și coezive.
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale,
precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciile sociale
sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul
activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 5
Serviciile sociale au la bază următoarele principii și valori etice în baza cărora funcționează:
a) solidaritatea socială;
b) unicitatea persoanei;
c) libertatea de a alege serviciul social în funcție de nevoia socială;
d) egalitatea de șanse și nediscriminarea în accesul la servicii sociale și în furnizarea serviciilor sociale;
e) participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale;
f) transparența și responsabilitatea publică în acordarea serviciilor sociale;
g) proximitatea în furnizarea serviciilor sociale;
h) complementaritatea și abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale;

4

E. Jovelin, Histoire du travail social en Europe, Paris, Vuibert, septembre ,2008, p.279

5

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, art. 27-28
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j) concurența si competitivitatea în furnizarea serviciilor sociale;
i) confidențialitatea;
k) parteneriatul între părțile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale și beneficiarii acestora.6
Astfel, respectarea acestor principii și valori sporește gradul de performanță a serviciului social prestat în
dependență de tipul său.
Conform Legea asistenței sociale nr. 292/2011, modificată ulterior, la art. 29-30 sunt definite următoarele criterii de
clasificare a serviciilor sociale:
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează;
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;
f) regimul de acordare.
După scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în:
a) servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei,
b) servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/ reinserție socială etc.
După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale destinate copilului și/ sau familiei,
persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost,
persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc
etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură
educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu
afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport
pentru aparținătorii beneficiarilor.
După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:
a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate, adăposturi
de noapte etc.;
b) servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de
acordare a hranei, ambulanța socială etc.
După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
a) la domiciliul beneficiarului;
b) în centre de zi;
c) în centre rezidențiale;
d) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
e) în comunitate.

6

ORDONANTA Nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003

privind serviciile sociale, Art.3.
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Conform nomenclatorului serviciilor sociale din România Serviciile 7 adresate persoanelor cu dizabilități se clasifică
după următoarele criterii:
a) servicii sociale cu cazare dintre care centre rezidențiale pentru adulți cu dizabilități:
- centre de îngrijire și asistență;
- centre de reabilitare și recuperare;
- centre de integrare prin terapie ocupațională;
- centre de pregătire pentru o viață independentă;
- centre de servicii comunitare și formare;
- centre respiro/ de criză;
- locuințe protejate.

Activități specifice servicii sociale cu cazare: informare, evaluare, planificare activități/servicii, îngrijire profesională,
asistență pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, socializare și activități culturale, integrare/reintegrare,
socială, cazare, alimentație, reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea după
caz: terapii de recuperare fizică/|psihică/mintală, terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedie, terapii
complementare și alte asemenea.
b) servicii sociale fără cazare dintre care :
b.1) servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în
situație de dependență:
- unități de îngrijire la domiciliu;
- îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane, asistenți personali profesioniști);
- serviciu de îngrijire la domiciliu adresate persoanelor adulte cu dizabilități acordate prin echipa mobilă.
Activități specifice: ajutor pentru realizarea activităților de bază al vieții zilnice-ABVZ, ajutor pentru realizarea
activităților instrumentale ale vieții zilnice- AIVZ, consiliere familială, integrarea socială și participarea, informare,
evaluare, îngrijire personală, după caz, terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare
mediu ambiant etc.
b.2) centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități:
- centre de zi;
- centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu;
- servicii de asistență și suport.
Activități specifice: informare, evaluare, recuperare/reabilitare funcțională, integrare/ reintegrare socială, asistență
medicală, servicii de suport, îngrijire personală, integrare socială și participare, hrană, reabilitare ambient: mici
amenajări, reparații și altele asemenea, asistență medicală.
În legea 292/ 2011 este definit la art.38 faptul că serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități se acordă la
domiciliu, în centre rezidențiale sau în centre de zi, proiectate și adaptate nevoilor individuale ale persoanei
asistate. Pentru a detaila serviciile adresate persoanelor cu dizabilități și codul acestora consultați HOTĂRÂRE Nr.
867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Un aspect important este definirea furnizorilor de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori
7

HOTĂRÂRE Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
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private. Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:
a) serviciul public de asistență socială la nivel județean și local;
b) alte servicii publice specializate la nivel județean sau local;
c) instituțiile publice care au constituite compartimente de asistență socială.
Furnizorii privați de servicii sociale pot fi:
a) asociațiile și fundațiile, cultele religioase și orice alte forme organizate ale societății civile;
b) persoane fizice autorizate în condițiile legii;
c) filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;
d) organizațiile internaționale de profil.
„Furnizorii de servicii sociale8 pot organiza și acorda servicii sociale numai dacă sunt acreditați în condițiile legii.
Acreditarea conform art.6 punctul a, al Legii asistenței sociale nr. 292/2011, reprezintă un proces de certificare a
îndeplinirii de către furnizori și serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum și a standardelor de
calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu. Pentru a analiza standardele minime de calitate a serviciilor
adresate persoanelor cu dizabilități consultați Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Societățile comerciale pot
furniza servicii sociale numai prin intermediul fundațiilor proprii înființate în acest scop. Metodologia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității
Sociale și Familiei, și se poate revizui ori de câte ori este necesar."
Un aspect important care a fost supus modificării actualmente este faptul că în cadrul procesului de acreditare,
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și instituțiile publice aflate în subordinea sa,
respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială, au responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor și indicatorilor prevăzuți de
lege, precum și a organizării, coordonării și implementării activităților de evaluare, certificare, monitorizare și control
al calității în domeniul serviciilor sociale."9

Ulterior, acreditarea furnizorilor de servicii sociale se face în baza unor criterii de acreditare stabilite la art. 1 Anexa
Nr.1 a Ordinului Nr. 424 din 19 martie 2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării
furnizorilor de servicii sociale, fiind următoarele:
a) sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevăzute la art. 37 din Legea asistenței sociale nr.
292/2011;
b) sunt înființați în condițiile legii;
c) au atribuții stabilite de lege pentru înființarea, acordarea și finanțarea serviciilor sociale sau au prevăzute în actul

ORDONANȚA Nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, Art.11.
8

HOTĂRÂRE Nr. 584/2016 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
9

www.federatiavolum.ro

13

de înființare/statut activități privind serviciile sociale;
d) durata de funcționare a furnizorului, conform actului de înființare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care
intenționează să le înființeze;
e) au capacitate managerială pentru înființarea și furnizarea de servicii sociale;
f) serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 și sunt organizate în
condițiile legii.
Procedura de acreditare și normele metodologice ale acesteia în vederea acreditării furnizorilor de servicii sociale
inclusiv celor adresate persoanelor cu dizabilități, sunt stipulate în HOTĂRÂRE Nr. 584/2016 din 10 august 2016
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționarea serviciilor sociale.
Astfel, pentru a fi acreditat un serviciu social adresat persoanelor cu dizabilități, conform nevoilor sale, acesta
trebuie să îndeplinească standardele minime de calitate minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilități și, de asemenea, și criteriile specifice acreditării unui serviciu social
enunțate mai sus.

B. Definirea grupului de beneficiari
B. 1. Copii cu dizabilități
Grupul țintă a serviciilor sociale în respectivul ghid îl reprezintă copiii cu dizabilități indiferent de dizabilitate, vârstă,
religie, etnie și alt ordin care ar putea crea diferențe dintre această categorie și celelalte categorii supuse protecției
sociale a statului Român. Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități prezintă o formă de protecție
racordată direct la nevoile speciale ale beneficiarului direct și celor indirecți.
Conform legii, au dreptul la protecție socială specială "... acele persoane cărora mediul social, neadaptat
deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu
șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale....copii și
adulți cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul ori reședința în România”. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal,
psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu și ușor. Conform Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. (Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, art. 2, alin. 1 și 2).
În România, drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii 272/2004, în concordanță cu convențiile internaționale.
De asemenea, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice
responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin
Constituție și lege.
Convenția ONU pentru Drepturile Copilului are 42 de articole care se referă în mod direct la drepturile copilului.
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Drepturile copilului pot fi:




drepturi de protecție;
drepturi de dezvoltare;
drepturi de participare.

Conform prevederilor art. 19, 34, 36, 37, 39 din convenție, copiii trebuie protejați împotriva oricăror forme de
exploatare, împotriva violenței, abuzului, abandonului și a altor tratamente dăunătoare. Pentru a beneficia de aceste
drepturi în mod efectiv, copiii cu dizabilități beneficiază de o serie de măsuri de protecție, precum:
– obținerea unui certificat care atestă dizabilitatea – oferă facilități și servicii;
– măsuri de adaptare a mediului în școli : adaptare curriculară, profesor de sprijin, accesibilizare.

Încălcarea acestor drepturi sunt pedepsite conform legislației în vigoare.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituția responsabilă de eliberarea certificatelor
care atestă dizabilitatea.
Persoanele cu dizabilități10 includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de
durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor
în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți.

Dizabilitate sau handicap?
Mentalitățile legate de dizabilitate sunt influențate și de modul cum ne raportăm sau folosim cele două concepte
„dizabilitate” și „handicap”. Dizabilitatea este definită ca o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea
unei persoane, sub diverse forme. Termenul “dizabilitate” este menit să îl înlocuiască pe cel de “handicap”, în
pofida faptului că legislația românească continuă să îl includă pe cel din urmă. Handicapul se referă la lipsa
mijloacelor oferite unei persoane cu dizabilități de a funcționa în societate întocmai ca un om obișnuit, de a merge la
școală (beneficiind de o rampă de acces, dacă se deplasează într-un fotoliu rulant), de a se plimba (având
semafoare cu semnalizări sonore, dacă prezintă probleme de vedere), de a lucra și de a fi activ social. În ceea ce
privește denumirea grupului țintă, în ultimii ani, în România s-a manifestat o tendință de substituire a termenului de
„persoană cu handicap” cu cel de „persoană cu dizabilități” chiar dacă în legislația cu privire la protecția socială a
persoanelor cu dizabilități, anul 2008, încă este utilizat termenul de handicap.
În prezent, există o preferință marcantă a celor implicați în zona protecției sociale speciale, pentru utilizarea
terminologiei alternative la cuvântul „handicap”, și anume: „dizabilitate”/ ”dizabilități”, „cerințe speciale” „nevoi
speciale” ș.a. Preferința se justifică prin conotația mai puțin categorizantă și stigmatizantă a acestora din urmă, dar
și prin faptul că, în plan internațional, politicile publice moderne tind să exceadă zona handicapului, preluând și din
problematica mai largă a dizabilităților, conform principiului „societății pentru toți” și consolidării universalismului și a

10

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”

2016—2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilități” 2016—2020*), cap. II.2, pag .11
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statului bunăstării sociale.
În ce privește definirea grupului-țintă, în cuprinsul Strategiei naționale pentru persoanele cu dizabilități se utilizează
termenii „dizabilitate”, respectiv „persoana cu dizabilități”, cu excepția cazurilor în care se enunță titlurile unor legi
sau se citează prevederi legale ce conțin cuvântul ”handicap” (ex. „încadrare grad de handicap”, „Comisie de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap” ș.a.). La fel, într-o situație dilematică se află și termenul de
vulnerabilitate în corelație cu cel de dizabilitate. “Barnes afirma că dizabilitatea este o pierdere sau limitare a
oportunităților de a lua parte la viața normală în comunitate la un nivel egal cu alții și se datorează unor bariere
fizice sau sociale.”11
Termenul de dizabilitate este definit ca ,,deficiențe/ afecțiuni, limitări ale activității și restricții în participare.
Termenul denotă aspectele perturbatorii ale interacțiunii dintre individ, care are o problemă de sănătate, și factorii
de mediu și personali în care se regăsește”, pe când cel de vulnerabilitatea provine de la latinescul vulnus, care
înseamnă ,,rană”, iar vulnerabilitate semnifică ,,ușurința de a fi rănit”, Dicționarul explicativ al limbii române
definește vulnerabilitatea ca însușirea de a fi vulnerabil, ceea ce ar însemna starea prin care o persoană poate fi
ușor rănită din mai multe perspective, însă vulnerabilitate este o însușire, iar dizabilitatea o afecțiune, deficiență. 12
Cei doi termeni nu trebuie confundați, deoarece persoanele cu dizabilități pot fi vulnerabile, vulnerabilitatea fiind o
caracteristică a acestora, si nu o deficiență.
Astfel, persoanele cu dizabilități prezintă un grup vulnerabil care necesită o protecție socială adaptată nevoilor
dizabilității pe care o au, atât serviciile sociale cât și serviciile de voluntariat adresate respectivei categorii trebuie să
fie specializate ca să răspundă nevoilor beneficiarilor prin calitate, performanță și profesionalism.

Voluntariatul în lucrul cu copiii cu dizabilități
Experiența de voluntariat în domeniul persoanelor cu dizabilități presupune o activitate de voluntariat specifică.
Voluntarul care lucrează cu persoane cu dizabilități va intra într-un proces de dezvoltare de abilități și cunoștințe
specifice acestui domeniu de activitate, respectiv:








11

gestionarea eficientă a propriilor emoții - percepțiile persoanelor care intră în contact cu persoanele
cu dizabilități sunt bazate pe emoții puternice (tristețe, milă și compasiune) și nu neapărat pe o
cunoaștere a nevoilor reale ale acestora;
cunoștințe valide despre comunicare, comportament și stadiile de dezvoltare ale copilului pentru a
putea înțelege problematica complexă a dizabilității;
cunoașterea nevoilor cognitive, emoționale și sociale ale unei persoane cu dizabilități – voluntarul
va dezvolta abilitatea de a se centra pe ce și cum are nevoie o persoană cu dizabilități să se
dezvolte, și mai puțin pe propriile percepții și prejudecăți ;
aprofundarea și personalizarea unor tehnici de comunicare variată cu persoanele cu dizabilități,
plecând de la abilitatea de a identifica modalități variate de comunicare;
implementarea de noi activități specifice și particularizate prin intermediul cărora persoana cu
dizabilități are oportunitatea de a-și dezvolta potențialul personal.

C. Barnes, G.Mercer. Leeds, Doing Disability Research’, Breaking the Mould? An introduction to doing disability

Research, The Disability Press, 1997, p.2.
12

Idem, pag.8
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Comunicarea și deschiderea personală pentru o relație sinceră sunt premisele care stau la baza percepției
persoanei cu dizabilități ca o persoană cu drepturi și șanse egale. Abilitatea de a construi o relație de încredere cu o
persoană cu dizabilități, o relație de lungă durată, împuternicește și oferă spațiu și suport de dezvoltare pentru
persoana cu dizabilități. A lucra cu o persoană cu dizabilități înseamnă implicit a lucra cu discriminarea, cu restricții
variate, cu izolarea socială, cu persoane cu stimă de sine scăzută dar și cu atitudini negative ale celor din jur. Cei
care lucrează direct cu persoanele cu dizabilități ajung, în scurt timp, să depășească toate aceste percepții negative
și lipsite de fundament real.
Voluntariatul este o oportunitate pentru a stabili relații în care cei doi actori, voluntarul și persoana cu dizabilități, au
șansa să se cunoască și își înțeleagă reciproc nevoile. Importanța valorificării activității de voluntariat în domeniul
persoanelor cu dizabilități implică, atât cunoașterea contextului social al acestora de la micro-nivel până la maronivel, cât și adaptarea la acel mediu favorabil pentru persoana asistată, depășirea tuturor limitelor induse de
stereotipuri și prejudecăți, cât și modificarea mentalității celor ce interacționează cu persoanele cu dizabilități,
devenind nu numai un voluntar cu o activitate specifică, dar și o potențială resursă umană profesionistă pentru
domeniul asistenței și protecției persoanelor cu dizabilități.

2. Victime ale Violenței domestice
Deși o definire a conceptului de violență în familie se regăsește și în Legea nr. 292/2011 (vezi Art. 6, lit. rr), cea
dată în Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie este comprehensivă, astfel prin
violență în familie se înțelege ”orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de
apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi
familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice,
inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate” (art. 3, alin.1) dar și
”împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale” (art. 3, alin. 2).
Formele violenței în familie13, 14, 15 sunt:
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, dur, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi
expresii degradante sau umilitoare, ordine impuse în mod brutal;
b) violenţa psihologică - constă în subminarea încrederii în sine și a identității personale, îngrădirea libertății,
hărțuire. De asemenea, se manifestă drept supunerea victimei voinţei agresorului, provocarea de stări de tensiune
şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, negarea sau minimalizarea suferinței provocate, violenţă
demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare,
controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, umilire, dispreț, denigrare, abuzarea copiilor
pentru a controla victima, utilizarea dreptului de a vizita copii pentru a hărțui victima;
c) violenţa fizică – este cea mai vizibilă formă de violență în familie constă în vătămarea corporală ori a sănătăţii
prin otrăvire, intoxicare, prin lovire cu pumnul, cu obiecte sau cu piciorul, îmbrâncire, trântire, înghesuire în locuri

13

*** - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie republicată în Monitorul Oficial nr.
205/24.03.2014
14

Asociația Transcena ș.a. (2015) – Ghid practic pentru victimele violenței în familie

15

Rețeaua Rupem Tăcerea despre Violența Sexuală (coord.) (2016) – Ghid pentru victimele violenței sexuale
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strâmte, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, înecare strangulare, muşcare, inclusiv tentativă de omor,
distrugerea de bunuri semnificative pentru victimă;
d) violenţa sexuală – acte sexuale fără consimțământ, impunere de comportamente și practici sexuale nedorite,
atingeri nedorite, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii de relaţii sexuale forţate,
constrângerea la a privi sau a citi materiale cu conținut sexual dar și de a poza sau de a fi filmat pentru materiale
pornografice, siluirea la raporturi sexuale neprotejate sau interzicerea folosirii de metode contraceptive, viol
conjugal, obligarea la întreținerea de relații sexuale cu alte persoane;
e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale sau exploatarea profesională a victimei, privare de
mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de
primă necesitate, acţiunea de însușirea intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi
şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul agresorului de a
contribui proporțional cu resursele personale la cheltuielile gospodăriei , impunerea de munci grele şi nocive în
detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor;
f) violenţa socială – limitarea accesului persoanei la familie și comunitate, interdicția de a avea prieteni și de a fi
vizitată, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa
familială, privare intenţionată de acces la informaţie, verificarea telefonului, mesageriei electronice, atitudine de
suspiciune față de cunoscuții victimei;
g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale,
etnice, lingvistice ori religioase, interdicția de a merge la biserică, folosirea religiei pentru justificarea abuzului,
impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile.
În materialul lor, Ionică și Săsărman (2015, 60-61)16 prezintă factorii de risc pentru victimizare

dar și factorii

protectivi. Factorii de risc se împart în:
-

-

Factori de natură individuală sau familială. Printre aceștia regăsim factori biologici sau neurofiziologici
(temperament, afecţiuni cerebrale), violență în familia de origine, niveluri înalte de exprimare a furiei şi
impulsivităţii, consumul de alcool sau drog, aşteptări nerealiste în privinţa copiilor etc.
Și factori socioculturali cum ar fi: violență culturală și instituțională societală, sărăcia, convingeri culturale
privind dreptul la autoritate al bărbaţilor etc.

În grupul factorilor protectivi se întâlnesc: stima de sine crescută, relaţiile bune cu colegii, recompense din activităţi
profesionale şi suplimentare, interacţiunea familiei cu familia lărgită şi comunitatea, empatie şi respect pentru ceilalţi
etc.
Tipurile de nevoi ale persoanei victimă a violenței în familie
Odată ce decide să întrerupă ciclul victimizării și părăsește domiciliul, singură sau însoțită de minorii pe care-i are
în îngrijire, persoana victimă a violenței familiale se confruntă cu o serie de probleme și nevoi. Nevoile pot fi de
natură medicală și, prin urmare, să necesite tratamente medicamentoase, la găsirea unui adăpost, suport și
consiliere socială, psihologică și psihoterapie, asistență juridică și reprezentare în instanță, dezvoltarea unei rețele
de sprijin, suport financiar etc.

16

Ionică, C., Săsărman, M. (2015) - Profilul victimei şi profilul agresorului în contextul fenomenelor de violenţă
domestică şi trafic de persoane în Cazacu, I.L., Chesnoiu, A. (coord.) - Ghid de diseminare pentru abordarea integrativsistemică a egalității de șanse, combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, București, ANES
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Voluntariat în lucrul cu/pentru persoane victime ale violenței domestice
În conformitate cu Legea nr. 78/2014, autoritățile administrației publice locale au obligația de a include în strategiilor
lor de dezvoltare locală capitole privind rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale. În acest
sens, susțin participarea cetățenilor la activități de voluntariat în cadrul cărora să abordeze probleme legate de
acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale (art. 6 și 7).
Față de alte activități de voluntariat, desfășurarea de activități de voluntariat în cadrul instituțiilor ofertante de servicii
sociale implică anumite specificități. Astfel, în Legea voluntariatului se reglementează că prin contractul de
voluntariat, persoana voluntară este obligată să asigure confidenţialitatea informaţiilor la care are acces pe
parcursul activității de voluntariat atât pe durata contractului de voluntariat cât și pe o perioadă de doi ani de la
încetarea acestuia.
Suplimentar, în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, persoanele care desfășoară activități
de voluntariat trebuie să respecte următoarele obligații precum personalul din instituțiile de protecție socială:
-

să respecte intimitatea beneficiarilor
să respecte etica profesională
să respecte demnitatea şi unicitatea persoanei.
să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii sociale
să implice activ beneficiarii de servicii sociale
să respecte legislația în vigoare.

B. 3. Copiii instituționalizați și din Centre de zi
Copiii instituționalizați sunt numiți frecvent de documentele UNICEF ca o categorie de copii „în circumstanțe
deosebit de dificile". Prin aceasta se înțelege că majoritatea dintre ei au de făcut față unui triplu dezavantaj:
a)experiența care a făcut ca ei să se afle în imposibilitatea de a crește în propria familie, experiența traumatizantă
în toate variantele sale (pierderea/decesul părinților, separare în contextul unui conflict armat, abandon, respingere,
abuz asupra copilului, decădere din drepturile părintești, destrămarea relației dintre părinți);
b)în majoritatea cazurilor se adaugă dezavantajul de a fi îngrijiți într-un mediu instituțional care adesea nu numai că
eșuează în a răspunde nevoilor lor fizice, sociale și psihologice de bază, dar îi pune în fața unor experiențe în care
li se încalcă drepturile și devin subiectul neglijării, tratamentelor fizice și sexuale abuzive;
c)copiii instituționalizați se confruntă cu nesiguranța viitorului lor. Lipsa oportunităților de învățare a rolurilor și
deprinderilor necesare vieții adulte, deprivarea de experiențele emoționale indispensabile adaptării sociale
adecvate, absența suportului acordat de obicei de familie întunecă prognosticul evoluției lor. Lipsiți de părinți, lipsiți
de origine și nepregătiți pentru a deveni adulți, au puține șanse de a se adapta cu succes în societate, astfel încât
pe mulți îi vom regăsi căutând sau primind refugiu în alte medii instituționalizate, cum ar fi închisorile sau spitalele
psihiatrice.
Există un număr mare de forme de instituționalizare pentru copii și tineri:
- cămine/case/centre pentru orfani, abandonați, alungați/respinși sau ai căror părinți au fost decăzuți din drepturi;
- cămine, școli sau unități spitalicești pentru copii cu diferite forme de handicap;
- centre corecționale sau (re)educative pentru infractori minori;
- minori în instituții penale (închisori) pentru adulți;
- rezidente pentru mame și copii.
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Lista nu este exhaustivă. Există diferite forme de asistență concepute pentru a asigura tânărului accesul la educație
și diverse instituții spitalicești gândite pentru a răspunde nevoilor de sănătate și hrană ale copilului. Specializarea
instituțiilor nu este respectată adesea, în centrele de plasament fiind admiși copii pe care familia nu va accepta
niciodată să fie adoptați sau incluși în sistemul foster, în școlile pentru copii cu handicap există copii sănătoși,
spitalele se confruntă cu numeroși copii abandonați, închisorile „adăpostesc" minori a căror condamnare nu a fost
(încă) decisă ș.a.m.d.
Scopul serviciului social din cadrul centrului de plasament este de a asigura protecția, creșterea și îngrijirea
copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii
plasamentului. Centrul de plasament are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o
perioadă determinată. Tipurile de servicii care pot fi oferite sunt: găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire
în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării/includerii sociale, prin furnizarea serviciilor de îngrijire
personală, educație, dezvoltarea abilităților de viață independentă, consiliere psiho-socială, suport emoțional,
abilitare, reabilitare, supravegherea stării de sănătate și promovarea drepturilor copiilor cu/fără dizabilități, cu vârsta
cuprinsă între 3-18 ani, în acord cu prevederile legale.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în centrul de plasament sunt:
a) copiii cu/fără nevoi speciale separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii,
a unei măsuri de protecție specială - plasament în acest tip de serviciu;
b) copiii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;
c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii de protecție specială.
Plasamentul copilului în cadrul Centrului de plasament se dispune numai în situația copiilor pentru care nu este
posibilă menținerea în familia de origine sau nu a fost identificată o măsura de protecție de tip familial, cu
respectarea principiilor prevăzute în Legea 272/2004 republicată.
Criterii de eligibilitate:
• copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a
aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinților, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți sau dispăruți,
când nu a putut fi instituită tutela;
• copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților din motive neimputabile
acestora;
• copilul abuzat sau neglijat;
• copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare.
Accesul beneficiarilor în cadrul Centrului de plasament se face în baza:
• măsurii de plasament dispuse în condițiile legii de către Comisia pentru Protecția Copilului;
• dispoziției de plasament în regim de urgență, emise de către directorul D.G.A.S.P.C.;
• ordonanței președințiale emise de către instanța judecătorească;
• sentinței civile emise de către instanța judecătorească.

Copii beneficiari ai centrelor de zi

Centrele de zi

sunt servicii pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul și

instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare,
consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață indepedentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și
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a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți și reprezentanții legali, precum și pentru alte
persoane care au în îngrijire copii. Beneficiarii acestui serviciu sunt reprezentaţi de copii și părinții acestora, copii
care provin din familii unde apare riscul de separare a copiilor de familie, din cauza faptului că nevoile de bază a
copiilor, nevoi materiale, emoționale, educaționale ori de sănătate sunt neglijate sau nu pot fi asigurate, deorece
părinții au un nivel scăzut de educație, nu au un loc de muncă sau au o stare de sănătate precară (afecțiuni
psihice, TBC, hepatită), locuință inadecvată creșterii copiilor. Există o serie de categorii de copii care prezintă un
grad ridicat de risc de a ajunge în centre specializate. Acestea sunt: copiii care, de cele mai multe ori au fost în
situație de abandon școlar, comportament deviant, lipsiți de socializare, marginalizați social; copii care sunt în risc
datorită faptului că provin dintr-o căsătorie anterioră a unuia dintre părinți; părinții care au carențe afective din
copilărie, tatăl natural manifestă un comportament agresiv asupra mamei ori a părăsit familia; copii care provin din
familii unde există antecedente de plasament provizoriu sau alte tipuri de protecție socială ai unor copii ai familiei
respective, copii cu dizabilități sau care necesită spitalizări frecvente, răceală afectivă și intoleranță la frustare a
părinților. Copiii beneficiari provin din familii în care părinții au venituri mici și inconstante, reprezentate de alocațiile
copiilor, pensii de boală, pensii de urmaș, salarii minime pe economie, ajutoare sociale, copii ai căror părinți nu au o
calificare profesională sau nu au un loc de muncă.
Scopul centrelor de zi este acela de a oferi un mediu de tip familial pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, separaţi de
familie, astfel încât fiecare copil şi tânăr să poată să se dezvolte şi să devină autonom şi bine integrat socioprofesional. Centrele de zi își fundamentează demersurile pe respectarea interesului superior al copilului şi pe
dezvoltarea lui individuală în planul îngrijirii, al educaţiei, al sănătăţii şi al evoluţiei spre un adult independent.
Misiunea centrelor de zi este de a preveni separarea copilului de familia sa, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor
activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,
orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educaţie parentală pentru
părinţi sau reprezentanţii legali.
Beneficiarii unui centru de zi sunt de obicei copii din familii în situații de risc (părinții biologici, familia extinsă, familia
substitutivă), situate în comune dezavantajate (generic numite comuna X),după cum urmează:
a) copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor, care au domiciliul pe raza
administrativ teritorială a comunei X;
b) copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie, pe raza teritorial
administrativă a comunei X.
Grupul țintă de beneficiari este definit în baza analizei sociale care a identificat mai mulți factori cheie pentru care
copiii pot ajunge la riscul de a-și pierde mediul familial natural. Acești factori de risc sunt următorii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lipsa unui loc de muncă cu forme legale care să asigure un venit stabil familiei; unul din părinți sau ambii
sunt șomeri;
Consumul de alcool de unul sau ambii părinți;
Factori legați de relația (negativă) dintre părinți și copii sau dintre părinți și alți membri ai familiei lărgite;
Lipsa unui spațiu locativ;
Venituri insuficiente (venituri foarte mici în raport cu numărul membrilor din familie; ajutor social; pensii);
Starea de sănătate deficitară a părinților sau a copiilor (probleme de sănătate grave, handicapuri fizice sau
psihice, boli cronice sau boli în fază terminală);
Decesul unuia din părinți sau decesul ambilor părinți;
Divorțul sau despărțirea în fapt a părinților;
Violența domestică și abuzul;
Neglijența părinților față de alimentația, igiena, sănătatea și educația copilului;
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k) Viața de familie dezorganizată – relații întâmplătoare sau relații multiple de concubinaj din care au rezultat
mai mulți copii;
l) Nivelul de educație scăzut sau analfabetismul părinților;
m) Lipsa actelor de identitate ale părinților (adulți fără acte, neînregistrați la starea civilă) care duc la
neînregistrarea la starea civilă a copiilor).
În baza factorilor de risc mai sus menționați au fost definite următoarele criterii de admitere pentru beneficiari în
Criteriile de eligibilitate ale copiilor beneficiari ai unui centru de zi sunt:
Copii proveniți din familii cu domiciliul în comuna X;
Copii cu vârsta între 7 și 14 ani;
Copii proveniți din familiile cu risc crescut de separare și/sau aflate în situație de criză;
Copii proveniți din familii sărace cu 2-3 copii/familie;
Copii aflați în risc/situație de abandon școlar, neșcolarizare;
Copii proveniți din familii monoparentale;
Copii proveniți din familii care solicită consiliere pentru creșterea și educarea copilului – optimizare
intrafamilială;
h) Copii proveniți din familii sărace, cu venituri mici și inconstante, marginalizate social; familii cu nivel scăzut
de educație, lipsite de o calificare profesională, aflate în somaj;
i) Copii proveniți din părinți cu probleme de sănătate;
j) Copii proveniți din familii evacuate din locuință din diferite motive;
k) Copii proveniți din familii cu părinți fără acte de identitate și care nu pot beneficia de drepturile legale;
l) Copii proveniți din familii care trec printr-un divorț, iar părintele căruia îi sunt încredințați copiii trece printr-o
criză financiară;
m) Copii aflați în grija rudelor (bunici, unchi, veri, mătuși, etc.).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Copiii care se încadrează în criteriile de mai sus devin beneficiarii primari ai centrului de zi, iar alături de ei, centrul
îi are ca beneficiari secundari pe părinții acestor copii, adulții fiind la rândul lor beneficiari ai unei game complexe de
servicii (consiliere individuală și de grup, servicii de sprijin pentru sănătate, sprijin economic, consiliere legală).
B. 4. Copiii cu tulburări de spectru autist
Serviciile sociale pentru persoanele diagnosticate cu tulburare de dezvoltare își propun îmbunătățirea abilităților de
viață independentă a acestora prin dezvoltarea unui pachet de servicii sociale moderne și eficiente de depistare,
intervenție personalizată, monitorizare și evaluare. Se vine astfel în sprijinul beneficiarilor ajutând la incluziunea
socială. De asemenea, se adresează părinților/tutorilor acestor copii pentru a-i abilita în a gestiona corect și eficient
diagnosticul copilului lor și a-i sprijini în alte situații de dificultate, dorindu-se acoperirea unei arii cât mai mare de
nevoi .
Normele metodologice de aplicare a

17Legii

nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,

educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
punctează faptul că serviciile medicale au ca obiectiv depistarea precoce și recomandarea tratamentului
farmacologic specific. Serviciile conexe sunt asigurate de către psihologi atestați de către Colegiul Psihologilor din
România în specialitățile psihologie clinică /consiliere psihologică/ psihoterapie/ psihopedagogie specială, dar și de
către de fiziokinetoterapeut/ kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală. Aceștia pot fi furnizori de servicii
sociale publici și privați acreditați, conform legislației în vigoare.
Potrivit acestei legi, serviciile educaționale sunt oferite de către cadre didactice în instituții publice sau private
autorizate conform Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv în unități de învățământ special sau de masă prin
17
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servicii educaționale de sprijin. Serviciile educaționale sunt adaptate în funcție de tipul și gradul handicapului.
Așadar, se formează o echipă multidisciplinară de profesioniști, care este alcătuită din medic de familie, medic
specialist, asistent social, psihologi acreditați de Colegiul Psihologilor din Romania, având drept de liberă practică
eliberat de acesta, logopezi, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi
speciali, terapeuți ocupaționali, psihologi atestați în terapii specifice pentru persoanele diagnosticate cu TSA,
consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz.
Intervenția terapeutică pentru persoanele diagnosticate cu TSA poate fi realizată de către specialiști acreditați de
Colegiul Psihologilor din România sau de către alte organizații internaționale, ce au formare în terapii specifice cum
ar fi ABA-analiza comportamentală aplicată ( Applied Behavior Analysis), PECS-Sistemul de Comunicare prin
Schimbul de Pictograme ( Picture Exchange Communication System ), TEACCH etc.
Evoluția incidenței și a prevalenței autismului este impresionantă. După datele furnizate de către Centrul de Control
al Bolilor din SUA, în anul 2008, aproximativ 1 copil din 88 era diagnosticat cu TSA 18– tulburarea de dezvoltare cu
cea mai rapidă creștere a prevalenței, de 3-4 ori mai frecventă la băieți. După date din ianuarie 2010, 1% (1 din 110
copii, dintre care 1 din 70 băieți) are TSA. A apărut o creștere de 57%, între 2002-2006, și de 600% în ultimii 20 de
ani, în special pentru TSA cu un IQ normal.

19Date

mai noi furnizate în 27 martie 2014 de către CDC (Centrul de

Control al Bolilor, SUA) cu privire la prevalență autismului în SUA indică 1 caz din 68 de copii (1 din 42 de băieți și 1
din 189 fețe) cu TSA.
Conform

20DSM

5 (Manualul statistic de diagnostic al tulburărilor mintale, ediția a 5-a, persoana cu autism prezintă

deficite în reciprocitatea socio-emoțională ce pot constă în abordarea socială inadecvată a persoanelor, dificultate
de a susține conversația reciprocă, interes scăzut de a împărtăși interese, emoții. Astfel, se evidențiază deficite în
comunicarea non-verbală, cum ar fi lipsa contactului vizual, anomalii ale limbajului corporal și a expresiilor faciale,
greutate în înțelegerea și utilizarea gesturilor și a comunicării non-verbale. Relațiile sociale se realizează cu
dificultate din cauza lipsei de adaptare a comportamentului la contextul social și a absenței interesului pentru cei din
jur.
Simptomatologia include tipare de comportament, interese, activități restricționate, repetitive, manifestate prin
mișcări repetitive, folosirea specifică a obiectelor (alinierea, înșirarea jucăriilor etc), limbaj slab dezvoltat conform
vârstei cronologice, cu aspecte ca ecolalie, idiosincrazii verbale. Poate fi prezentă preferința pentru rutină,
insistența ca lucrurile și/sau activitățile să fie la fel. Interesele pot fi neobișnuite prin atașament puternic pentru
anumite obiecte sau activități sau pentru experiența senzorială oferită de acestea, demonstrând a fi uneori
hiper/hiporeactivi la stimuli senzoriali.

Tipuri de nevoi ale beneficiarilor:
-asistență în activități de îngrijire personală: spălat, mâncat , îmbrăcat, etc;
-nevoia unei persoane care să faciliteze integrarea socială;
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Editura Medicala CALLISTO , 2016
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-adaptarea sarcinii la capacitatea fizică și intelectuală a beneficiarului;
-asistență în diferite medii și situații care pot fi dificile pentru beneficiar;
-învățarea de comportamente adecvate din punct de vedere social;
-necesitatea ca persoanele din jur să cunoască patologia beneficiarilor și să accepte diferențele inevitabile de
comportament, percepție, senzație, gândire, etc.
Voluntariat în lucrul cu/pentru copiii cu tulburări de spectru autist
Voluntarii care interacționează direct/ indirect cu persoanele diagnosticate cu TSA sunt persoane care:
- Își oferă serviciile în mod voluntar și lipsit de orice beneficii materiale;
- Respectă confidențialitatea datelor obținute în sprijinul activității;
- Prezintă abilitatea de a se adapta sarcinilor;
- Reprezintă asociația în mod corespunzător prin:
a) atitudine - gestionarea adecvată a propriilor emoții, răbdare, atenție, implicare;
b)vestimentație;
c)vocabular;
- Reprezintă cauza în mod realist și corect (sunt informați despre simptomatologie, felul în care se pot strânge
fonduri, etc. )
- Participă la activitățile asociației care pot fi de natură specializată (lucrul și interacțiunea directă cu persoane
diagnosticate cu TSA) sau nespecializată ( alte activități în cadrul asociației non-profit – strângere de formulare 2%
sau sponsorizări , confecționarea de materiale care să ajute la obținerea de fonduri , participarea la evenimente de
conștientizare a cauzei, etc . )
Interacţiunea directă cu persoanele cu TSA presupune participarea la grupuri organizate de socializare, la activităţi
organizate în diverse medii unde beneficiarii să generalizeze abilitățile dobândite (exemple: parc, grădina zoologică,
magazin, restaurant etc.), la grupuri de joacă, artterapie / terapie ocupațională. Aceste activități pot presupune
pregătiri specifice, organizate și susținute de către un coordonator de activitate. În aceste cazuri, rolul voluntarului
este de a veni în ajutorul beneficiarul când este nevoie, de a interveni în situațiile dificile și de a -i oferi variante
comportamentale adecvate în diferite situații (discutate anterior cu coordonatorul de caz /activitate).
B. 5 Persoanele cu dizabilităţi motorii
Definirea dizabilităţii - este o stare fizică, psihică sau mentală care limitează activitatea, sub diverse forme, unei
persoane. Termenul "dizabilitate" este menit să îl înlocuiască pe cel de „handicap”, în pofida faptului că legislaţia
romană continuă să îl includă pe cel din urmă. „Dizabilitatea este o pierdere sau limitare a oportunităţilor de a lua
parte la viaţa normală în comunitate la un nivel egal cu alţii şi se datorează unor bariere fizice sau sociale.” (Barnes,
1994:2)
Dizabilitatea este percepută şi abordată prin prisma a două modele: medical şi social.
Modelul medical defineşte persoanele cu dizabilităţi din perspectiva bolii sau a condiţiei lor medicale. În acest
model, dizabilitatea este percepută ca problemă a individului, acesta din urmă fiind dependent de ceilalţi şi având
nevoie de tratament adecvat problemei sale. Modelul medical determină excluderea sistematică a persoanelor cu
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dizabilităţi din societate.
Modelul social este promovat de Uniunea Europeană şi pune accentul pe mediul social neadaptat nevoilor
persoanelor cu deficienţe, de unde rezultă şi dificultaţile cu care acestea se confruntă. Astfel, modelul social nu mai
percepe dizabilitatea ca o problemă individuală, ci ca un fapt social, generat de politică, practică, atitudini şi mediul
înconjurător.
Persoanele cu dizabilităţi motorii sunt acele persoane care întâmpină dificultăţi în deplasare şi care pot să
folosească şi diferite dispozitive care să îi ajute la deplasare, spre exemplu: bastoane, cârje, cadre, scaune/fotolii
rulante, etc.

6. Pregătirea organizației să implice voluntari
A. Analiza de nevoi
Voluntarul reprezintă o resursă deosebit de importantă în derularea proiectelor și activităților organizațiilor și
instituțiilor. Un prim pas înainte de a invita voluntari de toate vârstele să se alăture misiunii și cauzelor organizației
sau instituției este pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor. Astfel, asigurăm crearea unui context
propice, plăcut implicării în activități în sprijinul beneficiarilor și, totodată, dezvoltării personale a voluntarilor.
Pregătirea organizației înseamnă, practic, crearea unui sistem de management al voluntarilor. Trecerea pas cu pas
prin fiecare etapă, asigură schimbările dorite, facilitează demersul uneori anevoios și asigură rezultatele dorite. Cu
alte cuvinte, a pune la punct organizația înseamnă modificări la nivelul documentelor, personalului, valorilor și
modului de lucru.
Paşii în pregătirea organizaţiei sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

declararea voluntariatului ca o valoare a organizaţiei;
analiza nevoilor organizaţiei în ceea ce priveşte implicarea de voluntari;
numirea/ angajarea unui coordonator de voluntari;
elaborarea unui set de politici/proceduri;
redactarea documentelor necesare;
alocarea unui buget pentru implicarea voluntarilor.

Declararea voluntariatului ca valoare a organizației presupune o analiză derulată alături de conducerea organizației,
personalul acesteia cu privire la importanța și necesitatea integrării voluntariatului, atitudinea față de voluntari și
modalități de lucru. Analiza se poate realiza în baza documentelor de care dispune organizația, precum
Regulament de ordine interioară, Regulament de organizare și funcționare, rapoarte, etc. Acest demers permite
obținerea unei imagini de ansamblu privind activitatea de voluntariat drept o valoare a organizație, fiind urmat,
bineînțeles de declararea efectivă a voluntariatului ca valoare (de exemplu menționarea în misiune, viziune, ROI
etc.). Important de reținut este faptul că îndeplinirea cu succes a acestei etape înseamnă implicarea activă și lucru
în echipă a tuturor persoanelor din cadrul organizației.
Analiza nevoilor organizaţiei în ceea ce priveşte implicarea de voluntari presupune două etape. Prima etapă
presupune analiza obiectivelor, misiunii organizației în vederea identificării nevoilor concrete de sprijin din partea
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voluntarilor. Se pot oferi răspunsuri la întrebări precum:
o
o
o
o

o

De ce avem nevoie de voluntari?
Ce activităţi pot desfăşura voluntarii?
Cum îi va sprijini organizaţia?
Care sunt abilităţile şi calităţile pe care voluntarii este bine să le aibă în contextul activităţilor
concrete pe care le pot desfăşura şi/sau având în vedere categoria de beneficiari ai activităţilor în
care se vor implica voluntarii?
Care sunt procedurile pe baza cărora vor fi selectaţi?

A două etapă înseamnă notarea punctuală a activităților pe care un voluntar le poate realiza. Pentru acest demers
se pot avea discuții cu personalul organizației, asigurând o perspectivă cât mai realistă și concretă. După finalizarea
acestui pas, în baza informațiilor adunate anterior, se pot stabili sarcinile unui voluntar și crea fișa de post (de
exemplu: „să ofere sprijin educațional copiilor cu dizabilități în efectuarea sarcinilor școlare”).
Atenție! De multe ori, voluntarul este considerat un înlocuitor la angajatului. Este important ca voluntarul să
înțeleagă cum poate veni în sprijinul proiectelor derulate, fără a substitui munca angajaților. De cele mai multe ori,
voluntarul se alătură organizației datorită cauzelor sale, mai curând decât unor activități punctuale. Totodată, este
important de reținut, conform definiției activității de voluntariat, faptul că implicarea unui voluntar se face din proprie
inițiativă și în acord cu disponibilitatea sa.
Pentru realizarea acestei analize de nevoi, se pot folosi diferite instrumente: interviuri, chestionare interne sau
focus-grup cu părțile interesante.
Coordonatorul de voluntari are un rol esenţial pentru asigurarea unui bun management al voluntarilor și succesul
activităților unei organizații. Acesta poate fi un angajat sau unul dintre voluntarii implicați. Totodată, coordonatorul
de voluntari are rolul de a pregăti angajații în ceea ce privește lucrul cu voluntarii. Putem considera coordonatorul
de voluntari un super-erou, căci trebuie să dovedească numeroase calități și deprinderi pentru a face faţă cu succes
responsabilităţilor: empatic, creativ, flexibil, nonformal, atent, pozitiv, să aibă cunoştinţe de managementul
voluntarilor, etc.) Un bun coordonator de voluntari este o persoană în care organizația investește în formarea
continuă a acestuia ( de ex. participare la cursuri de specialitate, la grupuri de lucru ale coordonatorilor de voluntari
etc.). Rolul coordonatorului de voluntari va fi dezvoltat în următoarele capitole.
Înainte de a lucra cu voluntarii este importantă crearea procedurilor și documentelor necesare, în funcție de
specificul activităților care trebuie să acopere toate ariile lucrului cu voluntarii: recrutare; instruire/orientare (de ex:
fișă de înscriere pe care voluntarul o completează la primul contact în care oferă datele personale, activități dorite,
experiență anterioară); supervizare, monitorizarea și evaluarea progresului (de ex: fișe de activitate în care se
precizează acțiunile realizate, numărul de ore, responsabilități avute); motivarea și recunoaşterea meritelor
voluntarilor.

B.

Buget necesar pentru derularea activităților în care se implică voluntarii

Pentru a putea realiza activități de calitate dedicate voluntarilor este importantă planificarea unui buget, implicarea
voluntarilor în organizaţie nu este lipsită de costuri. Se pot delimita costuri legate de:
• Salarizare coordonator de voluntari;
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• Mobilier şi echipament;
• Comunicaţii (telefon, internet, poştă);
• Consumabile (de exemplu pentru imprimarea şi fotocopierea formularelor, a certificatelor, a ghidului voluntarului,
diplomelor etc.);
• Achiziţionarea de publicaţii, cărţi pentru dezvoltarea profesională a coordonatorului de voluntari şi chiar a
voluntarilor;
• Recompense (cadouri, mâncare, organizarea de evenimente);
• Fonduri pentru decontarea cheltuielilor voluntarilor implicați în activități (decontare transport la domiciliul
beneficiarilor, protocol, materiale diverse, etc);
• Instruirea voluntarilor;
• Echipament (halate, măști etc. – pentru spitale mai ales);
• Cheltuieli neprevăzute.
C. Procedură de lucru în lucrul cu voluntarii în servicii sociale

C.1 Codul etic al activităților de voluntariat în servicii sociale - Principii generale
Orice organizație, indiferent de dimensiunea ei, este într-o permanentă interconectare cu mediul său interior și
exterior. Acest lucru implică comportamente, atitudini, proceduri, decizii, sancțiuni etc. În acest context organizația
are nevoie de un reper care să îi ghideze scopurile, acțiunile și comportamentele către o atitudine proactivă,
responsabilă în concordanță cu echilibru social și de mediu. O expresie a acestei viziuni sunt codurile de etică și
conduită, ca grupare a valorilor și a principiilor funcționale ale organizației. Etica în contextul nostru poate fi definită
ca un set de reguli care definesc ceea ce este recomandat și nerecomandat în conduita noastră, o reflecție
sistematică asupra consecințelor morale ale deciziilor unei organizații. Codul etic reglementează limitele interacțiunii
dintre voluntari – organizație, voluntari - specialist, voluntari – beneficiari, voluntari – echipa de voluntari, voluntari –
coordonator de voluntari. Recomandăm ca aceste reguli de interacțiune să fie detaliate și prezentate explicit în
training-ul inițial de instruire și formare a voluntarilor. Aceste

principii specifice de lucru și interacțiune sunt

personalizate conform activității fiecărei organizații și pot fi amintite în cadrul contractului de voluntariat.
Atunci când ne referim la voluntariatul în servicii sociale, și mai cu seamă la interacțiunea directă dintre voluntari și
beneficiari, este extrem de important ca voluntarul să țină cont de anumite aspecte specifice acestei relații.




Confidențialitatea. Este un principiu de bază al voluntariatului în servicii sociale. Prin interacțiunea directă
cu beneficiarii, voluntarul are acces la o mulțime de informații referitoare la beneficiar și la situația acestuia.
Voluntarul trebuie să înțeleagă că diagnosticul vulnerabilizează o persoană și că este dreptul fiecărei
persoane să i se respecte și să i se protejeze intimitatea. Atunci când vorbim despre confidențialitatea
datelor ne referim la următoarele aspecte: numele și prenumele beneficiarilor, adresa domiciliului, e-mail-ul
și numărul de telefon al beneficiarilor sau ai aparținătorilor, poze, imagini ale beneficiarilor și alte informații
care pot aduce prejudicii beneficiarilor. Orice încălcare al acestui principiu reprezintă o abatere gravă a
voluntarului, care poate conduce la încheierea contractului de voluntariat.
Granițe interpersonale în relația dintre voluntar și beneficiari. Este important ca voluntarul să cunoască și să
înțeleagă care sunt particularitățile și care sunt nevoile persoanelor cu care lucrează în calitate de voluntar.
Atitudinea pe care voluntarul trebuie să o manifeste în relație cu beneficiarii este una deschisă, pozitivă,
orientată spre aceștia. De multe ori însă, se întâmplă ca această atitudine deschisă să fie înțeleasă greșit,
să fie interpretată ca un gest de afecțiune de tip romantic. Este extrem de important ca voluntarul să fie
atent la modul în care gesturile sale pot fi interpretate și să-și ajusteze comportamentul, astfel încât să nu
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lase loc de interpretări. În cazul în care voluntarul nu știe cum să gestioneze o astfel de situație, trebuie
obligatoriu să-i comunice coordonatorului de voluntari și dacă situația impune acest lucru, să înceteze
activitatea cu beneficiarul în cauză. Este strict interzis ca voluntarul să intre într-o relație de tip romantic cu
beneficiarii cu care lucrează. De asemenea, orice comportament cu conotație sexuală este strict interzis în
relația dintre voluntar și beneficiar.
Comunicarea dintre voluntar și beneficiar. Comunicarea reprezintă elementul cheie din relația voluntar –
beneficiar. Comunicarea trebuie să fie pozitivă, orientată spre beneficiar și având ca scop oferirea de
sprijin. Este de evitat ca voluntarul să ofere prea multe informații personale sau să ofere beneficiarilor
datele sale de contact (telefon, e-mail, adresă de Facebook, adresă de domiciliu). Comunicarea trebuie să
rămână în cadrul activității de voluntariat, evitându-se comunicarea în afara programului de voluntariat. În
cazul în care, beneficiarul intră în posesia datelor de contact ale voluntarului și încearcă să comunice și în
afara programului de voluntariat, voluntarul trebuie să impună limite în comunicare (să-i explice
beneficiarului că nu poate să mențină comunicarea în afara programului, că nu va răspunde la telefon sau
la mesajele de pe rețelele de socializare etc).
Gestionarea emoțiilor și a conflictelor. Uneori se întâmplă ca relația dintre voluntar și beneficiar să genereze
emoții puternice, greu de gestionat pentru voluntar. Aceste emoții pot da naștere la rândul lor anumitor
conflicte. În această situație voluntarul trebuie să apeleze la coordonatorul de voluntari și/sau la angajatul
care se ocupă în mod direct de beneficiari. În funcție de natura conflictului, aceștia vor orienta voluntarul în
vederea soluționării optime a situației dificile.
Principiul non-discriminării și tratarea nediferențiată a beneficiarilor. Orice formă de discriminare (pe criterii
de etnie, dizabilitate, gen, orientare sexuală etc.) este interzisă în raportul voluntarilor cu beneficiarii. În
cazul în care voluntarul lucrează cu mai mulți beneficiari, este important ca acesta să manifeste o atitudine
nediferențiată față de aceștia, evitând acordarea unei atenții speciale unor beneficiari în detrimentul altora.
Recunoașterea și asumarea limitelor personale în lucrul cu beneficiarii. Este important ca voluntarul să-și
autoevalueze eficient capacitățile și limitările în lucrul cu anumite categorii de beneficiari. În contextul în
care voluntarul realizează că dintr-un motiv sau altul nu poate lucra/interacționa cu un beneficiar/grup de
beneficiari, trebuie să informeze coordonatorul de voluntari, care va căuta cea mai optimă rezolvare a
acestei dificultăți.
Recunoașterea și asumarea limitelor care decurg din rolul de voluntar. Voluntarul nu are voie să înlocuiască
munca unui angajat/specialist în relația cu beneficiarii, ceea ce presupune că de multe ori intervenția lui
este limitată. Voluntarul nu poate să ia decizii cu privire la traseul unui caz sau la planul de intervenție. El
poate să ofere sugestii, urmând ca aplicarea lor să fie decisă de personalul autorizat.

Regulile generale ale interacțiunii dintre voluntari în raport cu organizația gazdă sunt orientative și pot fi
particularizate de organizația gazdă.

• Să respecte scopul și misiunea organizației și să se identifice cu acestea: În ceea ce privește raportul

•
•

•

•

dintre voluntar și organizația gazdă, primul lucru pe care voluntarul trebuie să-l înțeleagă este că prin
semnarea contractului de voluntariat, și-a asumat intrarea într-o organizație care funcționează după
anumite principii, principii pe care trebuie să și le asume, pentru ca experiența de voluntariat să fie una
semnificativă.
Să respecte angajații organizației, precum și beneficiarii și clienții acesteia.
Să respecte programul stabilit împreună cu coordonatorul de voluntari. Deși voluntariatul este o activitate
benevolă și flexibilă în funcție de programul voluntarului, este important ca voluntarul să respecte orarul
convenit, indiferent că este vorba despre o oră de voluntariat pe săptămână sau mai multe ore. Dacă din
orice motiv, voluntarul nu poate să ajungă la programul convenit, responsabilitatea lui este să anunțe
coordonatorul de voluntari în cel mai scurt timp posibil.
Să respecte regulile de comunicare și de identitate vizuală ale organizației: Fiecare organizație are
propriile reguli de comunicare și de identitate vizuală. Acestea sunt comunicate voluntarilor de către
coordonatorul de voluntari. Orice referire publică, verbală sau în scris, la adresa organizației se va face
cu acordul angajatului responsabil cu zona de comunicare sau cu o altă persoană care are atribuții de
acest fel în organizație.
Să protejeze echipamentele organizației și să nu le utilizeze fără acordul angajaților și fără un instructaj
de utilizare.
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• Să informeze coordonatorul de voluntari despre orice situație perturbatoare sau generatoare de

•
•

•
•

prejudicii. Fie că ne referim la situații ce țin de activitatea directă cu beneficiarii (agresivitate de orice fel,
gesturi nepotrivite, degradarea stării de sănătate a beneficiarilor, accidentări, loviri etc.) sau de alte tipuri
de situații (distrugerea mobilierului/echipamentelor, avarii la rețeaua de curent care pot pune în pericol
siguranța persoanelor etc.) voluntarul trebuie să anunțe imediat coordonatorul de voluntari, iar acesta va
decide cum trebuie acționat în continuare. În cazul în care coordonatorul de voluntari nu este disponibil,
voluntarul se va adresa altui angajat care poate interveni în situația de criză.
Să fie fidel față de organizație în executarea activităților de voluntariat și să respecte confidențialitatea
privind politica organizației, beneficiarii, conținutul documentelor la care are acces și alte informații care
ar putea aduce prejudicii organizației.
Să completeze fișa de activitate/raportul de activitate în urma fiecărei activități derulate. În funcție de
această fișă coordonatorul de voluntari va putea elibera certificatul de voluntariat sau adeverința de
voluntariat, care atestă numărul de ore de voluntariat efectuate, precum și abilitățile dobândite în urma
voluntariatului.
De a considera voluntariatul ca fiind un angajament serios și care necesită asumarea de responsabilități.
Să respecte prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară, precum și în contractul de
voluntariat.

Regulile specifice ale interacțiunii voluntarilor cu specialistul /coordonatorul de activitate sunt orientative și pot fi
particularizate de organizația gazdă.






Respectarea indicațiilor detaliate de specialist/ coordonator de activitate în lucrul cu beneficiarii.
Respectarea unor granițe profesionale de lucru, în care ambii parteneri nu pot avea relații de altă
natură decât profesională .
Comunicarea dificultăților cu care se confruntă voluntarul pe parcursul activității.
Comunicarea observațiilor legate de copiii.
Realizarea unui proces echitabil de supervizare și monitorizare

Regulile specifice ale interacțiunii voluntarilor cu beneficiarii sunt orientative și pot fi particularizate de organizația
gazdă.











Să nu utilizeze niciodată forța sau alte forme de agresivitate în relație cu beneficiarii. Violența este interzisă
indiferent de context în relația voluntarului cu beneficiarul. Dacă beneficiarul devine agresiv și vrea să atace
voluntarul, acesta se poate apăra prin retragere și prin pararea loviturilor, urmând ca ulterior să comunice
coordonatorul de voluntari despre situația apărută.
Să anunțe urgent coordonatorul de voluntari sau o altă persoană responsabilă de beneficiari în cazul în
care starea lor de sănătate se înrăutățește (febră, convulsii, crize de epilepsie, dureri acute, etc.). În
această situație coordonatorul de voluntari sau persoana responsabilă de beneficiari va decide ce trebuie
făcut în continuare: dacă trebuie chemată salvarea sau dacă situația de criză poate fi gestionată în interiorul
organizației.
Să nu-și depășească atribuțiile de voluntari în relația cu beneficiarii. Rolul voluntarilor nu este acela de a
face terapie sau de a decide traseul terapeutic al beneficiarilor. De asemenea, voluntarii nu trebuie să
devină confesori ai beneficiarilor și nici nu trebuie să se alieze cu aceștia pentru a obține diverse beneficii.
Să nu inițieze și să nu permită manifestări de natură romantică sau sexuală în relația cu beneficiarii – punct
detaliat la capitolul codul etic – granițe interpersonale în relația cu beneficiarii.
Să respecte întotdeauna beneficiarii, indiferent de natura situației lor, orice formă de umilire sau de
desconsiderare este strict interzisă
Să anunțe de urgență coordonatorul de voluntari sau persoana responsabilă de beneficiari în cazul în care
aceștia devin agresivi (cu voluntarii sau cu alți beneficiari).
Să nu mențină legătura cu beneficiarii în afara programului de voluntariat.
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7. Tipuri de activități în lucrul cu beneficiarii
7.1 Beneficiari: copii cu dizabilități
Procesul de recuperare și integrare este extrem de important pentru copiii cu dizabilități și începe de la vârste foarte
mici. Intervenția timpurie în cazul copiilor cu dizabilități reprezintă un indicator semnificativ în procesul de
recuperare, în sensul accelerării procesului de integrare psihosocială. Un alt element de succes în suportul copiilor
cu dizabilități și a familiei acestora este cu siguranță diversificarea activităților din planul de recuperare. La baza
proceselor de învăţare se află cunoașterea senzorială şi formarea deprinderilor de autonomie personală, acestea
asigurând integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități. În scopul atingerii acestui deziderat major, sunt
necesare cunoaşterea propriei persoane, a mediului înconjurător, structurarea abilităţilor de ordin psihomotric şi
instrumental, precum și maturizarea emoţională.
Pași în stabilirea unui plan de recuperare integrativ:
1. Evaluarea abilităților și achizițiilor copilului. Procesul de evaluare poate fi realizat fie de către specialiștii
organizației, fie serviciile de recuperare și suport vor fi oferite în urma evaluării complexe realizate în cadrul
Comisiei de Evaluare Complexă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență și Protecție a
Copilului.
2. Realizarea unui plan de intervenție în echipă pluridisciplinară. Evaluarea copilului cu dizabilități, în contexte
și momente diferite, va oferi repere importante mai ales pentru resursele de care dispune copilul cu
dizabilități. Explorând aceste resurse, specialiștii și echipa organizației, împreună cu familia copilului cu
dizabilități, vor realiza un program integrativ de stimulare orientat în special în domeniul socializării, al
dezvoltării cognitive și psiho-emoționale, al comunicării, al educației formale și nonformale, al dezvoltării
motricității fine și grosiere. Activitățile sunt organizate în jurul unor obiective specifice, măsurabile și
ajustabile, pe termen scurt, mediu și lung.

Fiecare activitate are o structură diferită și coordonatori diferiţi - specialiști cu formări complementare și va cere din
partea personalului organizației și a voluntarilor abilități și cunoștințe specifice.

Aspecte legale pentru implicarea voluntarilor
În funcţie de activităţile în care organizaţia decide să implice voluntarii, aceştia pot avea un dosar personal alcătuit
din mai multe documente. În primul rând, este vorba despre contractul de voluntariat, însoţit de acordul
reprezentantului legal, dacă voluntarul este minor. De asemenea, se va încheia şi ataşa la dosar fişa voluntarului în
care sunt descrise activităţile în care se implică voluntarul, precum şi fişa de securitate şi siguranţă în muncă.
Aceste documente sunt cu titlul de obligatorii, conform Legii Voluntariatului, şi reprezintă obligaţia organizaţiei de a
le încheia. Alături de aceste documente, coordonatorul de voluntari poate solicita documente precum:
* copie după cartea de identitate;
* cazier juridic;
* scrisoare de recomandare;
* scrisoare de intenţie;
* CV-ul;
* documente medicale – analize, adeverinţă medicală;
* documente doveditoare: certificate, diplome, etc.
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Orientarea și pregătirea voluntarilor pentru a fi implicați în activități
Trebuie acordată o atenţie deosebită orientării şi pregătirii voluntarilor pentru activităţi. Coordonatorul de voluntari
împreună cu echipa de specialişti a organizaţiei va pregăti un set de activităţi în care voluntarii se pot implica. În
funcţie de specificul acestora, coordonatorul va gândi un profil de voluntar care să se preteze pe tipul de activităţi.
Mai departe, intră în responsabilitatea coordonatorului de voluntari să facă o potrivire între voluntarii selectaţi şi
activităţile organizaţiei.
Pentru ca voluntarii să se simtă în largul lor în lucrul direct cu beneficiarii, coordonatorul de voluntari / de activitate
poate realiza 3 tipuri de activităţi de pregătire.
•

•

•

Prima dintre ele se referă la faptul că specialistul sau coordonatorul de activitate poate aloca un
timp, înainte de începerea activităţii, în care se explică voluntarilor diferite aspecte legate de tipul
de beneficiari cu care urmează să se lucreze, tematica activităţii, rolul voluntarilor în activitate, ce
aşteptări au voluntarii de la activitate şi coordonatorul de activitate de la ei.
Cea de-a doua activitate poate fi realizată sub forma unei sesiuni de debriefing, de 15 - 20 de
minute, după finalizarea activității, în care coordonatorul activităților discută cu voluntarii participanți
diferite aspecte legate de dificultățile întâmpinate, de momentele de blocaj, aspectele pozitive ale
activității, viitoare direcții de activități, modalități prin care coordonatorul activității poate sprijini mai
mult voluntarii în acest proces, feedback-ul general al coordonatorului.
Cea de-a treia activitate face referire la organizarea unei sesiuni speciale de training pentru
voluntari. Această întâlnire poate avea două mari direcţii de conţinut: prima să fie dată de informaţii
despre organizaţie (misiunea, valorile organizaţiei, direcţiile de activitate, echipa organizaţiei, etc.)
şi a doua despre beneficiarii cu care vor lucra (tipologia lor, comunicarea cu ei, metode de lucru,
mituri şi adevăruri, informaţii specifice pe fiecare tip de dizabilitate, etc.). Aceste sesiuni pot fi
adaptate şi organizate în funcţie de resursele organizaţiei, astfel că pot fi ţinute sesiuni speciale şi
pe tematici diferite de interes pentru voluntari, precum: strângerea de fonduri, advocacy, tehnici de
persuasiune, etc.

Recomandări privind planul de continuitate pentru activități:
După ce voluntarii au trecut prin procesul de pregătire pentru activităţi şi au participat la cel puţin o activitate directă
cu beneficiarii sau la o activitate de tip suport, coordonatorul de voluntari/de activitate poate evalua implicarea
voluntarilor şi trasa noi responsabilităţi pentru aceştia. Astfel, în funcţie de rezultatele pe care le au sau de
modalitatea în care se implică, coordonatorul de voluntari sau de activitate poate delega sarcini cu un grad mai
mare de complexitate sau de răspundere.
1. Activitate de socializare – recreere
1.1 Descrierea activităţii
Scopul acestei activități este de a facilita și de a dezvolta abilitățile de interacțiune adecvată a copilului cu dizabilități
cu persoane din afara familiei sau de vârstă egală, în perspectiva creșterii gradului de autonomie socială a copilului.
Activitatea de socializare este deosebit de îndrăgită de copii, indiferent de vârstă, și are marele merit de a
îmbunătăți multiple arii de dezvoltare ale copilului cu dizabilități (abilitățile de management al emoțiilor, abilități de
comunicare, deprinderi de autonomie personală, deprinderi motrice, achiziții cognitive), fără a oferi senzația
copilului că este implicat într-o activitate de învățare propriu-zisă. Activitate de socializare se realizează fie prin
organizarea de activități structurate sau nestructurate de grup, fie prin implicarea copilului cu dizabilități în diferite
contexte sociale (mers la teatru, mers în excursie, plimbare în parc, etc). Activitatea de socializare poate fi realizată
indoor sau outdoor, cu sau fără participarea membrilor familiei copilului cu dizabilități.
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1.2 Responsabilitățile voluntarilor
În funcție de tipul de activitate (indoor-outdoor, grup sau ieșire în contexte sociale), voluntarii vor avea
responsabilități specifice, trasate de către coordonatorul de activitate, în faza de pregătire a activității. În cadrul
activității de grup, este indicată alocarea unui voluntar însoțitor pentru fiecare copil, mai ales în situațiile în care
gradul dizabilității este grav (deficiențe severe de motricitate, deficiențe severe de intelect) sau copiii manifestă
dificultăți în relaționare și au un grad scăzut de autonomie. Voluntarii pot însoți și oferi suport fizic și emoțional
copilului cu dizabilități, adoptând o atitudine de „umbră” („shadow”), ghidând și încurajând răspunsurile sociale
adaptate ale copilului. Voluntarii pot oferi suport în realizarea activității de socializare (pregătire materiale,
amenajarea spațiului) și pot ei înșiși realiza părți specifice de activitate sau jocuri, respectând caracteristicile și
nevoile copilului/copiilor.
1.3 Responsabilitățile organizației
Materialele necesare activităților de socializare pot varia de la jocuri mici de grup și materiale educative/creative la
păpuși de mână, până la materiale pentru jocuri sportive (coardă, minge, etc.) Activitățile outdoor presupun un efort
în plus de organizare, în alegerea unui spațiu de socializare care să se plieze pe nevoile și interesele
copilului/copiilor (accesibilizat, fără obiecte contondente, fără suprastimulare). Activitățile outdoor presupun și
pregătirea unui truse de prim ajutor, personalizate pentru nevoile medicale ale copiilor, sau participarea unui cadru
medical specializat.
1.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: asistent social, kinetoterapeut, psiholog,
psihopedagog. Responsabilităţile acestuia sunt:
- Selectarea tipului potrivit de activitate de socializare pentru copilul cu dizabilități;
- Realizarea de scenarii posibile de socializare;
- Organizarea spațiului și a materialelor;
- Sesiune formativă pentru voluntari anterior activității;
- Sesiune de debriefing cu voluntarii despre activitatea derulată;
- Supervizarea, oferirea de feedback și evaluarea activității voluntarului pe activitatea realizată;
- Implementarea activității și implicarea copilului/copiilor în funcție de resursele individuale.

1.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarul ideal pentru acest tip de activitate posedă cunoștințe minime privind problematica copilului cu dizabilități
și a dificultăților sale de relaționare. Cunoștințe legate de dinamica de grup și abilitățile în managementul relațiilor
sociale constituie un avantaj. Spontaneitatea, umorul în situații neprevăzute, răbdarea și spiritul ludic
reprezintă atuu-uri pentru realizarea acestei activităţi.
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2. Activitate de dezvoltare a abilităților de comunicare
2.1 Descrierea activităţii

Scopul acestei activităţi este de a consolida şi de a dezvolta abilităţi globale de comunicare ale copilului cu
dizabilităţi. Activitatea aceasta poate îmbrăca forma unei şedinţe de terapie logopedică, susţinută de un logoped
sau poate fi dezvoltată în jurul unei teme de interes pentru copil. În general, formatul acestei activităţi presupune
interacţiunea individuală dintre specialist (logoped) şi copil, în cadrul unui cabinet de logopedie. În sens general,
orice activitate de grup sau individuală, care îşi propune dezvoltarea vocabularului activ şi pasiv şi încurajarea
abilităţilor copilului cu dizabilităţi de a comunica, în modalităţi variate, poate fi considerată activitate de comunicare.
2.2 Responsabilitățile voluntarilor
Voluntarii pot avea responsabilităţi specifice trasate de specialistul logoped. În funcţie de cunoştinţele şi gradul de
specializare în această arie, ei pot participa, alături de specialist, la realizarea materialelor pentru şedinţe, la
organizarea activităţii şi la oferirea de suport specialistului în antrenarea copilului în activităţile terapeutice. În acest
tip de activitate, voluntarul adoptă o atitudine de „umbră” („shadow”) pentru specialist, nu pentru copil.
2.3 Responsabilitățile organizației
Pentru realizarea acestui tip de activitate este indicată dotarea unui cabinet de logopedie, cu materiale educaţionale
specifice.
2.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate

Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: logoped, psiholog, psihopedagog.
Responsabilităţile acestuia sunt:
- Selectarea tipului potrivit de activitate logopedică pentru copilul cu dizabilități;
- Realizarea unui plan de intervenţie logopedică;
- Organizarea spațiului și a materialelor, unde poate avea sprijinul voluntarilor;
- Sesiune formativă pentru voluntari anterior activității;
- Sesiune de debriefing cu voluntarii despre activitatea derulată;
- Supervizarea, oferirea de feedback și evaluarea activității voluntarului pe activitatea realizată;
- Implementarea activității și implicarea copilului/copiilor în funcție de resursele individuale.

Recomandări:
În cadrul sesiunile de debriefing dintre specialist şi voluntari, pot fi discutate următoarele tematici:
- Etapele dezvoltării limbajului;
- Tehnici de corectare a unor sunete specifice;
- Modalități de lucru cu copiii care refuză realizarea activității;
- Jocuri de comunicare adaptate pe vârste de dezvoltare a limbajului.

2.5 Profilul voluntarului pentru activitate
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Voluntarii implicaţi în acest tip de activitate sunt voluntari specializaţi, eventual cu pregătire în domeniul
psihopedagogiei speciale, care sunt interesaţi de aprofundarea tehnicilor logopedice. Se recomandă încurajarea
participării la acest timp de activitate a studenților/absolvenților facultății de psihologie, secțiile de psihologie,
psihopedagogie specială sau pedagogie. Acest tip de studii și experiența de cel puțin câteva luni în lucrul cu copii
cu dizabilități (probată prin adeverință sau certificat de voluntariat) transformă acești voluntari în voluntari
specializați, care pot avea abilități crescute de a sprijini specialistul cu care colaborează în procesul de recuperare.
În cazul absenței sau a numărului redus de voluntari specializați, coordonatorul de activitate poate realiza un
training specific în care elementele definitorii ale acestui tip de activitate să fie detaliate voluntarilor.
3. Activitate de dezvoltare a motricității generale – kinetoterapie
3.1 Descrierea activităţii
Scopul acestei activităţi este de consolida şi de a dezvolta motricitatea fină şi grosieră ale copilului cu
dizabilităţi. Activitatea acestea poate îmbrăca forma unei şedinţe de kinetoterapie, susţinută de un specialist
kinetoterapeut sau poate fi dezvoltată în jurul unei teme de interes pentru copil. În general, formatul acestei activităţi
presupune interacţiunea individuală dintre specialist şi copil, în cadrul unui cabinet sau spaţiu de kinetoterapie.
3.2 Responsabilitățile voluntarilor
Voluntarii pot avea responsabilităţi specifice trasate de specialistul coordonator al activităţii. În funcţie de
cunoştinţele şi gradul de specializare în această arie, ei pot participa, alături de specialist, la realizarea materialelor
pentru şedinţe, la organizarea activităţii şi la oferirea de suport specialistului în antrenarea copilului în activităţile
terapeutice. Voluntarii pot oferi suport adoptând o atitudine de „umbră” („shadow”) pentru specialist, nu pentru copil.
3.3 Responsabilitățile organizației
Pentru realizarea acestui tip de activitate este indicată dotarea unui cabinet de kinetoterapie, cu materiale
specifice.
3.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu specializare în kinetoterapie. Responsabilităţile acestuia sunt:
- Selectarea tipului potrivit de activitate pentru copilul cu dizabilități;
- Realizare unui plan de intervenţie pe kinetoterapie;
- Organizarea spațiului și a materialelor folosite în procesul de recuperare;
- Sesiune formativă pentru voluntari anterior activității;
- Sesiune de debriefing cu voluntarii despre activitatea derulată;
- Supervizarea, oferirea de feedback și evaluarea activității voluntarului pe activitatea realizată;
- Implementarea activității și implicarea copilului/copiilor în funcție de resursele individuale.

Recomandări:
În cadrul sesiunile de debriefing dintre specialist şi voluntari, pot fi discutate următoarele tematici:
- Etapele dezvoltării generale ale copilului;
- Tehnici de corectare a unor afecțiuni motorii specifice;
- Modalități de lucru cu copiii care refuză realizarea activității;
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- Jocuri motorii adaptate pe vârste de dezvoltare.

3.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarii implicaţi în acest tip de activitate sunt voluntari specializaţi, eventual cu pregătire în domeniul
psihopedagogiei speciale sau kinetoterapie, care sunt interesaţi de această arie de intervenţie. Se recomandă
încurajarea participării la acest tip de activitate a studenților/absolvenților facultății de sport (secția kinetoterapie) şi
a facultății de psihologie (secțiile de psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie). Acest tip de studii și
experiența de cel puțin câteva luni în lucrul cu copii cu dizabilități (probată prin adeverință sau certificat de
voluntariat) transformă acești voluntarii în voluntari specializați, care pot avea abilități crescute de a sprijini
specialistul cu care colaborează în procesul de recuperare.
În cazul absenței sau a numărului redus de voluntari specializați, specialistul poate realiza un training specific în
care elementele definitorii ale acestui tip de activitate să fie detaliate voluntarilor.
4. Activitate de terapie ocupațională și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
4.1 Descrierea activităţii
Scopul acestei activități este de a facilita și de a dezvolta autonomia personală de zi cu zi a copilului cu dizabilități.
Activitatea de tip DVI (cum este numită prescurtat de către părinți, copii și specialiștii din domeniu) este deosebit de
îndrăgită de copii, indiferent de vârstă, și are marele merit de a îmbunătăți multiple arii de dezvoltare ale copilului cu
dizabilități (abilitățile de management al emoțiilor, abilități de comunicare, deprinderi de autonomie personală,
deprinderi motrice, achiziții cognitive), fără a oferi senzația copilului că este implicat într-o activitate de învățare
propriu-zisă. Activitatea de acest tip se realizează fie prin organizarea de activități structurate individuale sau de
grup (îmbrăcarea, igiena personală, gătitul unor meniuri simple, managementul banilor, întreținerea curățeniei într-o
locuință, etc. ). Acest tip de activitate poate fi realizată cu sau fără participarea membrilor familiei copilului cu
dizabilități. Dacă la activitate participă şi membrii familiei, coordonatorul de activitate poate încuraja interacţiunea
dintre părinţi, voluntari și copii, cu scopul de a responsabiliza şi mai mult părinții în procesul de educare a
autonomiei personale a copiilor. Voluntarii pot însoți și oferi suport fizic și emoțional copilului cu dizabilități,
adoptând o atitudine de „umbră” („shadow”), ghidând și încurajând răspunsurile adaptate ale copilului.
4.2 Responsabilitățile voluntarilor
În funcție de tipul de activitate propus de specialist, voluntarii vor avea responsabilități specifice trasate de către
acesta, cu focus pe faza de pregătire a activității. În cadrul activității de grup, este indicată alocarea unui voluntar
însoțitor pentru fiecare copil, mai ales în situațiile în care gradul dizabilității este grav (deficiențe severe de
motricitate, deficiențe severe de intelect) sau copiii manifestă dificultăți în coordonare și au un grad scăzut de
autonomie. Voluntarii pot însoți și oferi suport fizic și emoțional copilului cu dizabilități, adoptând o atitudine de
„umbră” („shadow”), ghidând și încurajând imitația acţiunilor coordonatorului de activitate. Voluntarii pot oferi suport
în pregătirea activității de tip DVI (pregătirea materialelor, amenajarea spațiului) și participă activ la sprijinirea
copiilor în realizarea activității, respectând caracteristicile și nevoile copilului/copiilor.
4.3 Responsabilitățile organizației
Materiale necesare activităților de socializare pot varia în funcție de tipul de activitate propus și tipul de abordarea a
copiilor (individual sau grup), de la materiale educative sau creative la obiecte familiare copilului, aduse din mediul
familial (tacâmuri, haine, etc.) Activitățile DVI presupun un efort în plus de organizare, în organizarea unui spațiu
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care să se plieze pe nevoile și interesele copilului/copiilor (accesibilizat, fără obiecte contondente, fără
suprastimulare, etc.).
4.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: asistent social, psiholog, psihopedagog,
educator.
Responsabilităţile acestuia sunt:
- Selectarea tipului potrivit de activitate pentru copilul cu dizabilități;
- Realizarea de scenarii posibile de activitate;
- Organizarea spațiului și a materialelor;
- Sesiune formativă pentru voluntari anterior activității;
- Sesiune de debriefing cu voluntarii despre activitatea derulată;
- Supervizarea, oferirea de feedback și evaluarea activității voluntarului pe activitatea realizată;
- Implementarea activității și implicarea copilului/copiilor în funcție de resursele individuale.

4.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarul ideal pentru acest tip de activitate posedă cunoștințe minime privind problematica copilului cu dizabilități
și a dificultăților sale de relaționare. Cunoștințe legate de dinamica de grup și abilitățile în managementul relațiilor
sociale constituie un avantaj. Spontaneitatea, umorul în situații neprevăzute, răbdarea și spiritul ludic
reprezintă atuu-uri pentru realizarea acestei activităţi.

5. Activitate educațională
5.1 Descrierea activităţii
Scopul acestei activităţi este de a consolida şi de a dezvolta abilităţi specifice școlarității și achiziției de noi informații
pentru copilul cu dizabilităţi. Activitatea aceasta poate îmbrăca forma unei şedinţe de realizare a temelor pentru
școală, de aprofundare sau învățare de noi informații, susţinută de specialist sau poate fi dezvoltată în jurul unei
teme de interes pentru copil. În general, formatul acestei activităţi presupune interacţiunea individuală dintre
specialist şi copil, în cadrul unui spațiu liniștit și familiar pentru copil. În sens general, orice activitate de grup sau
individuală, care îşi propune consolidarea sau deprinderea de noi achiziții, în modalităţi variate, poate fi considerată
activitate care atinge obiective educaționale. Această activitate nu impune întotdeauna prezenţa unui coordonator
de activitate, ci poate fi coordonată şi de către voluntari specializaţi, care deţin abilități pedagogice (abilitatea de a
învăța pe un copil diferite competențe) și competențe specifice (de exemplu, un profesor de matematică – voluntar
poate să ofere suport în activități de învățare și consolidare la matematică copiilor).
Activitățile pot fi combinate:
-

-

Activități de educație formală (coordonate de un specialist – psiholog, logoped, psihopedagog – în cadrul
cărora copii deprind competențe specifice unor arii din curricula școlară; voluntarul are un rol de ”shadow”
pentru copil);
Activități de educație nonformală (activități care pot fi realizate doar de voluntari, cu ghidajul specialistului,
cu scopul consolidării unor abilități și competențe globale ale copiilor prin metode ludice, experiențiale,
amuzante, creative; activitatea este variată, flexibilă; conținutul, metodele și instrumentele de lucru variază
în funcție de interesele și abilitățile copiilor și valorifică întreaga experiență de învățare a lor; exemplu de
activitate – experiemente fizice realizate cu obiecte familiare copiilor);
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-

Activități de educație informală – aceste activități fac referire la fiecare experiență a copiilor, alături de
voluntari, părinți și specialiști, în care copiii generalizează abilități și competențe, fără a ne propune explicit
acest obiectiv.

Activitatea educațională este un mix de astfel de subtipuri de activități, cu accent mai mare pe educație nonformală
și informală, având în vedere particularitățile specifice de învățare ale copiilor cu dizabilități.
5.2 Responsabilitățile voluntarilor
Voluntarii pot avea responsabilităţi specifice trasate de coordonatorul activității. În funcţie de cunoştinţele şi gradul
de specializare în această arie, ei pot participa, alături de specialist, la realizarea materialelor pentru şedinţe, la
organizarea activităţii şi la oferirea de suport specialistului în antrenarea copilului în activităţile educaționale. De
asemenea, voluntarii pot oferi suport in activitățile educaționale cu un minim ghidaj din partea specialistului.
5.3 Responsabilitățile organizației
Pentru realizarea acestui tip de activitate este indicată dotarea unui spațiu structurat, retras și liniștit, cu materiale
educaţionale specifice.
5.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: educator, profesor, psiholog, psihopedagog.
Responsabilităţile acestuia sunt:
- Selectarea tipului potrivit de activitate educațională pentru copilul cu dizabilități;
- Realizarea unui plan de intervenţie cu obiective specifice acestui tip de activitate;
- Organizarea spațiului și a materialelor folosite;
- Sesiune formativă pentru voluntari anterior activității;
- Sesiune de debriefing cu voluntarii despre activitatea derulată;
- Supervizarea, oferirea de feedback și evaluarea activității voluntarului pe activitatea realizată;
- Implementarea activității și implicarea copilului/copiilor în funcție de resursele individuale.

5.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarul ideal pentru acest tip de activitate posedă cunoștințe minime privind problematica copilului cu dizabilități
și a dificultăților sale de relaționare. Totodată, este ideal ca acesta să aibă cunoştinţe dintr-un anumit domeniu, în
funcţie de nevoile beneficiarilor. Organizaţia poate considera ca şi criteriu de selecţie deţinerea acestor informaţii.
De asemenea, abilităţile de predare şi de comunicare, precum şi disponibilitatea sunt considerate atuu-uri pentru
realizarea acestei activităţi.

6. Activitate de promovare şi advocacy

6.1 Descrierea activităţii
Activitatea de advocacy presupune comunicarea directă cu legiuitorul şi exprimarea unui punct de vedere individual
sau general, fără a cere neapărat iniţierea unei modificări legislative 21. Necesitatea implicării în acest tip de activităţi
este argumentată din mai multe puncte de vedere. Drepturile pe care le au persoanele cu dizabilităţi sunt de cele
21

http://centrulfilia.ro/, accesat la 30.01.2017
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mai multe ori nerespectate sau aceste drepturi nu le sunt cunoscute membrilor comunităţii, prin urmare voluntarii
pot realiza activităţi de informare şi promovare a acestora. Nivelul la care pot fi făcute aceste acţiuni se stabileşte în
funcţie de complexitatea organizaţiei. Astfel, aceste acţiuni pot fi făcute la nivel local, regional sau naţional.
6.2 Responsabilitățile voluntarilor
În cazul acestui tip de activitate, voluntarii pot oferi sprijin în realizarea documentelor pentru demersurile rulate de
către specialişti (scrisori deschise, petiții, comunicate de presă, ș.a.). De asemenea, pot susţine promovarea
demersurilor realizate de organizație pe canalele de comunicare ale acesteia şi cele proprii, precum şi prin prezenţa
personală în cadrul întâlnirilor cu autorităţile publice. Voluntarii pot aduce contribuţii semnificative în derularea
procesului de advocacy prin acţiuni ce implică comunitatea din care fac parte. Astfel, ei se pot implica în procesul
de strângere de semnături pentru o petiţie sau de a ţine legătura cu alte organizaţii neguvernamentale implicate în
proces. Totodată, voluntarii pot avea responsabilităţi în organizarea de evenimente specifice pentru acest tip de
activitate, în speţă dezbateri publice, conferinţe de presă, etc.
6.3 Responsabilitățile organizației
Pentru acest tip de activitate, organizaţia poate pune la dispoziția voluntarilor și specialiștilor materialele necesare
pentru demersuri. Aceste materiale pot fi de tipul analizelor de nevoi ale grupului ţintă, a studiilor de caz, a
exemplelor de bune practici, etc.
6.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: asistent social, jurist. Responsabilităţile
acestuia sunt:
- Analiza și identificarea derapajelor instituționale sau individuale ale actorilor relevanți, care pot afecta negativ
politicilor publice;
- Promovarea politicilor publice la nivelul societății;
- Consultări publice cu alte organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, membri ai comunităţii şi ai grupului ţintă
vizat.

6.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarul ideal pentru acest tip de activitate posedă, în primul, rând, informaţii despre domeniul pentru care face
advocacy. Aceste informaţii pot veni din urma unei specializări urmate sau din lecturi în afara domeniului său de
referinţă. De asemenea, posedă abilităţi bune de comunicare scrisă şi orală şi abilităţi de persuasiune, precum şi
spirit de observație critic.

7. Activitate de fundraising
7.1 Descrierea activităţii
Activitatea de fundraising are ca scop strângerea de resurse financiare și materiale pentru organizație și
programele pe care le implementează. De asemenea, încurajează implicarea donatorilor ca persoane fizice și

www.federatiavolum.ro

38

juridice în problemele cu care se confruntă membrii comunității.
7.2 Responsabilitățile voluntarilor
Voluntarii care se implică în acest tip de activitate au ca responsabilităţi implicarea activă în organizarea
campaniilor și evenimentelor speciale derulate de organizație, contactarea și menținerea legăturii cu donatorii și
sponsorii existenți, actualizarea și gestionarea bazei de date cu donatori ai organizației şi promovarea
evenimentelor şi campaniilor derulate în medii diferite (online, prin canale proprii de comunicare, sau offline, în
cercul social).
7.3 Responsabilitățile organizației
Pentru ca eforturile pe care le fac voluntarii să se transforme în rezultate, organizaţia trebuie să asigure un context
favorabil. Astfel, aceasta poate să acopere voluntarilor costuri de transport, de protocol, să le pună la dispoziţie
laptop, telefon, etc.
7.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul de activitate poate fi o persoană cu următoarea funcţie: specialist comunicare, specialist strângere
de fonduri, managerul organizaţiei etc. Responsabilităţile acestuia sunt:
- contactează potențiali donatori în vederea dezvoltării unor parteneriate pe termen lung pentru a susține proiectele
organizației;
- menține legătura cu donatorii și sponsorii existenți;
- concepe texte și materiale de promovare specifice campaniilor și evenimentelor;
- realizează analize și rapoarte cu privire atât la activitățile organizației către donatori, cât și de la donatori către
organizație.

7.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Voluntarul care se implică în acest tip de activitate are abilităţi bune de comunicare scrisă şi orală, abilităţi de
persuasiune şi de organizare. De asemenea, are iniţiative pe specificul activităţii şi propune acţiuni pe baza
observaţiilor directe şi se implică activ.
7.2 Beneficiari: persoanele victime ale violenței domestice
Nevoile pot fi de natură medicală și, prin urmare, să necesite tratamente medicamentoase, la găsirea unui adăpost,
suport și consiliere socială, psihologică și psihoterapie, asistență juridică și reprezentare în instanță, dezvoltarea
unei rețele de sprijin, suport financiar etc.
Luând în considerare varietatea serviciilor care sunt desfășurate în mod obișnuit în unități rezidențiale adresate
persoanelor victime ale violenței familiale, voluntarii pot fi implicați în una sau mai multe dintre activitățile
următoarele:
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1.Activitate de cazare pe perioadă determinată sau pe timp de noapte
1.1 Descrierea activității
Menținerea la zi a înregistrărilor privind situația beneficiarilor rezidenți în unitatea rezidențială.
1.2 Responsabilitățile voluntarilor
Cunoașterea și actualizarea calendarului privind rezidența beneficiarilor în centru – numărul de locuri disponibile,
aproprierea termenului de finalizare a perioadei de cazare; informarea șefului de centru/unitate rezidențială asupra
necesarului de resurse, consumabile pentru funcționarea optimă a centrului, completarea formularelor aferente,
realizarea rapoartelor lunare privind activitatea desfășurată, cunoașterea procedurii de lucru și ceilalți membri ai
personalului și voluntari cu care colaborează.
1.3 Responsabilitățile organizației
Instruirea voluntarilor privind modalitatea de completare a formularelor specifice, responsabilităților, asupra
procedurii de lucru obișnuite și în regim de urgență cât și asupra persoanelor care trebuie contactate dacă apar
situații urgente; evaluarea periodică a activității voluntarului și furnizarea de feedback constructiv.
1.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Șef de unitate/tură urmărește activitatea voluntarului. Totodată, în baza evaluărilor periodice identifică necesarul de
formare a voluntarului. În funcție și de solicitările voluntarului poate să îi acorde alte responsabilități, situație în care
se modifică fișa de personal a voluntarului corespunzător.

1.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Nu este nevoie de o anumită specializare. Trebuie să fie o persoană organizată, responsabilă, serioasă, cu
cunoștințe medii de utilizare Office.
2.Activitate de îngrijire personală, curățenie și menaj
1.1 Descrierea activității
Sprijinirea rezidenților în a-și îmbunătăți nivelul de igienă personală și nivelul de curățenie al spațiului de locuit,
dacă este cazul.
1.2 Responsabilitățile voluntarilor
Informarea rezidenților asupra programului spălătoriei, și modalității de utilizare a echipamentelor (mașină de
spălat, uscător) și a

consumabilelor aferente (detergent, balsam, înălbitorilor); instruirea rezidenților privind

modalitatea de asigurare a igienei personale dar și a spațiului de locuit; stabilirea împreună cu rezidenții a unui
program de utilizare a spălătoriei, al menajului spațiului de locuit, cu asumarea responsabilităților de către rezidenți;
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rezidentul responsabil trebuie să informeze voluntarul asupra situației consumabilelor pentru ca acesta să înainteze
necesarul; realizarea necesarului de consumabile și înaintea acestuia șefului de unitate; realizarea rapoartelor
lunare privind activitatea desfășurată.
1.3 Responsabilitățile organizației
Instruirea voluntarilor privind utilizarea echipamentelor și consumabilelor și a modului de realizare a necesarului de
resurse; evaluarea periodică a activității voluntarului și furnizarea de feedback constructiv.
1.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Șef de unitate/tură urmărește activitatea voluntarului. Totodată, în baza evaluărilor periodice identifică necesarul de
formare a voluntarului. În funcție și de solicitările voluntarului poate să îi acorde alte responsabilități, situație în care
se modifică fișa de personal a voluntarului corespunzător.

1.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Nu este nevoie de o anumită specializare. Trebuie să fie o persoană organizată, responsabilă, serioasă, cu
cunoștințe medii de utilizare Office.

3.Activitate de consiliere și informare
3.1 Descrierea activității
Creșterea gradului de conștientizare a rezidenților privind tipurile de servicii sociale și beneficii de asistență socială
pentru care sunt eligibili.

3.2 Responsabilitățile voluntarilor
Împreună cu rezidentul/rezidenții stabilește nevoia de informare a acestuia/acestora. Pe baza nevoilor identificate,
realizează prezentări de informare rezidenților privind: tipul de beneficii sociale pentru care sunt eligibili și criteriile și
perioada de acordare, tipul de servicii sociale disponibile și organizații neguvernamentale care pot susține
rezidentul în nevoie și serviciile oferite de acesta. Se realizează în prima săptămână a prezenței rezidentului în
unitate. Informarea se realizează individual sau în grup în funcție de numărul de beneficiari. Sprijină rezidentul în
realizarea dosarului pentru obținerea de beneficii sociale. Poate însoți rezidentul la instituția de asistență socială în
vederea depunerii dosarului. Informează asistentul social al unității rezidențiale asupra evoluției în fiecare caz. În
cazul în care, rezidentul devine eligibil pentru un nou beneficiu de asistență socială, doar îl monitorizează pe
rezident în realizarea și depunerea noului dosar. Realizează rapoarte lunare privind activitatea desfășurată. Este
responsabil să se mențină la curent cu schimbările apărute la nivelul legislației.
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3.3 Responsabilitățile organizației
Instruirea voluntarilor privind tipurile principale de servicii sociale și beneficii de asistență socială la care sunt eligibili
rezidenți, cât și asupra organizațiilor neguvernamentale cu care unitatea are protocoale de colaborare.
Monitorizează activitatea voluntarului privind modul de relaționare cu rezidenții. Evaluarea periodică a activității
voluntarului și furnizarea de feedback constructiv.
3.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Asistentul social este responsabil cu monitorizarea activității voluntarului. Informează voluntarul asupra modificărilor
apărute la nivelul acordării de servicii sociale și beneficii de asistență socială. Organizează simulări de informare
împreună cu voluntarul pentru a asigura transferul corect al informațiilor către rezidenți. Desfășoară activități de
mentorat cu voluntarul specializat în cadrul cărora se abordează problemele întâmpinate și se identifică modalități
de depășire a acestora. În funcție și de solicitările voluntarului poate să îi acorde alte responsabilități, situație în
care se modifică corespunzător fișa de personal a voluntarului.

3.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Student an terminal specializarea Asistență socială sau Licențiat în asistență socială. Trebuie să fie o persoană
organizată, responsabilă, dornică să-și îmbunătățească cunoștințele, cu cunoștințe medii de utilizare Office,
atitudine nediscriminatorie, empatie, abilități de comunicare.

3.6 Acte necesare pentru activitate
Este necesar cazier.
4. Activitatea de reintegrare familială și comunitară
4.1 Descrierea activității
Constă în evaluarea posibilității de reintegrare familială și comunitară, odată ce are loc identificarea și dezvoltarea
rețelei de suport pentru victimă și minorul/ii aflat/ți în grija acesteia. Acest tip de activitate se desfășoară pe două
dimensiuni: familială și comunitară. Având în vedere faptul că avem de a face cu victime ale violenței domestice,
această activitate nu poate fi inițiată decât după obținerea acordului psihologului și asistentului social că victima are
un parcurs pozitiv și prezintă o anumită deschidere pentru

a acționa în această direcție. Planificarea și

desfășurarea acestei activități se realizează de abia după ce s-a realizat evaluarea inițială a nevoilor sociale
individuale, familiale, economice, etc. ale victimei. Totodată, activitatea este inițiată după începerea sesiunilor de
consiliere psihologică și suport emoțional, și a activității de consiliere juridică, bazându-se pe rezultatele obținute în
cadrul acestora. Chiar dacă această activitate este necesară deoarece este parte integrantă din cea de elaborare a
planului de intervenție, s-ar putea ca datorită încărcăturii emoționale a experiențelor trăite de mamă și minorii aflați
în grija acesteia să nu se poată trece la desfășurarea acestei activități. Nu trebuie uitat faptul că, pe lângă acceptul
asistentului social și psihologului de a avea loc această activitate, trebuie ca persoana în cauză să dorească să se
implice în aceasta.
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4.2 Responsabilitățile voluntarilor
Organizează întâlnirile dintre victimă și specialiști (asistent social, jurist, psiholog). Pe baza informațiilor obținute în
pe parcursul întâlnirilor, voluntarul lucrează cu victima pentru a determina dacă există persoane în mediul familial
sau în grupul de cunoștințe și prieteni care poate oferi suport. Colectează informații despre aceste persoane și
încearcă stabilirea unei relații de comunicare cu aceștia. Analizează împreună cu asistentul social potențialul de
suport pe care îl oferă aceste persoane și stabilesc pașii care trebuie urmați: contactarea acestora, identificarea
tipului de suport pe care îl pot oferi, durata de timp, identificarea altor susținători care pot sprijini victima și minorul/ii
aflat/ți în grija acestuia. Pe baza indicațiilor asistentului social, caută să identifice tipurile de servicii comunitare de
care victima poate beneficia. In urma acceptului acordat de victimă, desfășoară acțiuni similare și cu minorul/ii
aflat/ți în grija acesteia. Organizează și participă la întâlniri cu potențiali membrii ai rețelei de suport individual sau
împreună cu asistentul social sau cu victima. Atenție! Întâlnirile se vor desfășura în afara sediului organizației, întrun spațiu apreciat ca sigur, dacă implică participarea victimei la întâlnire. Realizează raport lunar cu evidențierea
acțiunilor desfășurate pentru fiecare caz în parte și desfășurarea săptămânală a activității.
4.3 Responsabilitățile organizației
Oferă sesiune de formare privind principiile de funcționare a serviciului cu evidențierea necesității păstrării
confidențialității. Asigură spațiul sigur pentru desfășurarea întâlnirilor și pentru păstrarea confidențialității asupra
conținutului discuțiilor avute. Pune la dispoziție echipamentul necesar și asigură accesul la acestea pentru a
permite desfășurarea acestei activități. Asigură modelul de raport care trebuie completat de voluntar, cât și
formularele care trebuie completate în urma discuțiilor telefonice, mesajelor electronice și întâlnirilor avute cu
potențiali membri ai rețelei de suport. Informează voluntarul asupra duratei minime de voluntariat care trebuie
realizată pentru a primi recomandare din partea organizației.
4.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Asistentul social va fi coordonatorul voluntarilor implicați în acest gen de activități. Pentru început, voluntarului îi va
fi desemnat un singur caz iar pe măsura dezvoltării competențelor necesare îi pot fi alocate mai multe cazuri, fiind
la discreția asistentului social această decizie. Participă la primele trei întâlniri ale voluntarului cu victima iar gradul
de implicare a voluntarului crește de la o întâlnire la alta. Stabilește ce acțiuni trebuie desfășurate de voluntar cu
victima între întâlnirile formale. Monitorizează activitatea voluntarului și împreună în baza informațiilor colectate
stabilesc acțiunile viitoare. Evaluează activitatea voluntarului, oferă feedback și face recomandări privind formarea
profesională a voluntarului și/sau despre îmbogățirea muncii acestuia.

4.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Abilități de comunicare cu persoane în nevoie, cu minori, persoană organizată, capacitate de lucru în echipă,
abilitatea de dezvoltarea și menținerea de relații profesionale, capacitatea de a stabili și păstra limitele profesionale
în activitatea cu victimele sau alți profesioniști.

4.6 Acte necesare pentru activitate
Cazier. Verificări medicale periodice pentru identificarea TBC, hepatită B/C, alte boli contagioase. Recomandări
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(două) de la locul de muncă, organizația unde a desfășurat activități de voluntariat anterior sau de la un profesor
dar nu de la o rudă. Acord de confidențialitate și declarație că nu este incompatibil (nu a fost agresor, molestator de
minori). Licențiat în asistență socială și membru al CNASR.
5.Activitate de asistență familială a victimei și minorilor aflați în îngrijirea acesteia
5.1 Descrierea activității
Constă în identificarea tipurilor de servicii sociale disponibile la nivel public și privat pentru victimele violenței în
familie și minorii aflați în îngrijirea acesteia, oferite în afara organizației. Deoarece suportul pentru victimele violenței
domestice se realizează pe termen mediu și lung, iar acestea pot prezenta nevoi particulare este nevoie de o
abordare individualizată a fiecărui caz în parte. Astfel, voluntarul trebuie să fie conștient că profilurile victimelor
violenței domestice pot varia foarte mult – de exemplu, acestea pot aparține anumitor comunități cum ar fi
musulmană, romă, gay sau pot prezenta anumite tulburări psihice, deficiențe motorii sau senzoriale, etc. sau
minorul aflat în grijă are dificultăți de învățare, comportament pre/infracțional sau/și își dorește să locuiască cu tatăl
și familia acestuia. De unde necesitatea ca voluntarul să implice în identificarea de servicii complementare celor
oferite de organizația de bază, oferite de instituțiile publice sau neguvernamentale. Activitatea este inițiată după
evaluarea inițială realizată de asistentul social.
5.2 Responsabilitățile voluntarilor
Organizează întâlnirile dintre victimă și/sau minorul aflat în grija acesteia și asistent social. Pe baza informațiilor
obținute pe parcursul evaluării inițiale, și a întâlnirilor ulterioare, voluntarul lucrează cu persoanele pentru a
determina care sunt nevoile neacoperite de către organizația de bază. Identifică și colectează informații despre
tipuri de servicii disponibile pentru a răspunde acestor nevoi particulare. Prezintă tipurile de servicii asistentului
social și apoi persoanei în cauză. Contactează organizațiile ofertante ale serviciilor identificate și se documentează
asupra condițiilor de acordare a acestora, perioada de timp, modalități de oferire a serviciului (gratuit, cost parțial,
plata integrală a serviciului), programul serviciului, solicitări pentru persoanele beneficiare (de ex., nu poate lipsi de
la mai mult de două sesiuni/întâlniri, punctualitate, etc.). Analizează împreună cu asistentul social și cu persoanele
pentru care se desfășoară această acțiune care sunt serviciile adecvate și condițiile pentru a beneficia de acestea.
După ce victima și/sau minorul aflat în grija acesteia au ales serviciile de care pot să beneficieze, voluntarul
contactează instituțiile ofertante de servicii și discută cu reprezentanții acestora dar și cu specialiști implicați în
acele servicii despre modalitatea de includere a victimei și/sau minorului pe lista de beneficiari ai organizației
contactate. În cadrul acestei activități, voluntarul acționează că intermediar ținând legătura cu părțile implicate
pentru a stabili momentul de integrare în serviciile complementare/suplimentare, pentru a înregistra evoluția
persoanelor ca urmare a frecventării acestor servicii și a raporta asistentului social. Realizează raport lunar cu
evidențierea acțiunilor desfășurate pentru fiecare caz în parte și desfășurarea săptămânală a activității.
5.3 Responsabilitățile organizației
Oferă sesiune de formare privind principiile de funcționare a serviciului cu evidențierea necesității păstrării
confidențialității. Totodată, sesiunea de formare trebuie să abordeze profilul victimei violenței domestice, tipuri de
probleme cu care se confruntă acestea, dar și minorii pe care le au în grijă. Asigură spațiu pentru desfășurarea
întâlnirilor dintre voluntar și persoanele beneficiare ale organizației. Pune la dispoziție echipamentul necesar și
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asigură accesul la acestea pentru a permite desfășurarea acestei activități. Asigură modelul de raport care trebuie
completat de voluntar, cât și formularele care trebuie completate în urma discuțiilor telefonice, mesajelor electronice
și întâlnirilor avute cu reprezentanții organizațiilor contactate. Informează voluntarul asupra duratei minime de
voluntariat care trebuie realizată pentru a primi recomandare din partea organizației.
5.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Asistentul social va fi coordonatorul voluntarilor implicați în acest gen de activități și este la discreția acestuia în câte
cazuri implică voluntarul pentru a desfășura această acțiune. Solicită participarea voluntarului la unele sesiuni cu
victima și minorul aflat în grijă. Stabilește ce acțiuni trebuie desfășurate de voluntar cu victima între întâlnirile
formale. Monitorizează activitatea voluntarului și împreună în baza informațiilor colectate stabilesc acțiunile viitoare.
Evaluează activitatea voluntarului, oferă feedback și face recomandări privind formarea profesională a voluntarului
și/sau despre îmbogățirea muncii acestuia.

5.5 Profilul voluntarului pentru activitate
Abilități de comunicare cu persoane în nevoie, cu minori, persoană organizată, capacitate de lucru în echipă,
abilitatea de dezvoltare și menținere de relații profesionale, capacitatea de a stabili și păstra limitele profesionale în
activitatea cu victimele sau alți profesioniști.

5.6 Acte necesare pentru activitate
Cazier. Verificări medicale periodice pentru identificarea TBC, hepatită B/C, alte boli contagioase. Recomandări
(două) de la locul de muncă, organizația unde a desfășurat activități de voluntariat anterior sau de la un profesor
dar nu de la o rudă. Acord de confidențialitate și declarație că nu este incompatibil (nu a fost agresor, molestator de
minori). Student în anul II sau III specializarea asistență socială, sau Licențiat în asistență socială și membru al
CNASR.
6.Activitatea de orientare vocațională
7.Activitatea de inserție/reinserție socială
7.3 Beneficiari: Copii instituționalizați și din centre de zi
1. Activități educaționale
1.1 Descrierea activității
În cadrul acestui tip de activitate, copilul beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea optimă și pregătirii pentru viața de
adult – pregătire și orientare școlară și profesională, comunicare și socializare. Aceste activități sunt realizate în
cadrul centrelor rezidențiale și de zi, prin intermediul educației în contexte formale, informale și nonformale.
Exemple activități: sprijin în realizarea temelor pentru școală, meditații pentru diferite materii, ateliere tematice
(teatru, pictură, artă, nutriție, sănătate, comunicare, educație civică etc.)

1.2 Profilul voluntarului
Voluntarul trebuie să aibă suficiente abilități și cunoștințe pentru a putea oferi sprijin în realizarea temelor și
susținerea meditațiilor/atelierelor. De asemenea, trebuie să aibă abilități de comunicare, interrelaționare și răbdare.
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Este recomandat să aibă cunoștințe de psihopedagogie.
1.3 Instruirea și pregătirea voluntarilor în desfășurarea activităților
Înainte de desfășurarea activităților, coordonatorul de voluntari, împreună cu coordonatorul de activitate, realizează
o sesiune de instruire pentru voluntari. În cadrul acestei sesiuni, voluntarului i se comunică tipul de beneficiar,
profilul acestuia și tipul de activitate. Coordonatorul de activitate va comunica principiile de bază în facilitarea
procesului de învățare.
1.4 Responsabilități voluntari
- oferă informațiile necesare pentru realizarea activităților;
- oferă sprijin și încurajare, creând un cadru motivant, fără a realiza sarcina în locul beneficiarului;
- poate organiza și/sau susține sesiunile informative/atelierele;
- corelează informația cu programa școlară și indicațiile educatorului/profesorului;
- informează coordonatorul centrului dacă apar situații conflictuale (între beneficiari, între beneficiar și voluntar),
neavând responsabilitatea de a interveni/ de a media conflicte.

1.5 Responsabilități organizație
- oferă cadrul și resursele necesare pentru desfășurarea activității.
1.6 Responsabilități specialist (terapeut, asistent social, psiholog etc.)
- oferă informațiile necesare despre beneficiari;
- realizează sesiunile de formare specifice activității;
- informează voluntarii privind limitele de implicare și regulile centrului.
1.7 Aspecte legale specifice activității
- Adeverință medic de familie care să ateste că este clinic sănătos;
- În funcție de caz, se pot cere și analize medicale specifice.
2. Activități de Socializare și Recreere
2.1 Descrierea activității
Activitățile recreative și de socializare au ca principal scop, realizarea unui echilibru între activitățile de învățare și
cele de relaxare și joc, contribuind astfel la menținerea echilibrului psihic și fizic al copilului și dezvoltarea fizică,
cognitivă, socială şi emoţională a copiilor. Acest tip de activități se organizează atât în centrele rezidențiale cât și în
centrele de zi sunt stabilite pe baza recomandărilor din PIP (planul individualizat de protecție). Prin joc copiii au
posibilitatea să-și dezvolte abilități constructive de a face față situațiilor de viață; jocul și activitățile de timp liber pot,
de asemenea, să ajute copiii să se implice în comunitatea locală, participând la activități de voluntariat, cum ar fi
ecologizare, plantarea de copaci, ș.a.m.d. sau revenirea ca voluntari în centrele din care au plecat. Exemple de
activități care pot fi făcute:
• Activităti de socializare și petrecere a timpului liber – jocuri de societate (șah, table cărți de joc, rummy, alte jocuri
și concursuri);
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• Vizionări de programe adecvate vârstei;
• Ateliere de pictură, creație, informatică, engleză;
• Activităţi sportive, plimbări în parc, excursii, tabere;
• Organizarea zilelor de naștere;
• Vizite la muzee, vizionare piese de teatru, spectacole.
2.2. Profil voluntar pentru activitățile recreative și de socializare
Activitățile de voluntariat desfășurate cu copii instituționalizați sau cei din centrele de zi, mai ales în activitățile de
socializare și recreere, reprezintă un mare avantaj. Astfel pe lângă motivaţia de a învăţa şi deschiderea spre nou,
voluntarii e important să aibă anumite abilități precum:
-

spirit inovator;
să fie sociabili, comunicativi;
să fie buni organizatori și să agreeze și aplice munca în echipă;
să aibă cunoştinţe privind arta şi obiectele hand-made.

De asemenea, voluntarul trebuie să manifeste atitudini, precum:
-

să fie punctual;
să aibă un comportament civilizat;
să respecte regulile, normele şi procedurile stabilite pentru desfăşurarea activităţii stabilite la nivelul
organizaţiei gazdă pentru voluntari;
să respecte prevederile cuprinse în contractul de voluntariat;
să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate a muncii şi măsurile de
aplicare a acestora;
să înștiințeze coordonatorul de voluntari în timp util despre de existenţa unor nereguli, abateri, apărute la
locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
să fie loial intereselor organizaţiei gazdă, păstrând confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine
în urma exercitării activităţii de voluntariat.

2.3 Orientarea și pregătirea voluntarilor în servicii sociale – în lucrul cu copiii instituționalizați, pentru activități
recreative și de socializare se face de către coordonatorul de voluntari pentru chestiunile generale. Cordonatorul de
activitate prezintă specificații despre tipul de beneficiari, profilul acestora, face inițierea în activitățile aflate în
desfășurare și analizează eventualele propuneri și inițiative ale voluntarilor.
2.4 Responsabilitățile voluntarilor
- solicită informațiile necesare pentru realizarea activităților;
- oferă sprijin și antrenează beneficiarii în activitățile existente;
- propune și susține realizarea de activități noi în limita competețelor, aptitudinilor și talentului de care dispune;
- mediază în limita competențelor conflictele minore dintre beneficiari și informează coordonatorul de voluntari,
coordonatorul de activitate sau coordonatorul de centru dacă apar situații conflictuale (între beneficiari, între
beneficiar și voluntar), neavând responsabilitatea de a interveni/ de a media conflicte peste competența lor.
2.5 Responsabilități organizație
- oferă cadrul și resursele necesare pentru desfășurarea activității
2.6 Responsabilități specialist (arte, lucru manual, etc.)
- oferă informațiile necesare despre beneficiari;
- realizează sesiunile de formare specifice activității;
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- informează voluntarii privind limitele de implicare și regulile centrului.
2.7 Aspecte legale specifice activității
- Adeverință medic de familie care să ateste că este clinic sănătos.
- În funcție de caz, se pot cere și analize medicale specifice.
3. Activități pentru Deprinderi de abilități de viață independentă
3.1 Descrierea activității
Fiecare copil, începând de la naştere, traversează un proces complex şi îndelungat de modelare în vederea
adaptării la mediul social adult. Prin educaţie el este format să se integreze în societate adaptându-şi
comportamentul după cerinţele mediului. Un prim pas spre integrare îl constituie dezvoltarea autonomiei
personale.Nici un individ care trăieşte într-o societate nu poate supravieţui fără un grad minim de autonomie
personală. Autonomia personală se formează din copilărie, se dezvoltă printr-o permanentă recepţie, asimilare şi
organizare a normelor existente în societate. În cazul copiilor instituționalizați vorbim de o autonomie funcțională,
abilitatea de a dezvolta strategii pentru atingerea scopurilor fixate.
Tipuri de activități incluse în această categorie
1. Îngrijire personală - Scop: menținerea igienei personale, abilitatea de a te îmbrăca adecvat în funcție de ocazie,
anotimp, vârstă, sex, responsabilitate față de obiectele personale.
2. Managementul timpului - Managementul timpului reprezintă o abilitate necesară în practicarea oricărei profesii
deci joacă un rol major în integrarea socială și profesională. Majoritatea copiilor instituționalizați nu reușesc să
învețe cum să-și organizeze sau să-și valorifice timpul, într-un mod cât mai productiv. Se dorește ca beneficiarii –
copii instituționalizați să înțeleagă importanța timpului, să învețe să împartă o sarcină complexă în mai multe sarcini
simple, să stabilească termene limită și să le respecte, să ierarhizeze(prioritizeze) sarcinile zilnice.
3. Managementul banilor - educația financiară este necesară oricărei persoane, indiferent de venituri, vârstă, statut
social. Prin intermediul activității copiii instituționalizați sunt sprijiniți să devină disciplinați din punct de vedere
financiar, să-și echilibreze cheltuielile în raport cu veniturile. Se dorește ca beneficiarii, copiii instituționalizați să
învețe să își alcătuiască un venit personal, să țină o evidență a banilor, să își seteze obiectivele funcție de venituri,
să facă cumpărături „cu cap”, să își reducă cheltuielile, să econimisească.
4. Autogospodărire – deprinderi de locuire și folosirea resurselor comunitare - pregătirea unui meniu după rețetă,
cumpărături în funcție de meniu, spațiul personal, menținerea curățeniei și a ordinii, articole pentru curățenie, costul
unei locuințe închiriate/gazdă (cerințe și condiții) transportul în comun, utilitățile (apă, gaz, electricitate, telefon,
cablu tv, internet), valoare, modul în care variază în funcție de anotimp, consum, număr de persoane.
5. Integrare profesională - finalizarea programelor educaționale alegerea unei cariere conform interesului și
aptitudinilor lor: planificarea carierei, angajare, luarea deciziilor și pregătirea pentru studiu.

3.2 Profilul voluntarului
– orice persoana peste 15 ani cu aceste deprinderi formate care poate fi un exemplu viu pentru copilul
instituționalizat
- o persoană organizată, care folosește eficient timpul;
- reprezintă un avantaj absolvirea de studii economice, urmarea de cursuri de educație financiară (mai ales pentru
activități de tipul managementul timpului);
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- reprezintă un avantaj cunoștințele și/sau experiența de resurse umane, recrutare.
3.3 Orientarea și pregătirea voluntarilor în servicii sociale
Voluntarul va fi informat de către asistentul social/lucrătorul social cu privire la nivelul de dezvoltare a autonomiei
personale, în cazul fiecarui copil instituționalizat, scopurile propuse în PIP (plan de intervenție personalizat) ce
aspecte își propune organizația să abordeze cu ajutorul voluntarului, de exemplu: cunoașterea mărimilor, alegerea
și probarea hainelor/încălțămintei la un magazin, alegerea tunsorii, a fardului, a produselor cosmetice, însușirea
unei rutine zilnice în ce privește igiena personală (Tip de activitate 1), alcătuirea unui calendar zilnic, săptămânal ,
lunar, pentru fiecare copil (Tip de activitate 3), găsirea unui spațiu de locuit (Tip de activitate 4), scrierea unui CV,
aplicarea unor teste de aptitudini, joc de rol interviu pentru loc de muncă, participarea la bursa locurilor de muncă
(Tip de activitate 5). Voluntarul va fi informat de către asistentul social/lucrătorul social cu privire la măsura în care
fiecărui copil instituționalizat își organizează timpul, va fi informat despre momentul în care copilul instituționalizat va
părăsi sistemul de protecție socială și ce aspect va primi informații despre sursele de venit ale copiilor și valoarea
lor.
4. Activități de Promovare și advocy
4.1 Descrierea activității
În cadrul acestui tip de activitate, centrul/organizația iniţiazã şi organizeazã acţiuni de informare a comunitãţii în
ceea ce priveşte serviciile oferite, rolul sãu în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare, precum şi despre
importanţa existenţei acestor servicii pentru copiii din comunitate şi familiile acestora. Aceste activități sunt realizate
în cadrul centrelor rezidențiale și de zi, dar și în comunitate, la sediul altor instituții sau companii, prin intermediul
unor campanii, sesiuni de informare, întâlniri, distribuire de materiale informative etc.

4.2 Profilul voluntarului
Voluntarul trebuie să aibă abilități de comunicare si relaționare cu interlocutori din diferite categorii sociale și de
diferite vârste:
- are abilităţi de comunicare, relaţionare, flexibilitate, iniţiativă;
– dispune de entuziasm, asumarea sarcinilor și pro-activitate;
– este atent la detalii, are spirit organizatoric și îi place să lucreze în echipă;
– are capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
– are atenție distributivă, capacitate de a gestiona mai multe sarcini simultan;
– Operare PC minim Microsoft Office;
– reprezintă un avantaj: experiența voluntariat în domeniul organizării de evenimente, comunicare și PR, advocacy.
4.3 Instruirea și pregătirea voluntarilor în desfășurarea activităților
Înainte de desfășurarea activităților, coordonatorul de voluntari, împreună cu coordonatorul de activitate, realizează
o sesiune de instruire pentru voluntari. În cadrul acestei sesiuni, voluntarului i se comunică:
- intoducerere în cultura organizațională (misiune, valori, proiecte);
- tipul de activitate, durata, locația și rolul său efectiv;
-informare pe ce înseamnă advocacy în servicii sociale cu acest tip de beneficiari;
- formare/instruire/informare cu privire la tipuri de acțiuni de promovare;
- campanii de comunicare pentru acest tip de beneficiari;
- termeni specifici de utilizat ( conform legislației în vigoare - drepturile copilului, principalele reglementări în
domeniul asistenței sociale).
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4.4 Responsabilități voluntari
- oferă sprijin la diseminarea mesajelor organizației;
- oferă sprijin la distribuirea materialelor informative;
- oferă suport în organizarea și implementarea de campanii de promovare/comunicare;
- oferă suport în procesul de promovare al activităților organizației în rețele și cercuri sociale;
- participă activ la întâlnirile de planificare a activității;
- asigură suport departamentului de logistică și PR înainte, în timpul și după desfășurarea evenimentului;
- se implică în preluarea materialelor specifice evenimentelor de la furnizori;
- este în permanență în comunicare cu coordonatorul de voluntari al evenimentului și oferă suport organizatorilor în
situații apărute la fața locului;
- se implică în gestionarea invitaților și participanților la evenimentele de comunicare organizate.

4.5 Responsabilități organizație
- oferă cadrul și resursele necesare pentru desfășurarea activității;
- instruește voluntarul și îl monitorizează pe tot parcursul implicării în activitate;
- facilitează accesul voluntarilor în instituții/organizații vizate pentru procesul de advocacy;
- recomandat este să găsească voluntari specializați în domeniile vizate de campanie;
- realizează sesiunile de training specifice activității;
- planifică în detaliu activitatea, trasează sarcini individuale, monitorizează activitatea tuturor celor implicați.
4.6 Aspecte legale specifice activității
- voluntarul se angajează să păstreze confidențialitatea privind beneficiarii organizației, având un contract de
voluntariat semnat în prealabil;
- In contextul promovării beneficiarilor/proiectelor trebuie să existe acordul scris pentru materiale foto- video.
5. Activități de Fundraising
5.1 Descrierea activității
În cadrul acestui tip de activitate, centrul/ organizația iniţiazã şi organizeazã campanii de strângere de fonduri
pentru susținerea serviciilor oferite către copiii instituționalizați și/sau cei din centrele de zi și în care activează
organizația şi familiile dezavantajate care sunt beneficiare ale organizatiei. Aceste activități sunt realizate în cadrul
centrelor rezidențiale și de zi, dar și în comunitate, la sediul altor instituții sau companii, prin intermediul unor
campanii, sesiuni de informare, întâlniri, evenimente caritabile, distribuire de materiale informative etc.

5.2 Profilul voluntarului pentru tipul de activitate
Voluntarul trebuie să aibă abilități de comunicare si relaționare cu interlocutori din diferite categorii sociale și de
diferite vârste. Este recomandat ca voluntarii implicați să cunoască bine activitatea organizației. Are abilităţi de
comunicare, relaţionare, creativitate, iniţiativă; este persuasiv, are abilități de negociere; are capacitatea de a lucra
sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute; inspiră încredere, asigurând transparența în procesul de
strângere de fonduri.
5.3 Instruirea și pregătirea voluntarilor în desfășurarea activităților
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-Voluntarii vor primi informații despre principiile unei campanii de strângere de fonduri;
-Vor fi informați deasemeni despre cauza campaniei, li se prezintă beneficiarii finali care vor fi ajutați;
- Fiecare voluntar își va cunoaște rolul și responsabilitățile în cadrul acestui proces;
- Voluntarii vor primi informați cu mesajul campaniei și vor fi realizate simulări –joc de rol pentru eficiența și
dezvoltarea abilităților;
- Este necesară o instruire cu privire la comunicarea verbală, non-verbală, para-verbală.
5.4 Responsabilități voluntari
- Promovează în mod continuu și intenționat activitățile organizației în cercul sau de prieteni (mai ales pentru
abordările ulterioare pentru campanii 2%, Crăciun, etc);
- Oferă sprjin în editarea și realizarea de materiale pentru activitățile de strângere de fonduri (ex. prezentări,
pachete de sponsorizare, portofoliul organizației, etc.)
- Consultă și respectă principiile de fundraising ale asociației;
- Participă la întâlnirile cu potenţialii sponsori - împreună cu coordonatorul de activitate, sub îndrumarea acestuia;
- Oferă sprijin în gestionarea și actualizarea bazei de date cu sponsorii contactaţi;
- Oferă sprijin în procesele de monitorizare a etapelor de strângere de fonduri;
- Oferă sprijin în susținerea de prezentări legate de fundraising şi cauza/beneficiarii pentru care se organizează
activitatea de strângere de fonduri.
5.5 Responsabilitățile organizației
- Oferă cadrul și resursele necesare pentru desfășurarea activității;
- Asigură instruirea și formarea necesară voluntarilor în domeniul fundrasinigului;
- Asigură procesul de transparență în ceea ce privește colectarea fondurilor atât față de voluntari, cât și de
comunitate, oferind date precise, autentice despre rezultatele abordărilor;
- Crează un mediu competitiv, motivant, oferind recompense voluntarilor implicați (orice formă de recompensă,
exclus bani).
5.6 Aspecte legale specifice activității
- Toate materialele de promovare care sunt folosite în campaniile de fundraising trebuie să aibă acordul scris al
beneficiarilor/ aparținătorilor;
- Să cunoască și să respecte legislația în domeniul sponsorizărilor (20% din profit, contracte de sponsorizare,
conform Codului Fiscal 571/2003 actualizat).
6. Activități de Suport pentru părinți
7.4 Beneficiari: Copii cu tulburări de spectru autist
1. Activități de socializare în centre
1.1 Descrierea activității
-

-

copiii cu autism participă la grupuri de socializare ce presupun interacțiune, schimb de informații, generalizarea
cunoștințelor, învățarea de reguli și comportamente adecvate prin intermediul jocurilor sociale de echipă/
individuale, prin activități de pictat, dans, cântat, fișe cu exerciții de generalizare a cunoștințelor, etc.);
în centre sau în afara centrelor;
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-

copiii cu autism participă la grupuri de socializare ce presupun interacțiune, schimb de informații, generalizarea
cunoștințelor, învățarea de reguli și comportamente adecvate prin intermediul ieșirilor la teatru, piscină, parc,
loc de joacă, excursii, tabere, etc.

1.2 Responsabilitățile voluntarilor:
- Orientarea copiilor către îndeplinirea și finalizarea activității pe care o desfășoară în grupul de socializare;
-

Asumarea rolului de suport în activități (nu intervine cu instrucții peste coordonatorul activității și nici nu
realizează activitatea în locul beneficiarului);
Sunt atenți la siguranța copiilor și a altor persoane implicate și la protecția materialelor utilizate;
Intervin în blocarea comportamentelor distructive dacă este necesar și anunță coordonatorul de activitate;
Realizarea materialelor necesare pentru activitate (fișe, obiecte didactice), amenajarea spațiului folosit ;
Participarea la întâlniri periodice cu coordonatorul de activitate, pentru planificarea activităților;
Poate contribui cu idei de activități și se consultă cu coordonatorul de activitate în implementarea acestora;
Logistică în organizarea activităților desfășurate în afara centrului (autocar, contactare muzeu, căutare oferte
tabere etc.);
Sunt atenți la bunurile copiilor și se asigură că acestea nu sunt uitate;
Asistarea copiilor în activități de autoservire și nevoi personale (mâncat, toaletă etc.);
Atenție sporită în activitățile ce se desfășoară în afara centrului – reguli de circulație, siguranță;
Orientează copii către îndeplinirea activității propusă de psihologul coordonator;
Motivează copii spre finalizarea activităților cerute de psihologul coordonator de grup;
Corectează comportamentelor neadecvate ale copiilor;
Nu agresează (agresarea se referă la abuz fizic, abuz verbal, neglijare, folosirea forței);
Acordă atenție la prevenirea pericolelor (copiii pot avea comportamente spontane uneori periculoase, putânduse răni împingând sau trăgând de obiecte, fugind prin cameră sau pe stradă, etc.;
Ajută copilul cu autism să finalizeze o sarcină fără însă să o realizeze în locul lui, promovând independența
copilului;
Ajută copilul prin indicații care să îi canalizeze atenția pe activitate/discuție/ persoană în funcție de situația
cerută;
Tratează cu respect, demnitate și căldura, plecând de la premisa maximizării potențialului personal al copilului;
Respectă diferențele individuale ale copilului cu TSA

1.3 Responsabilitățile organizației
-

anunță din timp nevoia de voluntari;
asigură condițiile unei bune desfășurări ale activităților;
pune la dispoziție materialele necesare;
semnarea unui acord cu părinții beneficiarilor, pentru activitățile desfășurate și modalitățile de intervenție;
în cazul deplasărilor (accesul la mijloace de transport, cazare, intrări în instituții);
gestionează relația cu părinții beneficiarilor: respectarea programului, respectarea angajaților și voluntarilor
implicați. Poate determina o persoană/un comitet responsabil, care să centralizeze eventualele situații
conflictuale și să propună măsuri pentru acestea, în funcție de fiecare caz în parte.

1.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul poate fi: un terapeut, un alt reprezentant al organizației, dar însoțit de terapeut.
-

asigură coordonarea activităților de socializare și recreere ale copiilor cu TSA;
instruiește voluntarii cu privire la modul de implicare în activitate (etapele activității, comportamentele
neadecvate ale fiecărui copil, alergiile și alte probleme de sănătate);
asigură buna desfășurare a activității și intervine în gestionarea situațiilor dificile, menținând siguranța copiilor,
voluntarilor și a celor din jur;
sesiune de feedback cu voluntarii și cu coordonatorul de voluntari la finalul activității.

1.5 Profilul voluntarului:
-

persoană respectoasă, calmă, cu așteptări realiste față de copii cu TSA;
toleranță la comportamentele repetitive (stereotipii), comportamentele de evadare/evitare (ieșirea frecventă din
sarcină a copilului cu TSA) sau comportamentele neadecvate și la corectarea acestora;
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-

persoană flexibilă și atentă la instrucțiile primite de la coordonator, cu bune abilități de ascultare și intervenție la
cerere;
persoană echilibrată, răbdătoare, veselă pentru a putea impulsiona și motiva copiii spre finalizarea activităților;
de preferat, nu obligatoriu: persoană cu studii în domeniul psihologiei/ psihopedagogiei/ educației copiilor sau o
persoană care are experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

1.6 Aspecte legale specifice activității:
Este important ca organizația să știe care este situația medicală a voluntarilor, pentru a-i putea distribui către
anumite activități, în funcție de starea de sănătate. De asemenea, prin luarea la cunoștință a anumitor probleme de
sănătate ale voluntarilor, organizația poate lua măsuri pentru siguranța acestuia, dar și a celorlalte persoane cu
care intră în contact, păstrând confidențialitatea cazurilor respective. Prin solicitarea unui cazier juridic, organizația
poate să cunoască existența/inexistența unor antecedente penale, în urma cărora se ia decizia dacă voluntarul
poate desfășura o anumită activitate sau nu.

1.7 Nevoia de formare a voluntarului
-

Voluntarii care desfășoară activități cu copiii trebuie să fi parcurs un curs/training introductiv despre TSA și
terapia ABA (elemente de bază: prompt, tip de prompt etc.).

2. Activități de ”respiro”
2.1 Descrierea activității
-

Scopul acestui tip de activitate este de a asigura un interval de timp liber aparținătorilor copiilor cu TSA. Pentru
acest lucru, asociația poate organiza activități de grup, supravegheate de către voluntari, fără scopuri
terapeutice. Exemple: vizionare desene animate, jocuri, materiale pentru pictat, desenat, karaoke etc. De
asemenea, activitățile de „respiro” pot fi solicitate de către aparținători și la domiciliu, în cadrul unor activități 1 la
1 – adică 1 voluntar la 1 beneficiar.

2.2 Responsabilitățile voluntarilor:
-

Supraveghează, motivează și orientează copiii în îndeplinirea activităților;
Propune și organizează activitățile în care se implică beneficiarii;
Corectează comportamentele neadecvate ale copiilor;
Nu agresează (agresarea se referă la abuz fizic, abuz verbal, neglijare, folosirea forței);
Acordă atenție la prevenirea pericolelor (copiii pot avea comportamente spontane uneori periculoase, putânduse răni împingând sau trăgând de obiecte, fugind prin cameră sau pe stradă, etc.);
Ajută copilul cu autism să finalizeze o sarcină fără însă să o realizeze în locul lui, promovând independența
copilului;
Ajută copilul prin indicații care să îi canalizeze atenția pe activitate/discuție/ persoană în funcție de situația
cerută;
Tratează cu respect, demnitate și căldură, plecând de la premisa maximizării potențialului personal al copilului;
Respectă diferențele individuale ale copilului cu TSA;
Asistarea copiilor în activități de autoservire și nevoi personale (mâncat, toaletă etc.).

2.3 Responsabilitățile organizației
-

Anunță din timp nevoia de voluntari;
Asigură condițiile unei bune desfășurări ale activităților;
Ppune la dispoziție materialele necesare;
Poate recomanda voluntari pentru activitățile realizate la domiciliul beneficiarilor;
Gestionează relația cu aparținătorii.

2.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
-

Nu este obligatoriu să existe un specialist implicat în activitate, coordonatorul poate fi chiar unul dintre voluntari.
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2.5 Profilul voluntarului:
-

Persoană respectoasă, calmă, cu așteptări realiste față de copii cu TSA;
Tolerantă la comportamentele repetitive (stereotipii), comportamentele de evadare/evitare (ieșirea frecventă din
sarcină a copilului cu TSA) sau comportamentele neadecvate și la corectarea acestora
Persoană flexibila și creativă, care se poate adapta ușor unor anumite situații și nevoi specifice ale copiilor;
Bune abilități de ascultare (ex: sugestiile coordonatorului, cerințele aparținătorilor) și intervenție la cerere;
Persoană echilibrată, răbdătoare, veselă pentru a putea impulsiona și motiva copiii în desfășurarea activităților;
De preferat, nu obligatoriu: persoană cu studii în domeniul psihologiei/ psihopedagogiei/ educației copiilor sau o
persoană care are experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

2.6 Aspecte legale specifice activității:
Este important ca organizația să știe care este situația medicală a voluntarilor, pentru a-i putea distribui către
anumite activități, în funcție de starea de sănătate. De asemenea, prin luarea la cunoștință a anumitor probleme de
sănătate ale voluntarilor, organizația poate lua măsuri pentru siguranța acestuia, dar și a celorlalte persoane cu
care intră în contact, păstrând confidențialitatea cazurilor respective.
Prin solicitarea unui cazier juridic, organizația poate să cunoască existența/inexistența unor antecedente penale, în
urma cărora se ia decizia dacă voluntarul poate desfășura o anumită activitate sau nu.
- Obligatoriu: fără cazier, în cazul în care voluntarii desfășoară activități cu copiii, nefiind supravegheați de un
specialist/aparținător.

2.7 Nevoia de formare a voluntarului
Voluntarii care desfășoară activități cu copiii trebuie să fi parcurs un curs/training introductiv despre TSA și terapia
ABA (elemente de bază: prompt, tip de prompt etc.)

3. Grupul de suport
3.1 Descrierea activității
Acest tip de activitate are scopul de a implica aparținători în discuții facilitate, despre dificultățile întâmpinate în
gestionarea problemelor copiilor cu TSA. În cadrul acestor activități, aceștia:
-

Pot identifica modalități adecvate în gestionarea situațiilor dificile;
Pot conștientiza faptul că există cazuri similare, de unde pot învăța;
Pot conștientiza apartenența la o comunitate;
Pot identifica resursele/soluțiile necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de organizație;
Pot petrece timpul împreună, realizând diferite activități de socializare și recreere.

Acestea pot avea loc într-un spațiu oferit de organizație sau poate fi ales un spațiu mai informal: ex: ceainărie, parc,
excursii în afara localității etc.
3.2 Responsabilitățile voluntarilor:
-

Organizarea întâlnirilor – realizarea unui program, în funcție de disponibilitatea aparținătorilor;
Informează participanții cu privire la program și locul de desfășurare;
Se ocupă de partea logistică: amenajare/identificare spațiu, consumabile necesare etc.;
Poate propune ateliere/sesiuni tematice (ex: cod vestimentar, sănătate și nutriție, handmade etc);
În funcție de experiență, poate facilita discuțiile grupului de suport, conducerea grupului de suport pentru părinții
copiilor cu TSA.

3.3 Responsabilitățile organizației
-

Pune la dispoziție voluntarilor datele de contact ale aparținătorilor
Asigură condițiile unei bune desfășurări ale activității;
Pune la dispoziție materialele necesare și spațiul de desfășurare.
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3.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
-

Asigură coordonarea activității, transmiterea informațiilor necesare voluntarilor, pentru buna desfășurare;
Instruiește voluntarii cu privire la modul de implicare în activitate;
Poate propune un specialist dintr-un anumit domeniu, pentru a organiza un atelier/o sesiune tematică (ex:
medic nutriționist);
Se asigură că activitatea se desfășoară într-un cadru potrivit;
Gestionează eventualele situații dificile sau conflicte care pot apărea;
Poate oferi sesiune de feedback voluntarilor și informează coordonatorul de voluntari cu privire la activitățile
desfășurate de aceștia;
Preia feedback de la aparținători;
Poate realiza și aplica un chestionar, pentru a afla care sunt nevoile aparținătorilor.

3.5 Profilul voluntarului:
-

persoană respectoasă, calmă, empatică;
persoană motivantă cu o atitudine pozitivă;
persoană organizată;
poate fi chiar unul dintre aparținători;
pentru a conduce discuțiile grupului de aparținători, e recomandat să aibă experiență în gestionarea grupurilor,
gestionarea conflictelor, poate fi chiar o persoană cu studii în domeniul psihologiei sau cu experiență în
mentorat/coaching.

3.6 Aspecte legale specifice activității:
Este important ca organizația să știe care este situația medicală a voluntarilor, pentru a-i putea distribui către
anumite activități, în funcție de starea de sănătate. De asemenea, prin luarea la cunoștință a anumitor probleme de
sănătate ale voluntarilor, organizația poate lua măsuri pentru siguranța acestuia, dar și a celorlalte persoane cu
care intră în contact, păstrând confidențialitatea cazurilor respective.
Prin solicitarea unui cazier juridic, organizația poate să cunoască existența/inexistența unor antecedente penale, în
urma cărora se ia decizia dacă voluntarul poate desfășura o anumită activitate sau nu.

3.7 Nevoia de formare a voluntarului
Recomandare: training – public speaking.

4. Strângere de fonduri
4.1 Descrierea activității
-activitate desfășurată în scopul strângerii de fonduri pentru susținerea activităților AHA sau pentru a crea noi
activități care contribuie la menținerea și dezvoltarea de abilități pentru copiii cu TSA (terapie ABA, grupuri de
socializare, ieșiri în diverse locuri pentru desensibilizarea copiilor, activități recreative, etc.).
4.2 Responsabilitățile voluntarilor:
-

informarea și promovarea activităților organizației;

-

cunoașterea metodelor de strângere de fonduri folosite de organizație;

-

strângerea de fonduri;

-

respectarea angajamentului luat;

-

atitudine corespunzătoare față de potențialii donatori și oamenii cu care interacționează.

4.3 Responsabilitățile asociației:
-

planifică activitatea de strângere de fonduri;

-

asigură toate informațiile necesare pentru pregătirea voluntarilor;
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-

pune la dispoziție materialele informaționale necesare;

4.4 Responsabilitățile specialistului:
-

asigură coordonarea activităților de strângere de fonduri;

-

instruiește voluntarii cu privire la modul de implicare în activitate;

-

oferă suport voluntarilor pentru a se ajunge la rezultatul dorit.

4.5 Profilul voluntarului:
-

Persoană respectoasă, implicată în activitate;

-

Informată, atentă cu atitudine pozitivă;

-

Cu un nivel de toleranță ridicat la răspunsuri negative;

-

Abilități de comunicare și convingere;

-

De preferat, voluntarul care participă la acțiunile de fundraising să aibă experiență în vânzări.

4.6 Aspecte legale specifice activității:
Este important ca organizația să știe care este situația medicală a voluntarilor, pentru a-i putea distribui către
anumite activități, în funcție de starea de sănătate. De asemenea, prin luarea la cunoștință a anumitor probleme de
sănătate ale voluntarilor, organizația poate lua măsuri pentru siguranța acestuia, dar și a celorlalte persoane cu
care intră în contact, păstrând confidențialitatea cazurilor respective.

4.7 Nevoia de formare a voluntarului
- Training punctual pentru fiecare acțiune de fundraising în funcție de metoda de strângere a fondurilor (declarații
230, Debit Direct, SMS etc.)
- Informarea voluntarului despre activitatea organizației și proiectele recente care s-au întâmplat în organizație,
toate acțiunile de fundraising au la baza o campanie de conștientizare și de aceea voluntarul trebuie să ofere
informații corecte.

5. Campanii de promovare & advocacy (evenimente, campanii)
5.1 Descrierea activității
Inițierea, crearea, desfășurarea de evenimente care să ducă la cunoașterea activităților desfășurate de către ONG.
Astfel de evenimente duc la crearea unei legături între cei implicați în ONG și participanții direcți la evenimente
aceștia putând deveni vectori de comunicare de imagine a ONG-ului. Organizarea de evenimente culturaleconcerte, expoziții- ce implică chiar și beneficiarii ONG-ului astfel încât cauza acestuia să fie înțeleasă mai bine.
Promovarea cauzei ONG-ului prin transmiterea constantă a informațiilor în mediile de comunicare: tv, radio, online.Inițierea de campanii de conștientizarea cauzei ONG-ului, precum și de dialoguri sociale cu stakeholderii din
medii private, autoritățile de stat, ONG-uri.
ii. Responsabilitățile voluntarilor:
- responsabilități organizatorice în scopul bunei desfășurări a evenimentelor, responsabilități de promovare a cauzei
ONG-ului.
5.2 Responsabilitățile asociației:
- asigură toate informațiile necesare pentru pregătirea voluntarilor în scopul sprijinirii organizării evenimentelor,
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campaniilor de informare, conștientizare;
- pune la dispoziție materialele informaționale necesare.
5.3 Responsabilitățile specialistului:
- Cunoașterea activităților și beneficiarilor ONG-ului;
- Cunoașterea evenimentelor ce implică activitățile de voluntariat;
- Comunicarea eficientă și clară a informațiilor către voluntari;
- Organizarea și coordonarea în cadrul evenimentelor a voluntarilor.

5.4 Profilul voluntarilor:
- Persoană responsabilă, cu putere de convingere;
- Atitudine proactivă;
- Voluntar specializat pentru advocacy – de preferat – cu abilități deosebite de comunicare.

5.5 Nevoia de formare a voluntarului
- Instruirea cu privire la activatea ONG-ului;
- Organizarea de training-uri specifice evenimentului de promovare;
- Informarea constantă cu privire la activitatea ONG-ului;
- Instruirea cu privire la activatea ONG-ului.

5.6 Responsabil de activitate
- Coordonatorul evenimentului;
- Coordonatorul de comuncare din ONG-uri;
- Coordonatorul activităților de lobby și advocacy.
6. Informare și asistare în domeniul social, juridic, medical (pentru părinți)
6.1 Descrierea activității
Acest tip de activitate are scopul:
- de a informa reprezentantul legal cu privire la drepturile pe care le are persoana cu handicap în România (
reduceri la taxe şi impozite, transport gratuit) și care sunt demesurile ce trebuiesc întreprinse pentru obținerea lor.
De asemenea, sunt situații în care reprezentantul legal necesită asistenţă pentru obţinerea prestaţiilor (beneficii în
bani: alocaţii, venitul minim garantat, alte ajutoare financiare);
- reprezentantului legal îi sunt explicate natura documentelor administrative de care are nevoie (acte de stare civilă,
adeverinţe, certificate, atestate);
- îi sunt explicate procedurile administrative;
- îl ajută pe reprezentantul legal al beneficiarului să îşi administreze documentele şi îl orientează spre servicii
specializate;
- îl însoțește în demersurile de obținere a actelor (acte de stare civilă, adeverinţe, certificate, atestate);
- acompanierea părinţilor-reprezentantului legal în demersurile de completare a documentelor necesare pentru
înscrierea în sistemul educaţional (sprijin în demersurile de evaluare in cadrul CMBRAE).
6.2 Responsabilitățile voluntarilor:
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-

Asumarea rolului de suport în activități (nu intervine în locul reprezentantului legal ci îl asistă și îl informează cu
privire la demersurile legale necesare obținerii dreptului și/sau prestației);
Poate contribui cu idei de activități și se consultă cu coordonatorul de activitate în implementarea acestora;
Informează telefonic/email părinţii cu privire la drepturile pe care le are persoana cu handicap în România;
Redactează şi distribuie părinților materiale informative cu privire la drepturile pe care le are persoana cu
handicap în România;
Pot acompania părinţii în demersurile întreprinse la autorităţi/instituţii în vederea obţinerii drepturilor;
Sprijină părinții în completarea documentaţiei necesare.

6.3 Responsabilitățile organizației
-

anunță din timp nevoia de voluntari;
asigură condițiile unei bune desfășurări ale activităților;
pune la dispoziție materiale necesare (legislație, formulare, acces la internet);
în cazul deplasărilor (accesul la mijloace de transport, cazare);
gestionează relația cu părinții beneficiarilor: respectarea programului, respectarea angajaților și voluntarilor
implicați. Poate determina o persoană/un comitet responsabil, care să centralizeze eventualele situații
conflictuale și să propună măsuri pentru acestea, în funcție de fiecare caz în parte.

6.4 Responsabilitățile coordonatorului de activitate
Coordonatorul poate fi: un asistent social.
-

Asigură coordonarea activităților de informare a repezentanților legali ai beneficiarilor;
Pune la dispoziţia voluntarului baza de date cu legislaţia în domeniu;
Pune la dispoziţia voluntarului baza de date cu încadrarea în grad de handicap;
Discută şi stabilește cu voluntarul un program al deplasarilor în teren/instutuţii;
Instruiește voluntarii cu privire la modul de implicare în activitate (etapele activității, valabilitatea și limita de timp
în care este necesar să se încadreze fiecare etapă );
Asigură buna desfășurare a activității și intervine în gestionarea situațiilor dificile;
Sesiune de feedback cu voluntarii și cu coordonatorul de voluntari la finalul activității;
Asigură coordonarea activității, transmiterea informațiilor necesare voluntarilor, pentru buna desfășurare;
Instruiește voluntarii cu privire la modul de implicare în activitate;
Gestionează eventualele situații dificile sau conflicte care pot apărea;
Preia feedback de la aparținători.

6.5 Profilul voluntarului:
-

persoană respectoasă, calmă, flexibilă și atentă la detalii, cu bune abilități de ascultare și de comunicare;
persoană respectoasă, calmă, empatică;
persoană motivantă cu o atitudine pozitivă;
persoană organizată;
de preferat, nu obligatoriu: persoană cu studii în domeniul asistenței sociale sau o persoană care are experiență
în obținerea de drepturi și facilități pentru adulți/copiii cu dizabilități.

6.6 Aspecte legale specifice activității:
Prin solicitarea unui cazier juridic, organizația poate să cunoască existența/inexistența unor antecedente penale, în
urma cărora se ia decizia dacă voluntarul poate desfășura o anumită activitate sau nu.

6.7 Nevoia de formare a voluntarului
Voluntarii care desfășoară activități cu copiii trebuie să fi parcurs un curs/training introductiv despre drepturile
persoanelor cu dizabilitati, o introducere în legislația care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități.
7. Însoțire la școală, grădiniță
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8. Activități de asistare în terapie ABA (pregătirea și confecționarea materialelor necesare și prompter)
8.1 Descrierea activității
Acest tip de activitate are scopul de a facilita dobândirea și/sau dezvoltarea unor abilități ale beneficiarului, în cadrul
terapiei individuale. În cadrul acestor activități, voluntarii pot oferi sprijin terapeutului atât în pregătirea sesiunii (ex:
pregătirea și confecționarea materialelor necesare, amenajarea spațiului etc), cât și în timpul sesiunii, unde
voluntarul are rol de prompter (asistă beneficiarul, fără a îndeplini sarcina în locul acestuia). Aceste activități au loc
în săli special amenajate, puse la dispoziție de către organizație.
8.2 Responsabilitățile voluntarilor:
-

orientarea copiilor către îndeplinirea și finalizarea activității pe care o desfășoară în cadrul sesiunii de terapie,
propusă de psihologul coordonator;
Asumarea rolului de suport în activități (nu intervine cu instrucții peste coordonatorul activității și nici nu
realizează activitatea în locul beneficiarului);
Sunt atenți la siguranța copiilor, contribuie la prevenirea pericolelor (copiii pot avea comportamente spontane
uneori periculoase, putându-se răni împingând, aruncând sau trăgând de obiecte, fugind prin cameră etc. );
Intervin în blocarea comportamentelor distructive dacă este necesar și anunță coordonatorul de activitate;
Realizarea materialelor necesare pentru activitate (fișe, obiecte didactice), amenajarea spațiului folosit ;
Participarea la întâlniri periodice cu coordonatorul de activitate, pentru planificarea activităților;
Poate contribui cu idei și sugestii de îmbunătățire a sesiunilor de terapie;
Asistarea copiilor în activități de autoservire și nevoi personale (mâncat, toaletă etc.);
Poate corecta comportamente neadecvate ale copiilor;
Nu agresează (agresarea se referă la abuz fizic, abuz verbal, neglijare, folosirea forței);
Tratează cu respect, demnitate și căldura, plecând de la premisa maximizării potențialului personal al copilului;
Respectă diferențele individuale ale copilului cu TSA.

8.3 Responsabilitatea specialistului/coordonatorului de activitate:
-

-

Informează aparținătorii de prezența unui/unor voluntari în cadrul terapiei și obține un acord scris, în
cazul în care este necesar;
Oferă sesiuni informative periodice voluntarului (specificul beneficiarului, activitățile propuse etc) Cel
puțin una înainte de prima sesiune la care asistă voluntarul, apoi periodic, în funcție de nevoile
descoperite de specialist;
Susține sesiunea de terapie, solicitând ajutorul voluntarului în momente punctuale;
Pregătește materialele necesare sesiunii, solicitând ajutorul voluntarului, în cazul în care este nevoie;
Oferă sesiuni de feedback și îndrumare voluntarilor;
Informează coordonatorul de voluntari cu privire la activitatea voluntarilor;
Are o atitudine pozitivă și motivează voluntarii în desfășurarea activităților;
Poate organiza și coordona întâlniri periodice cu voluntarii.

8.3 Responsabilitățile organizației
- Pune la dispoziție locul de desfășurare și materialele necesare;
- Gestionează relația cu aparținătorii;
- Pune la dispoziție specialiștii necesari activităților;
- Distribuie voluntarii necesari sesiunilor de terapie (coordonatorul de voluntari identifică nevoile specialiștilor și le
poate corela cu voluntarii selectați).

8.4 Profilul voluntarului:
-

Persoană respectoasă, calmă, cu așteptări realiste față de copii cu TSA;
Toleranță la comportamentele repetitive (stereotipii), comportamentele de evadare/evitare (ieșirea frecventă din
sarcină a copilului cu TSA) sau comportamentele neadecvate și la corectarea acestora;
Persoană flexibilă și atentă la instrucțiile primite de la coordonator, cu bune abilități de ascultare și intervenție la
cerere;
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-

Persoană echilibrată, răbdătoare, veselă pentru a putea impulsiona și motiva copiii spre finalizarea activităților;
De preferat, nu obligatoriu: persoană cu studii în domeniul psihologiei/ psihopedagogiei/ educației copiilor sau o
persoană care are experiență în lucrul cu copiii cu dizabilități.

8.5 Aspecte legale specifice activității:
Este important ca organizația să știe care este situația medicală a voluntarilor, pentru a-i putea distribui către
anumite activități, în funcție de starea de sănătate. De asemenea, prin luarea la cunoștință a anumitor probleme de
sănătate ale voluntarilor, organizația poate lua măsuri pentru siguranța acestuia, dar și a celorlalte persoane cu
care intră în contact, păstrând confidențialitatea cazurilor respective.
Prin solicitarea unui cazier juridic, organizația poate să cunoască existența/inexistența unor antecedente penale, în
urma cărora se ia decizia dacă voluntarul poate desfășura o anumită activitate sau nu.

8.6 Nevoia de formare a voluntarului
Voluntarii care desfășoară activități cu copiii trebuie să fi parcurs un curs/training introductiv despre TSA și terapia
ABA (elemente de bază: prompt, tip de prompt etc.)
7.5 Beneficiari: Persoane cu dizabilități locomotorii
1 Activități de grup
1.1 Descrierea activităților
In cursul întâlnirilor de grup, participanţii empatizează în jurul unor probleme comune, schimbă informaţii şi învaţă
cum să facă faţă impactului acestor probleme. Scopul unor asemenea grupuri este acela de a furniza suport şi
informaţii într-un cadru care asigură beneficiarii că există inţelegere pentru problema prin care trec. Grupurile pot fi
organizate sporadic pe o temă dată, sau pot fi grupuri fixe, care se întâlnesc ritmic, pentru o perioadă de timp în
scopul rezolvarii unor probleme mai complexe. Pentru asigurarea activităţilor de grup este necesară existenţa unui
spaţiu adecvat în care se pot desfăşura în siguranţă întâlnirile. Grupurile de lucru pot varia de la 2 persoane, la 20
de persoane, la 200 de persoane, in funcţie de scopul acestora. Există câteva cerinţe de bază comune pentru
pentru organizarea activităţilor de grup: sala sa aibă o toaletă în vecinătate accesibilă persoanelor cu diverse tipuri
de handicap, dotarea corespunzătoare cu mobilier adaptat nevoior participanţilor (rampe, culuare pentru fotolii
rulante, sistem de liftare etc), existenţa ieşirilor de urgenţă, personal suficient şi instruit pentru munca cu persoane
cu dizabilităţi, existenta unui coordonator/responsabil de grup ajutat de alţi specialişti/voluntari din cadrul
organizaţiei.
Având în vedere cerinţele tehnice şi logistice necesare organizării în siguranţă a activităţilor de grup, acestea sunt
oferite în cadrul unor centre specializate de tipul: centru de zi, centru de tip „respiro”, centru rezidenţial. Principalele
activităţi de grup oferite în cadrul centrelor cuprind:
-activităţi instructiv–educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor psihomotorii, afectiv-relaţionale şi
social adaptative, conform planului de interventie personalizat, punându-se accent pe stimularea autonomiei
personale şi dezvoltarea încrederii în sine a beneficiarilor;
- ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanei;
-consiliere psihologică şi psihoterapie;
- consiliere şi sprijin pentru aparţinători;
- consiliere vocaţională, reorientare şi reintegrare profesională;
- programe de reorientare şi reabilitare;
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- activităţi recreative şi de socializare;
- asistenţă medicală şi îngrijire;
- asigurarea unei mese calde;
- asigurare pachete cu medicamente, materiale igienico-sanitare etc.
1.2 Responsabilitățile voluntarilor
- Ajutor pentru specialiştii centrului în elaborarea materialelor, organizarea şi pregătirea activităţilor ce urmează a fi
desfăşurate, precum şi pe toată durata desfăşurării activităţilor;
- Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţilor( curăţenie, aranjare mobilier, montare aparatură);
- Sprijin pentru pacienţi pentru deplasare la/de la/ în interiorul sediul centrului;
- Supraveghere şi sprijin pentru pacienţi pe toată durata desfăşurării activităţilor;
- Respectarea programului stabilit pentru începerea şi desfăşurarea activităţilor cu beneficiarii;
- Informarea asistentului social în legătură cu problemele beneficiarilor, probleme identificate pe parcursul
interacţiunii dintre beneficiar şi voluntar;
- Respectarea recomandărilor date de către specialiştii care lucrează cu pacientul;
- Respectarea drepturilor şi obligaţiilor pacientului şi conformarea la normele de conduită impuse în cadrul centrului;
- Comunicarea prin mijloace diverse cu pacienţii participanţi la activităţile de grup;
- Consemnarea în tabele/grafice/planificatoare a prezenţei/implicării/participării pacienţilor la activităţi.
1.3 Responsabilitățile organizației
- Investighează nevoile beneficiarilor;
- Propune şi organizează activităţi/servicii menite să acopere nevoile beneficiarilor;
- Asigură un spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor de grup;
- Asigură instruirea/formarea specialiştilor şi voluntarilor care lucrează în mod direct cu beneficiarii;
- Asigură servicii specializate, asigură monitorizarea şi evaluarea permanentă a serviciilor;
- Adaptează periodic serviciile la nevoi, în funcţie de propunerile beneficiarilor, specialiştilor şi voluntarilor.
1.4 Responsabilitățile specialistului (terapeut, kinetoterapeut etc.)
- Evaluarea iniţială şi complexă a cazului, reevaluarea periodică;
- Elaborarea unui plan de activităţi de grup;
- Selectarea beneficiarilor şi organizarea diferitelor activităţi de grup în funcţie de interesele şi nevoile beneficiarului;
- Furnizarea serviciilor/ activităţilor planificate şi monitorizarea rezultatelor;
- Participarea la întâlnirile de lucru a echipei pluridisciplinarea care asigură servicii pentru beneficiar în cadrul
centrului.

1.5 Profilul voluntarului pentru activitate









Empatie
Abilităţi de citire, de scriere şi de calcul
Abilităţi de învăţare eficientă
Abilităţi bune de comunicare, inclusiv de ascultare şi de vorbire
Rezolvarea problemelor
Stabilirea obiectivelor şi determinarea priorităţilor
Abilităţi de dezvoltare personală şi de dezvoltare a carierei
Dezvoltarea relaţiilor interumane, abilităţi de negociere şi de muncă în echipă
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1.6 Aspecte legale specifice activității (analize, cazier etc.)
Este necesar ca atât beneficiarii care participă la activităţile de grup, cât şi specialiştii care îi îndrumă să aducă
analize periodice de sânge pentru bolile cu transmitere facilă în comunitate: hepatită, sifilis, TBC. De asemenea,
pentru specialişti şi voluntari este necesară o evaluare psihologică anuală. Personalul angajat şi voluntarii
organizaţiei vor aduce anual Certificatul de cazier judiciar. Doar persoanele fără înscrisuri în cazier vor avea
permisiunea să lucreze în mod direct cu beneficiarii.

1.7 Nevoia de instruire pe tipul de activitate
Se dorește un minimum nivel de studii medii, de preferinţă în domeniul studiilor socio-umane. Voluntarii vor fi
instruiţi la începerea activităţilor în organizaţie cu privire la : normele PSI, norme de prim ajutor, norme generale de
protecţia muncii. De asemenea, vor urma un modul obligatoriu conţinând informaţii referitoare la: organizaţie, tipuri
de beneficiari, legislaţie în domeniu, activităţi defăşurate cu beneficiarii, servicii furnizate, proceduri şi regulamente
ce trebuie urmate.

1.8 Riscuri per activitate
Pentru prevenirea riscurilor, organizaţia utilizează o Fişă de rol a voluntarului în care se va stabili clar care sunt
atribuţiile, responsabilităţile şi obligaţiile voluntarului. În cazul unei situaţii periculoase sau potenţial periculoase,
voluntarul are obligaţia de a anunţa în cel mai scurt timp responsabilul de caz şi împreună cu acesta va lua decizia
ce mai potrivită de rezolvare a situaţiei, având în vedere interesul suprem al beneficiarului.
2 Activități individuale
2.1 Descrierea activității
Serviciile oferite cuprind:
a)Servicii de îngrijire de bază-servicii de îngrijire personală:
- Igienă personală (toaletă parţială sau totală, toaleta bucală, îngrijirea mâinilor şi a picioarelor, pieptănat,
bărbierit);
-Îmbrăcat/dezbrăcat
-Alimentaţie;
-Igiena eliminărilor;
- Mobilizare(schimbare poziţiei în pat, transfer pat-scaun şi invers, culcat);
- Deplasare în interior( în casă, la toaletă, însoţit-cu/fără dispozitive ajutătoare);
- Deplasare în exterior(coborâre scări, plimbare în jurul locuinţei, însoţire în afara locuinţei cu/fără mijloace de
transport);
- Comunicare( utilizare telefon, sonerie);
- Supravegherea medicaţiei.
b) Servicii menajere şi gospodăreşti:
- pregătirea şi prepararea hranei;
- igiena patului;
- spălat/călcat haine, spălatul vaselor;
- întreţinerea casei;
- efectuarea cumpărăturilor;
- plata unor servicii sau obligaţii curente;
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c) Servicii de asistenţă socială:
- Management de caz;
- Servicii de informare şi consiliere;
- Evaluarea nevoilor sociale şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizate;
- Ghidare spre alte servicii, instituţii, reprezentare în diverse sistuaţii( ex. evaluare complexă și încadrare în
grad ce handicap, instituţionalizare etc);
- coordonarea echipei pluridisciplinare, inclusiv a voluntarilor.
d) Servicii medicale:
- îngrijire medicală directă, conform recomandărilor medicului;
- monitorizare parametri fiziologici( tensiune, puls, temperatura, glicemie, diureză, greutate etc);
- administrare medicamente injectabile;
- alimentaţie enterală şi parenterală;
- îngrijire plăgi, escare;
- efectuare de proceduri medicale de bază: pansamente, injecţii, clismă, spălătură vaginală etc;
- Îngijirea stomelor;
- efectuarea tratamentelor durerii.
e) Servicii de recuperare şi reabilitare fizică şi psihică:
- Kinetoterapie, fizioterapie, masaj, hidroterapie, electroterapie;
- Logopedie;
- Consiliere psihologică şi psihoterapie;
- Terapia dietetică;
- Terapie ocupaţională;
- Consiliere educaţională şi vocaţională.
f) Servicii de adaptare şi amenajare a ambientului:
- adaptarea şi amenajarea camerei;
- adaptarea şi amenajarea bucătăriei;
- adaptarea băii, toaletei.
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8. Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale

Legea voluntariatului nr.78 din 2014 acordă o definiție coordonatorului de voluntari, ca fiind voluntarul sau angajatul
organizaţiei gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor 22.
În activitățile pe care le implementează, coordonatorul de voluntari trebuie să îmbine atât interesele voluntarilor, cât
și cele ale organizației. Astfel, rolul lui este de a se asigura că:




Satisface eficient nevoia de voluntari identificată în organizația gazdă;
Direcționează voluntarii în activități potrivite abilităților și motivațiilor lor și în care le face reală plăcere să se
implice;
Propune și implementează activități și task-uri interesante, care răspund atât nevoilor organizației, cât și ale
voluntarilor.

Procesul de management al voluntarilor este traseul prin care un voluntar intră, se implică și părăsește organizația.
În fiecare etapă, coordonatorul de voluntari are responsabilități și sarcini specifice, tocmai pentru ca resursele
dedicate de către și spre voluntari să fie investite la maxim. Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru
Voluntariat23 stabilește nouă etape ale managementului voluntarilor, fiecare având o contribuție importantă în
experiența pe care o au voluntarii cu organizația gazdă. Aceste etape sunt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor;
Recrutarea voluntarilor;
Selecția voluntarilor;
Orientarea și instruirea voluntarilor;
Supervizarea voluntarilor;
Motivarea voluntarilor;
Recunoașterea meritelor voluntarilor;
Relația dintre voluntari și personalul angajat al organizației;
Evaluarea programelor și a voluntarilor.

Mai jos vom detalia rolul coordonatorului de voluntari în fiecare etapă din Managementul Voluntarilor, pentru a
înțelege mai bine cum poate coordonatorul de voluntari să faciliteze relația dintre organizație și voluntari, realizând
programe de voluntariat sustenabile.
1. Pregătirea organizației pentru implicarea voluntarilor
Având în vedere diversitatea resurselor pe care voluntarii le pot aduce într-o organizație, coordonatorul de voluntari
împreună cu specialiștii din organizație trebuie să aloce timp pentru a pregăti organizația. Astfel, pot fi întâmpinate
probleme care pot apărea în lucrul cu voluntarii. Înainte de a pregăti organizația, în interiorul acesteia trebuie să
existe numit, prin procedură internă sau alt tip document, coordonatorul de voluntari. Calitatea și eficiența
managementului voluntarilor depinde de prezența și implicarea acestei persoane. O parte importantă în această
etapă o reprezintă realizarea analizei de nevoi a organizaţiei, care poate fi gestionată de coordonatorul de voluntari.
În această analiză, coordonatorul, împreună cu echipa organizaţiei, identifică care sunt activităţile specifice în care
pot fi implicaţi voluntarii, precum şi angajaţii cu care vor interacţiona voluntarii, în funcţie de activităţi. Tot ca parte

22

Legea voluntariatului nr.78/2014, articolul 3, lit.g

23

http://www.provobis.ro/seria-managementul-voluntarilor/, accesat 27.01.2017
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componentă a acestei analize este şi pregătirea personalului pentru lucrul cu voluntarii. Angajaţii trebuie să
privească voluntarii ca o resursă care completează eforturile pe care ei la fac, şi nu ca un înlocuitori ai lor. De
asemenea, în funcţie de tipul de activităţi, coordonatorul de voluntari conturează profilul pe care ar trebui să îl aibă
voluntarii. Acest profil trebuie să urmărească abilităţi, cunoştinţe şi competenţe dezirabile.

2. Recrutarea voluntarilor
Etapa de recrutare aduce ca și provocare atragerea de voluntari potriviți pentru tipul/tipurile de activități derulate de
organizație. Rolul coordonatorului de voluntari este de a potrivi nevoia identificată în etapa de pregătire cu piața,
adică cu persoanele care pot deveni voluntari în cadrul organizației. De asemenea, în această etapă identifică și
alege canalele de promovare potrivite pentru transmiterea informațiilor, în funcție de profilul voluntarilor.
Resursă – Recrutarea voluntarilor se poate efectua și utilizând platforma hartavoluntariatului.ro. Detalii despre
aceasta regăsiți la finalul acestui capitol.
3. Selecția voluntarilor
Etapa de selecție este în strânsă legătură cu etapa de recrutare, prin urmare cele două etape trebuie planificate
împreună. În funcție de politicile și procedurile interne, coordonatorul de voluntari stabilește pentru această etapă o
serie de documente pe care voluntarii le vor constitui în dosarul personal. De asemenea, coordonatorul recurge la
instrumente precum interviul în profunzime, formular de selecție sau întâlniri individuale pentru a vedea dacă există
compatibilitate între voluntari și activități. Această etapă se poate finaliza pe 3 mari direcții:




Între voluntar și organizație se stabilește o relație de colaborare;
Voluntarul realizează din informațiile prezentate că nu i se potrivește activitatea și/sau tipurile de
beneficiari;
Coordonatorul de voluntari stabilește că voluntarul nu este potrivit pentru activitate; în acest caz, se
poate încerca redirecționarea voluntarului către alte activităţi din cadrul organizaţiei (fie care implică
alt tip de beneficiari sau sunt în alt domeniu, precum financiar, IT, etc.) sau către alte organizaţii.

4. Orientarea și instruirea voluntarilor
Orientarea reprezintă pentru voluntari o oportunitate de a se familiariza cu organizația, programele și activitățile
derulate. Coordonatorul de voluntari stabilește o sesiune de orientare sau de bun venit în care prezintă cel puțin trei
subiecte: cauza organizației, sistemul de coordonare al voluntarilor și mediul în care urmează să lucreze. De
asemenea, se prezintă informaţii despre legislaţia care reglementează domeniul voluntariatului (de la definiţii ale
conceptului de voluntariat, la drepturile şi obligaţiile pe care le au voluntarii şi organizaţia gazdă). Ca sugestie de
locație, această sesiune poate avea loc la sediul organizației, pentru ca voluntarii să cunoască cât mai bine spațiul
în care își vor desfășura activitatea. Pentru a exista standarde calitative cât mai ridicate ale activităților, implicarea
voluntarilor trebuie să fie definită de un anumit nivel de cunoștințe și abilități. Prin planificarea și implementarea unui
program de instruire, coordonatorul de voluntari se asigură că voluntarii posedă informațiile şi abilitățile necesare în
lucrul direct cu beneficiarii. Acest program poate cuprinde sesiuni precum: comunicarea cu beneficiarii,
problematicile cu care se confruntă, tipuri de activități care pot fi făcute sau pot fi și tematici de sesiuni care să
reiasă din analizarea nevoilor voluntarilor (informaţii despre diagnosticurile beneficiarilor cu care se lucrează,
tematici de dezvoltare personală, ).
5. Supervizarea voluntarilor
După ce voluntarii au trecut prin etapele deja descrise, ei se pot implica în activitățile organizației. Rolul
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coordonatorului de voluntari nu se oprește aici. Acesta stabileşte de la început o serie de obiective şi indicatori
pentru activităţile de voluntariat. Pot fi urmărite aspecte precum un număr minim de voluntari implicaţi, un număr
minim de ore de voluntariat realizate, un număr de colaborări cu alte organizaţii sau instituţii, obiective de
dezvoltare personală a voluntarilor, etc. Coordonatorul urmărește în ce măsură obiectivele propuse sunt atinse și
pentru a evita apariția conflictelor interne. În funcție de activitățile organizației, coordonatorul de voluntari stabilește
modalitatea sau modalitățile prin care poate face supervizarea, fie prin întâlniri unu-la-unu sau întâlniri de grup.
Beneficiile supervizării constante sunt că se poate construi o relație bazată pe interese comune și încredere, se
discută eventuale probleme, se obține feedback de la voluntar către organizație dar și în sens invers. Având în
vedere tipologia beneficiarilor şi natura activităţilor, este important ca şi specialistul care lucrează cu voluntarii şi
beneficiarii în mod direct să participe la întâlnirile de supervizare şi să comunice constannt cu coordonatorul de
voluntari. Astfel, voluntarii pot primi informaţii şi recomandări pentru activităţile în care se implică în timp util.
6. Motivarea voluntarilor
În această etapă, coordonatorul trebuie să țină cont de două componente importante: motivarea voluntarilor
(eforturile organizației de a crea condiții optime în care voluntarii să desfășoare activitățile) și motivația voluntarilor
(ce îi determină să facă voluntariat în cadrul organizației). Există o diversitate de motive pentru care persoanele
aleg să devină voluntari, iar coordonatorul de voluntari trebuie să înțeleagă complexitatea lor. De asemenea, este
necesară alocarea de timp pentru a cunoaște voluntarii și pentru a identifica care sunt motivațiile acestora.
Totodată, motivațiile se pot schimba pe durata implicării, prin urmare coordonatorul de voluntari trebuie să
reevalueze constant această arie. Un aspect considerabil de avut în vedere este reprezentat de interacţiunea
voluntarilor cu beneficiarii. Voluntarii pot deveni sensibili la situaţia pe care o au beneficiarii şi pot fi influenţaţi în
realizarea activităţilor. Coordonatorul de voluntari trebuie să identifice aceste situaţii şi să comunice cu voluntarii şi
cu specialiştii implicaţi, pentru ca implicarea voluntarilor să fie eficientă în continuare şi în interesul beneficiarilor.
7. Recunoașterea meritelor voluntarilor
În cadrul acestei etape, coordonatorul de voluntari şi organizaţia îşi arată aprecierea faţă de voluntari şi rezultatele
pe care ei le au în activităţi. Această apreciere poate lua forme diferite şi este responsabilitatea coordonatorului de
voluntari să găsească, în funcţie de motivaţiile voluntarilor, care sunt modalităţile de recunoaştere ale voluntarilor.
Motivele pentru care voluntarii pot participa la activităţi sunt diferite, de la dezvoltare personală şi profesională, până
la ataşamentul faţă de organizaţie şi beneficiari. De asemenea, beneficiarii şi familiile lor pot arăta apreciere şi
recunoaştere voluntarilor, fie chiar în cadrul activităţilor sau într-un context organizat special pentru această acţiune.
În această etapă de recunoaştere, coordonatorul de voluntari trebuie să conştientizeze că fiecare voluntar aduce o
contribuţie unică în activităţile în care se implică şi că recunoaşterea trebuie să se facă pe măsură. Nu trebuie să
încurajeze competiţia negativă între voluntari, ci să accentueze rolul fiecăruia şi să îi inspire prin emoţiile pe care le
provoacă şi relaţiile legate.
8. Relația dintre voluntari și personalul angajat al organizației
Relațiile care se formează între voluntari și angajații organizației își pun amprenta asupra calităţii activităților în care
se implică voluntarii, dar și pe motivațiile acestora de a face parte din organizație. Prin urmare, coordonatorul de
voluntari trebuie să urmărească aceste relaţii şi să aibă o atitudine activă, pentru a preîntâmpina conflictele.
Coordonatorul trebuie să pregătească angajaţii pentru lucrul direct cu voluntarii pentru a-i face să înţeleagă că
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voluntarii aduc o completare activităţilor pe care ei le derulează şi nu îi înlocuiesc pe ei. Totodată, coordonatorul de
voluntari trebuie să îi încurajeze pe specialişti să fie deschişi la întrebările pe care le-ar putea avea voluntarii şi să
împărtăşească din experienţele proprii.
9. Evaluarea programelor și a voluntarilor
Pentru a putea implica voluntari în organizație, aceasta trebuie să aloce resurse umane, financiare, materiale,
logistice, de timp, ș.a. Prin urmare, o evaluare a voluntarilor și a activităților în care se implică va justifica resursele
investite și va furniza argumentele necesare continuării alocării acestora. În funcție de obiectivele stabilite de către
coordonator și organizație, prin evaluare coordonatorul de voluntari poate observa aspecte precum numărul de
voluntari implicați, numărul de beneficiari cu care s-a lucrat, orele de voluntariat realizate, numărul de activități
realizate, impactul asupra beneficiarilor, ș.a. O altă componentă a evaluării este dată de feedback-ul voluntarilor
căre organizație. Astfel, prin intermediul unui chestionar sau al unui interviu, voluntarii pot oferi informații atât
despre activitatea sa, cât și despre organizație, membrii și activitățile sale. Atât specialişii, cât şi familiile
beneficiarilor pot constitui surse de evaluare ale voluntarilor şi ale eforturile lor. Aceltia pot comunica direct
coordonatorului informaţii despre aceştia sau prin oferirea de răspunsuri în cadrul unui intervu structurat sau
chestionar. O dimensiune importantă a evaluării este şi componenta de autoevaluare a voluntarilor. Astfel, aceştia
au oportunitatea de a analiza activităţile în care au fost implicaţi şi de a vedea care a fost aportul lor şi ce poate fi
îmbunătăţit.

Profilul coordonatorului de voluntari în servicii sociale

În zona de competențe, coordonatorul ar trebui să fie/aibă:


Absolvent/ă de studii superioare, preferabil cu specializări în sfera de Comunicare, Resurse Umane,
Asistență socială;



Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);





Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;



Buna cunoaștere a limbii engleze (scris și vorbit);



Competențe de formator;



Competențe în managementul conflictelor.

În zona de abilități și atitudini, coordonatorul de voluntari ar trebui să aibă/fie:





Ambițios(ă), energic(ă) și determinat(ă), cu dorința de a face o diferență;
Bune abilităţi manageriale: de a analiza şi a diviza munca în sarcini suficient de mici pentru a fi
distribuite voluntarilor; de a gestiona şi de a lucra cu detaliile (de genul ajustării orarelor de lucru
neregulate ale voluntarilor etc.); de a lucra prin intermediul altor persoane;
Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;



Să aibă o bună înţelegere asupra fenomenului de expansiune a sferei voluntariatului şi asupra
diversificării resurselor comunitare;



Să aibă dorinţa de a se perfecţiona şi învăţa mereu pe sine şi de a îmbunătăţi programul de voluntariat
în mod continuu;
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Să ştie să integreze elemente de joc şi distracţie atât în activităţile profesionale cât şi în sfera învăţării
(în sesiunile de instruire);



Să posede abilităţi de comunicare (să ştie să îi asculte pe ceilalţi şi să comunice uşor cu cei din jur);



Să fie empatic(ă) şi să ştie cum să reacţioneze în diferite situaţii;



Să fie o prezenţă caldă;



Să fie sincer(ă) şi natural(ă);



Să fie de încredere şi să respecte principiile etice etc.

Anexă - Model de fișă de post.

b. Profilul voluntarului în servicii sociale

Înainte de a enumera care sunt competenţele, abilităţile şi atitudinile dezirabile ale voluntarilor care se implică în
servicii sociale, trebuie menţionat un aspect important. Acesta se referă la faptul că potrivit Legii voluntariatului, o
persoană poate deveni voluntar doar dacă minim 15 ani împliniţi. Cine are vârsta sub 15 ani este considerat
beneficiar al activităţii.
Având în vedere diversitatea activităţilor care pot fi făcute de către voluntari în sprijinul copiilor cu dizabilităţi, pot fi
conturate 2 tipuri de profiluri. Primul este al voluntarului care lucrează direct cu copiii (în activităţi de socializare,
educaţionale, terapeutice, etc.) şi al doilea profil este al voluntarului care se implică în activităţi de suport ale
primelor, în speţă de strângere de fonduri, advocacy, organizare de evenimente, etc.
În sfera competenţelor, voluntarul ar trebui să fie/aibă:






Student/ă sau absolvent/ă al unei specializări, precum: asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie
specială;
Poate avea o altă specializare decât cele menţionate mai sus dar să fi urmat un curs/training de formare pe
problematica persoanelor cu dizabilităţi;
Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
Cunoştinţe despre persoanele cu dizabilităţi (diagnostice, metode de lucru, comunicarea cu ele,
managementul relaţiilor sociale, etc.) sunt considerate un plus.

În sfera abilităţilor şi atitudinilor, voluntarul ar trebui să fie/aibă:









Empatic(ă);
Răbdare şi înţelegere;
Simţul umorului şi spirit ludic;
Atitudine pozitivă;
Deschis/ă la contexte de dezvoltare profesională şi personală;
Atitudine non-discriminatorie faţă de persoanele cu care intră în contact;
Responsabil/ă şi să îşi asume programul activităţilor de voluntariat;
Să nu încalce regulile de confidenţialitate stabilite în cadrul organizaţiei.

Profilul voluntarului care lucrează în activităţi suport (strângere de fonduri, advocacy, organizare de
evenimente, etc.)
În sfera competenţelor, voluntarul ar trebui să fie/aibă:




Student/ă sau absolvent/ă al unei specializări, precum: comunicare, relaţii publice, marketing, management,
etc.;
Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point);
Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
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Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute.

În sfera abilităţilor şi atitudinilor, voluntarul ar trebui să fie/aibă:








c.

Abilităţi de comunicare scrise şi orale bune;
Abilităţi de convingere;
Deschis/ă la contexte de dezvoltare profesională şi personală;
Responsabil/ă şi să îşi asume programul activităţilor de voluntariat;
Spirit de iniţiativă pentru a propune noi demersuri;
Abilităţi organizatorice;
Eficienţă.

Cum recrutăm și selectăm?

După pregătirea organizației, redactarea documentelor necesare și prevăzute de lege, putem oferi persoanelor de
toate vârstele să se îmbarce într-o călătorie în lumea voluntariatului. Recrutarea voluntarilor înseamnă așadar
procesul prin care organizaţia invită oamenii să se implice în activităţi de voluntariat.
Înportant în acest proces este, nu atragerea de cât mai mulți voluntari, ci persoanele potrivite pentru activitățile
realizate. Pentru a asigura succesul unei campanii de recrutare este importantă planificarea sistematică şi atentă a
recrutării voluntarilor. Aceasta ține cont de nevoile organizației stabilite în pașii anteriori.
Recrutarea se realizează în trei etape:





pregătirea recrutării prin care se evaluează nevoia de voluntari în organizaţie, sunt analizate fişele de
post, se studiază mişcarea de voluntariat şi tendinţele existente;
planificarea recrutării prin focalizarea recrutării (alegerea grupurilor ţintă), momentul mobilizării
(calendarul activităţilor de recrutare), elaborarea procesului de recrutare (mesajul transmis, tehnicile
de recrutare, resursele necesare, persoanele implicate);
recrutarea efectivă a voluntarilor.

Cele mai răspândite tehnici de recrutare a voluntarilor sunt:
• promovarea prin intermediul mass-mediei, canale de socializare online;
• folosirea materialelor tipărite (pliante, fluturaţi, afişe);
• recrutarea unu-la-unu (voluntarii existenţi implică un prieten în activităţile organizaţiei);
• orientare înaintea înscrierii - orientare destinată tuturor celor interesaţi urmată de completarea formularelor de
înscriere;
• prezentări publice;
• recrutarea la evenimente speciale.
Selecția
Activitatea de selecție a voluntarilor este strâns legată de activitatea de recrutare. Pentru a avea succes este bine
ca cele două activități să fie planificate împreună, pentru a reuși recrutarea voluntarilor de care organizația are
nevoie și pe care îi va integra cu succes în activitățile desfășurate în beneficiul copiilor cu dizabilități.
Pregătirea activității de selecție a voluntarilor trebuie să includă următorii pași:
-

evaluarea nevoii de voluntari în organizație;
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-

clarificarea rolurilor pe care voluntarii le pot avea în organizație;

-

stabilirea profilului voluntarilor necesar pentru buna îndeplinire a activităților propuse și pentru oferirea de

servicii de calitate beneficiarilor;
-

stabilirea detaliilor organizatorice ale procesului de selecție.

În vederea selecției voluntarilor, este importantă dezvoltarea unei strategii de selecție care oferă multe avantaje:
-

facilitează planificarea și organizarea strategiilor de recrutare;

-

transmite potențialilor voluntari și partenerilor organizației mesajul că implicarea voluntarilor este o activitate

privită cu seriozitate, în care organizația investește timp și efort;
-

contribuie la construirea unei imagini complexe și pozitive a organizației în relația cu voluntarii și alți

parteneri;
-

aduce la cunoștința publicului larg- implicit a viitorilor voluntari- seriozitatea organizației, asumarea unor

principii, reguli și standarde de bună practică;
-

oferă posibilitatea celor interesați să desfășoare activități de voluntariat și să cunoască standardele

organizației înainte de a decide să se implice în activitățile acesteia;
-

justifică eventualele refuzuri ale unor voluntari nepotriviți cu profilul, standardele sau domeniul de activitate

al organizației.
Pentru a fi funcțională, strategia de selecție a voluntarilor trebuie:
-

să fie gândită odată cu programul de voluntariat;

-

să fie în armonie cu strategia de recrutare practicată de organizație;

-

să fie formulată cu claritate;

-

să fie făcută cunoscută celor interesați să activeze ca voluntari în organizație;

-

să nu fie discriminativă;

-

să împiedice pe cât de mult posibil deciziile subiective ale celor care realizează selecția;

-

să fie justificată de natura activităților care urmează a fi desfășurate de voluntarii astfel selectați;

-

să nu devină o barieră în calea implicării voluntarilor.

Importanța selecției voluntarilor
Activitatea de selecție a voluntarilor este foarte importantă pentru asigurarea succesului activităților organizației și
voluntarilor. Selecția la întâmplare a voluntarilor poate fi un succes, dar poate îngreuna ulterior procesul de
management, prin numeroase cazuri de retragere ca urmare a unei nepotriviri cu misiunea organizației.
Selecția voluntarilor este importantă pentru că:
-

permite identificarea abilităților existente ale voluntarilor;

-

permite identificarea nevoilor de instruire ale voluntarilor pentru succesul activităților viitoare;

-

permite orientarea voluntarilor către activitățile potrivite abilităților, intereselor și motivațiilor individuale;

-

permite implicarea în activități a voluntarilor potriviți pentru categoria de beneficiari ai organizației;

-

permite clarificarea imaginii voluntarilor despre organizație, activitățile derulate și rolul lor în această

structură;
-

ajută la diferențierea clară a rolurilor personalului angajat și ale voluntarilor.
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Astfel, cuvântul cheie în ceea ce numim selecția voluntarilor nu este de fapt „a selecta”, ci „a potrivi”, adică a găsi
voluntarul potrivit pentru activitățile organizației și a găsi/crea activitățile potrivite pentru voluntarii care vin în
organizație și nu se potrivesc nici unei poziții deja existente. Selecția voluntarilor devine în acest context un proces
complex care trebuie să beneficieze de atenție sporită în cadrul organizației.
Instrumente folosite în selecția voluntarilor
Selecția voluntarilor se poate face prin metode diferite în funcție de posibilitățile și specificul organizației. Între cele
mai răspândite instrumente folosite în selectarea voluntarilor se regăsesc:
-

formularele de aplicație;

-

recomandările;

-

interviul.

Aceste instrumente pot fi folosite individual sau în diferite combinații.
Formularele de aplicație
Formularele de aplicație pot fi folosite ca primă etapă a procesului de selecție a voluntarilor, informațiile astfel
colectate fiind folosite pentru orientarea voluntarului către o activitate sau devenind baza interviului de selecție.
De ce sunt utile formularele de aplicație:
-

simplifică procesul de selecție, în special în cazul în care există un număr limitat de posibilități de implicare

a voluntarilor;
-

oferă posibilitatea colectării de informații specifice;

-

oferă posibilitatea colectării în timp a informațiilor similare pentru alcătuirea unor baze de date;

-

ajută la structurarea interviurilor de selecție.

Anexă formular aplicație

Recomandările
Recomandările nu sunt o alternativă la celelalte metode de selecție a voluntarilor, ci mai degrabă o completare a
acestora. Recomandările sunt o confirmare a unor abilități a căror existență trebuie constatată printr-o altă metodă.
Recomandările pot să conțină informații relevante despre voluntar din perspectiva relației cu cel care a întocmit
recomandarea și care nu au fost surprinse nici prin intermediul formularelor de aplicație nici în cadrul interviului de
selecție. În acest caz autorul recomandării poate fi contactat pentru a furniza mai multe detalii și subiectul poate fi
abordat într-o discuție cu voluntarul pentru clarificarea situației.
Aspecte de luat în considerare când se solicită recomandări:
-

persoana care întocmește recomandarea să cunoască voluntarul în calitate profesională și nu ca prieten

sau membru al familiei;
-

lipsa contactelor în domeniul profesional în care s-au solicitat recomandările nu înseamnă că avem în față

un voluntar care nu este potrivit pentru activitatea respectivă;
-

recomandările pot fi uneori prea generale și redactate în termeni pozitivi sau neutri;
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-

este nevoie de consistență la nivelul organizației în solicitarea recomandărilor- nu se vor solicita

recomandări numai în anumite cazuri;
-

persoana care întocmește recomandarea este bine să fie informată despre abilitățile și/sau expertiza

necesară pentru ocuparea postului pentru care voluntarul este selectat;
-

specificați cu claritate momentul în care sunt așteptate recomandările (înaintea interviului de selecție, după

interviul de selecție dar înaintea începerii activității etc.)

Interviul
Interviul de selecție a voluntarilor este instrumentul prin care putem dobândi acele informații complete despre viitorii
voluntari.
Interviul este:
-

un instrument de colectare de informații;

-

o posibilitate de a transmite informațiile dorite despre organizație, activități și beneficiari;

-

o posibilitate de a evalua motivația, interesul și abilitățile viitorilor voluntari în organizație;

-

o posibilitate pentru voluntar de a evalua posibilitățile de integrare în organizație din perspectivă proprie.

Intervievarea voluntarilor
Organizarea unui interviu pentru voluntari demonstrează faptul că organizația tratează implicarea voluntarilor cu
seriozitate și este dispusă să investească timp și efort în organizarea acestor activități.
Interviul trebuie să fie un proces bidirecțional în care organizația obține informațiile dorite despre voluntari, iar
voluntarii obțin informațiile dorite despre organizație. Importanța interviului de selecție este dată tocmai de
capacitatea acestuia de a facilita schimbul de informații esențiale între voluntar și organizație în vederea evaluării
corecte și eficiente a posibilităților de integrare a voluntarului în organizație și a capacității voluntarului de a contribui
la atingerea scopurilor organizației.

Informațiile comunicate în cadrul interviului vizează:
-

informații pe care organizația dorește să le transmită voluntarului;

-

informații pe care organizația dorește să le afle despre voluntar;

-

informații pe care voluntarul dorește să le afle despre organizație.

Informații pe care organizația dorește să le transmită voluntarului:
-

istoricul organizației, misiune, valori și filosofie;

-

detalii despre activitățile în care voluntarii se pot implica;

-

limitele implicării voluntarilor în organizație;

-

proceduri în cadrul organizației- aducerea la cunoștință a codului de conduită în relație cu beneficiarii

organizației;
-

așteptările organizației în ceea ce privește timpul alocat activităților de voluntariat;

-

situații posibile în care voluntarii s-ar putea regăsi pe parcursul activității lor;
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detalii despre continuarea procesului de selecție până la începerea activității.

-

Informații pe care organizația dorește să le afle despre voluntar:
-

motivația pentru implicarea în activități de voluntariat adresate copiilor cu dizabilități;

-

așteptările voluntarului de la organizație și activitățile pe care urmează să le desfășoare;

-

cum au aflat despre organizație și activitățile acesteia;

-

experiențe anterioare ca voluntar;

-

activități pe care doresc și pe care nu doresc să le realizeze;

-

disponibilitatea pentru implicare în activități de voluntariat;

-

abilități, experiență și cunoștințe relevante;

-

perioada pentru care doresc să desfășoare activități de voluntariat.

Informații pe care voluntarul dorește să le afle despre organizație:
-

filosofia, scopurile și structura organizației;

-

poziția intervievatorilor în organizație;

-

timpul necesar derulării activităților de voluntariat;

-

tipul de activități care pot fi desfășurate;

-

rolul voluntarilor în organizație;

-

beneficiarii organizației;

-

relația voluntarilor cu angajații- cum se integrează voluntarii în structura organizației;

-

limitele implicării voluntarilor în organizație;

-

abilități necesare și cum vor fi acestea utilizate;

-

posibilitatea de schimbare a activității pe care o desfășoară;

-

ofertele de instruire de care pot beneficia;

-

sprijinul pe care se pot baza în derularea activității;

-

cum trebuie să procedeze atunci când apar probleme;

-

procedurile de acoperire a cheltuielilor presupuse de activitățile derulate;

-

aspectele legale ale implicării (contracte, fișa postului, acordul scris al părintelui dacă vârsta voluntarului

este sub 18 ani);
cum vor fi informați despre rezultatele interviului de selecție.

-

Aspecte organizatorice ale interviului de selecție
Intervievarea voluntarilor trebuie organizată foarte atent. Orice aspect poate deveni foarte important în cadrul
procesului, de la locul de desfășurare a interviului și până la întrebările adresate, toate pot influența interviul într-un
mod mai mult sau mai puțin benefic pentru organizație și/sau pentru voluntar.
Intervievatorul trebuie să știe foarte clar ce caută la potențialii voluntari și cum va afla ceea ce caută. Sarcina
intervievatorului nu este deloc simplă și este supusă prejudecăților. Persoana care intervievează trebuie aleasă cu
grijă.
Iată câteva calități pe care intervievatorul este bine să le aibă:
-

empatia ( înțelegerea stării psihice a voluntarului și sprijinirea acestuia);

-

capacitatea de reformulare și sinteză ( folosită pentru a sublinia punctele importante ale discuției; trebuie
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exercitată cu moderație);
-

capacitatea de ascultare activă ( încurajează voluntarul și contribuie la clarificarea neînțelegerilor);

-

abilitatea de a adresa întrebări (presupune capacitatea de a îmbina întrebările deschise cu cele închise și

de a adapta tipul întrebării la subiectul pe care aceasta îl abordează);
-

capacitatea de a crea și menține o atmosferă pozitivă ( implică transmiterea unor senzații de relaxare, calm,

simpatie care stimulează discuția, exprimarea cu claritate și folosind un limbaj adecvat partenerului de discuție).
Aspecte logistice ale organizării interviului de selecție:
-

alegeți cu grijă locația interviului: o sală specială pentru interviu, aranjament plăcut- este de preferat ca

interviul să nu se desfășoare din spatele unui birou, evitați întreruperile;
-

țineți seama de nevoile persoanei intervievate: întâmpinați persoanele la sosire, tratați persoanele

intervievate cu amabilitate, cineva trebuie să se ocupe de candidați în cazul în care aceștia trebuie să aștepte;
-

anticipați posibilele nevoi ale intervievatorului pentru a evita întreruperea interviului.

Conținutul interviului de selecție
Întrebările adresate pe parcursul interviului de selecție sunt în general direcționate către colectarea următoarelor
categorii de informații despre voluntarul intervievat: educație și instruire, experiență, calități și abilități, atitudini și
valori, altele.
Există diferite tipuri de întrebări care sunt mai mult sau mai puțin eficiente în colectarea tipului dorit de informații din
categoriile specificate mai sus:
-

întrebări deschise: sunt menite să ofere persoanei intervievate libertatea de a-și structura răspunsul și oferă

intervievatorului posibilitatea să descopere punctele de interes ale celui care vorbește;
-

întrebări închise: sunt folosite pentru a obține răspunsuri de tipul ”da/nu” la întrebări specifice iar folosirea

lor inadecvată poate genera frustrări;
-

întrebări ipotetice: sunt folosite pentru a pune în evidență atitudini și reacții comportamentale ale

intervievatului care pot prezice comportamente viitoare iar folosirea lor din abundență poate genera confuzie;
-

întrebări specifice: sunt folosite pentru a explora în detaliu situații concrete și sunt foarte utile în explorarea

domeniilor de interes specific ale intervievatului;
-

întrebări inductive: sunt întrebările care încearcă să obțină acordul intervievatului pentru propriile opinii și

pot genera disconfortul intervievatului;
-

întrebări capcană: folosirea acestui tip de întrebări nu este un semn de profesionalism și deschidere către

intervievat și nu este recomandată folosirea acestora în interviurile de selecție a voluntarilor;
-

întrebări complexe: sunt întrebări care generează confuzie atât pentru persoana intervievată cât și pentru

intervievator.
Aspecte ce trebuie urmărite în interviul de selecție:
-

dobândirea de informații;

-

oferirea de informații;

-

facilitarea procesului de cunoaștere reciprocă între organizație și voluntari;

-

facilitarea procesului de selecție ( găsirea activității potrivite) pentru fiecare voluntar;
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-

reacțiile individuale care pot prezice comportamente viitoare etc.

Interviul nu trebuie încheiat înainte de:
-

a oferi voluntarilor intervievați posibilitatea să adreseze întrebări;

-

a oferi răspunsuri la întrebările voluntarilor;

-

a oferi informații despre modul în care rezultatele interviului vor fi aduse la cunoștința intervievatului și care

sunt următorii pași în cazul unui răspuns pozitiv.
Situații care se pot ivi în procesul de intervievare:
-

prejudecăți personale ale intervievatorului;

-

întreruperi;

-

personalizarea discuției pe domenii- poate degenera în conflict verbal;

-

apariția unor momente dificile (tăcere, ezitare, schimbări ale subiectului, evitarea răspunsurilor) care pot

duce la blocarea comunicării;
-

adresarea de întrebări dificile sau care sunt marcate de prejudecăți.

Depășirea cu succes a acestor probleme depinde de arta intervievatorului de a conduce discuția și de capacitatea
sa de a depăși momentele dificile apărute în timpul interviului.
Cum spunem ”nu”
La sfârşitul interviului se poate întâmpla unul din trei lucruri:
a) Voluntarul şi intervievatorul cad de acord că o eventuală colaborare ar fi reciproc avantajoasă;
b) Voluntarul îşi dă seama că activitatea care i se propune nu este potrivită pentru el. În acest caz intervievatorul
inspirat îl va întreba pe acesta dacă mai este interesat de post, oferindu-i, astfel, voluntarului posibilitatea de a se
retrage cu demnitate;
c) Intervievatorul este convins că persoana nu este potrivită pentru sarcina ce trebuie îndeplinită şi se vede în
situaţia de a refuza o cerere de voluntariat.
În cazul în care nu se poate găsi o activitate potrivită pentru un voluntar cu anumite abilități și caracteristici, este
recomandată redirecționarea acestuia către organizații despre care știm că desfășoară acele activități care s-ar
potrivi abilităților voluntarului respectiv.
Cea mai recomandabilă abordare pentru o organizație care lucrează cu voluntari este să încerce să nu spună ”nu”
celor care doresc să devină voluntari.
Există și posibilitatea ca în cazul în cazul în care nu eşti sigur că voluntarul este potrivit pentru activitate: creează o
procedură. Astfel, poţi propune voluntarului participarea la un training, o perioadă de instruire sau perioadă de
probă. Organizează o activitate de grup sau o primă sarcină îndeaproape urmărită pentru a observa felul în care se
acomodează voluntarii în contextul organizaţional. Ia decizia finală în legătură cu voluntarul şi stabileşte data la
care acesta poate să îşi înceapă activitatea.
În cazul în care voluntarul respinge aceste proceduri sau în cazul în care ai siguranţa faptului
că persoana este cu adevărat nepotrivită pentru activitatea propusă, pregăteşte-te să spui NU.
Mai jos sunt câteva sugestii pentru situaţia în care tu vei fi nevoit să spui NU unui voluntar:
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Foloseşte descrierea de post și profilul candidatului pentru a identifica punctele forte (abilităţile şi calităţile

-

pe care voluntarul le posedă) şi punctele slabe ale candidatului, şi pune accentul pe părţile în care el nu
corespunde criteriilor enunţate. Astfel, îi confirmi ideea că decizia ta nu este una subiectivă, ci se bazează pe
argumente şi realitate;
Oferă o alternativă de organizaţii şi/sau activităţi fiecărei persoane pe care o refuzi. Redirecţionează

-

voluntarul către organizaţii/instituţii despre care ştii că desfăşoară acele activităţi care s-ar potrivi abilităţilor lui. Nu
recomanda voluntarul pentru un loc unde crezi că ar putea să se confrunte cu un nou refuz;
-

Fii sincer și cinstit- amânarea momentului în care spunem ”nu” nu este o soluție;

-

Confirmă decizia luată;

-

Lasă deschisă posibilitatea unei contactări ulterioare, dar numai în situațiile în care acest lucru este sigur că

se va întâmpla.
Este foarte importantă aplicarea cu regularitate și consistență a criteriilor pe baza cărora se spune ”nu”.

f.

Monitorizare, Evaluare

După desfășurarea recrutării, selecției, instruirii și orientării voluntarilor, un bun management al voluntarilor nu se
oprește aici. El continuă cu supervizarea, monitorizarea și evaluarea activității voluntarilor, toate acestea realizate
de către coordonatorul de voluntari.
Supervizarea presupune asigurarea bunei implicări a voluntarilor în activitățile derulate, menținerea coeziunii
echipei și soluționarea posibilelor dificultăți întâmpinate. Constatăm, așadar, diferența între supervizare și
monitorizare, prima pune accentul pe sprijinul acordat voluntarilor de către coordonatorul de voluntari și creșterea
capacității voluntarului de a se implica cu succes in activitatea sa prin creșterea autonomiei, capacității de a lua
decizii.
Monitorizarea se derulează, de asemenea, pe parcursul implicării voluntarilor, însă vizează aspectul cantitativ și
calitativ al activității acestora. De exemplu, se pot înregistra lunar, prin intermediul unei fișe de activitate, date
pentru fiecare voluntar cu privire la numărul de ore de implicare, activitatea la care a luat parte, responsabilități
avute etc.
Practic, prin intermediul supervizării manifestăm preocupare pentru voluntari în vederea preîntâmpinării dificultăților,
soluționării eventualelor probleme sau conflicte apărute. Astfel ne asigurăm de implicare de calitate, respectarea
activităților propuse în programul de voluntariat dezvoltat, creșterea motivației și dorinței de participare la activități,
toate acestea fiind în beneficiul oganizației, beneficiarilor și voluntarului, care are oportunitatea de a se dezvolta
personal.
Supervizarea poate fi realizată de către:
• coordonatorul de voluntari;
• coordonatorul departamentului în care acesta a fost plasat;
• un voluntar care îşi asumă poziţia de lider.
Supervizarea se poate realiza: unu-la-unu (coordonator de voluntari – voluntar) , cât și prin întâlniri săptămânale
sau lunare, stabilite în funcție de tipul activității, disponibilitate. Bineînțeles, supervizarea unu-la-unu necesită mult
timp, mai ales dacă echipa de voluntari este mare, e totuşi foarte importantă disponibilitatea la solicitarile fără
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preaviz ale voluntarilor, pentru a discuta problemele curente. Pentru o mai bună organizarea a timpului,
coordonatorul de voluntari poate stabili un interval orar din zi în care răspunde la solicitări, dar ține cont și de
aspectele neprevăzute.
Temele supervizării pot include:














organizarea orarului de lucru,
discutarea progreselor voluntarului,
clarificarea și rezolvarea problemelor,
răspuns la diferite întrebări,
relația cu beneficiarii, personalul organizației,
relația cu ceilalți voluntari,
cuvinte de laudă,
semnalarea erorilor,
stabilirea standardelor,
evaluarea nevoilor de training,
ajutor pentru corelarea sarcinilor cu scopurile aferente,
model de comportament profesional,
feedback.

Conform lui Henry David Thoreau „să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să
lucrezi împreună este succesul”. Așadar cheia succesului este crearea unei echipe unite și asigurarea unui context
în care voluntarii se simt motivați, stimulați și apreciați. Coordonatorul de voluntari poate desfășura la întâlniri
diverse jocuri de cunoaștere, team-building și relaxare sau pot fi propuse întâlniri non-formale în afara activităților
(ieșiri la teatru, dans etc).
În supervizarea voluntarilor pot apărea situații speciale. Una dintre acestea este cea în care voluntarul desfășoară
activități alături de alți angajați decât supervizorul său. Acest lucru poate duce la scăderea motivației și slaba
implicare sau chiar retragerea din organizație. Pentru a evita situațiile în care voluntarul este neglijat sau
nesupravegheat, coordonatorul de voluntari se asigură de informarea angajaților cu privire la modalitatea de lucru.
Atunci când voluntarii lucrează „pe teren” și nu sunt în contact cu organizaţia sunt necesare eforturi de menţinere a
comunicării. Aspectele de care trebuie să se asigure coordonatorul de voluntari/supervizorul sunt:
• menţinerea comunicării cu voluntarul;
• controlarea faptului că voluntarul îşi desfăşoară corect munca depusă pe teren.
Instrumente – Anexe:
Monitorizare – fișă de activitate, raport lunar
Evaluare
– activitate – de către coordonatorul de activitate
- program de voluntariat – de către coordonator de voluntari
- autoevaluare
-evaluare din partea beneficiarilor (părinți)

g. Evaluarea activității voluntarilor
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Necesitatea unei activități sistematice de evaluare a implicării voluntarilor în programele derulate de organizație a
apărut în contextul nevoii sporite de responsabilizare.
Pentru a putea justifica activitățile întreprinse sau pentru a atrage sprijinul public pentru inițierea, continuarea sau
sprijinirea unor activități este nevoie de rezultate măsurabile care să justifice respectivul program și să demonstreze
efectele pozitive pe care acesta le va avea asupra beneficiarilor identificați.
Înțelegerea și acceptarea importanței evaluării și a avantajelor pe care folosirea sistematică și eficientă a acesteia
pe întreg parcursul implementării unui program de voluntariat le poate avea, apar câteva întrebări: ce este
evaluarea sau cum trebuie să fie acest proces și la ce ne ajută el. Iată câteva răspunsuri pentru fiecare dintre
aceste întrebări:

Ce este evaluarea?






Unul dintre principiile unui program stabil de voluntariat;
modalitate de a demonstra eficiența activităților de voluntariat;
Un instrument pentru motivarea viitorilor voluntari;
Un instrument pentru creșterea și îmbunătățirea programelor;
Este o lecție învățată din experiență.

Ce face evaluarea?






Conferă valoare unui obiect/acțiune/program;
Determină semnificația sau calitatea programelor/rezultatelor lor;
Sporește credibilitatea programelor;
Oferă posibilitatea de a constata și măsura rezultatele neintenționate;
Oferă posibilitatea unui feedback permanent.

Cum trebuie să fie evaluarea?






Sistematică;
Să răspundă unor întrebări (precum: Ce impact au avut eforturile voluntarilor noștri? Suntem eficienți
în ceea ce facem?)
Continuă și permanentă;
Exact inversul gândirii tradiționale (care asociază evaluarea doar cu măsurarea rezultatelor finale);
Parte atât a unui program cât și a activității unei organizații.

La ce ajută evaluarea?









Luarea deciziilor;
Alocarea resurselor limitate pentru maximizarea impactului lor și a rezultatelor;
Clarificarea scopurilor și obiectivelor;
Clarificarea evoluției în timp a proiectului;
Examinarea mediului/contextului în care se desfășoară proiectul;
Atingerea eficienței prin învățarea dobândită în urma evaluării organizației și a programelor;
Ajustarea pe parcurs a acțiunilor pentru a atinge în final obiectivele propuse;
Implementarea și îmbunătățirea programelor.

Evaluarea activității voluntarilor prezintă câteva particularități dincolo de caracteristicile comune cu evaluarea
activităților și/sau programelor.
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O astfel de particularitate este nevoia contactului direct între voluntar și coordonatorul de voluntari pentru realizarea
evaluării activității voluntarului. Pe lângă formularele de evaluare a activității pe care voluntarii le completează,
interviurile de evaluare desfășurate cu regularitate sunt un instrument foarte util de evaluare a activității voluntarului,
oferind posibilitatea adaptării activităților derulate noilor nevoi, interese și/sau abilități ale voluntarului.
Prea multe formulare pot influența negativ activitatea voluntarului sau rezultatele evaluării. Cel mai simplu mod de a
iniția interviul de evaluare este discuția bazată pe fișa postului, care oferă o bază suficientă pentru evaluare,
urmând a fi completată cu observații atât din partea voluntarului și a coordonatorului de voluntari, și a organizațiilor
în care voluntarul a fost plasat.
O altă particularitate a evaluării activității voluntarilor este menținerea contactului cu organizațiile/instituțiile în care
voluntarii au fost plasați. Acest contact este menit să faciliteze evaluarea activității voluntarului de către organizația
care l-a plasat, dar și evaluarea modului în care voluntarii sunt tratați în organizațiile în care sunt plasați. În funcție
de activitățile desfășurate de voluntari- activități temporare de voluntariat, voluntariatul virtual, voluntariatul la
distanță, activități de voluntariat derulate de profesioniști într-un domeniu- pot apărea nevoi specifice pentru
realizarea unei evaluări eficiente a activității acestora care trebuie luate în considerație.
Resursă recrutarea voluntarilor și eliberării Certificatelor de Voluntariat VoluntPASS
HartaVoluntariatului.ro – locul în care impactul în comunitate prinde VOLUM!
HartaVoluntariatului.ro (www.hartavoluntariatului.ro) este o platformă online, realizată de Federația VOLUM, vine în
sprijinul organizațiilor cu două mari funcționalități:
• Corelare între oferta și cererea de voluntariat din România
• Realizare și eliberare de certificate de voluntariat
 Locul de „întâlnire” între organizații și voluntari
Cu o interfață ușor accesibilă, platforma reprezintă un instrument pentru organizațiile neguvernamentale, cu ajutorul
căruia acestea pot promova proiectele și activitățile de voluntariat, în vederea selectării și recrutării voluntarilor
potriviți. De asemenea, orice persoană care dorește să realizeze activități de voluntariat, își poate realiza un cont și
poate găsi organizații și proiecte în cadrul cărora dorește să se implice. Corelarea proiectelor promovate de
organizații cu cerințele voluntarilor se face pe baza unui algoritm, care sortează oportunitățile de voluntariat, în
funcție de mai multe criterii, precum domeniul de activitate, posibilitatea de implicare a voluntarului, locul de
desfășurare etc.
 Realizarea și eliberarea certificatelor de voluntariat
Platforma vine în sprijinul organizațiilor, oferind un modul de eliberare a certificatelor de voluntariat. Acestea sunt
obligatorii, la cererea voluntarilor, conform Legii Voluntariatului 78/2014. Federația VOLUM a implementat un
proces de pilotare a certificatului de voluntariat, în care s-au implicat activ peste 100 de organizații din țară. Prin
intermediul platformei, organizațiile pot elibera acest certificat (în limba română sau în limba engleză), căruia i se va
atribui și un număr unic de înregistrare.
Certificatul de Voluntariat VoluntPass vine în întâmpinarea următoarelor aspecte:
• Respectarea legii voluntariatului 78/2014
• Recunoașterea experienței de voluntariat ca experiență profesională –în cazul activităților efectuate în aria
studiilor efectuate
• Recunoașterea abilităților dobândite în urma activităților de voluntariat
• Impact asupra angajabilității
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Recrutarea se orientează către acele grupuri de persoane din care este cel mai probabil să se poate selecta
voluntari (de exemplu: studenți la facultăți cu profil socio-uman, elevi de liceu cu profil pedagogic). Activitățile
desfășurate pentru recrutarea voluntarilor cuprind: distribuirea de materiale informative; publicitate în
presă/facebook; prezentări publice; contacte personale ale angajaților, platforma www.hartavoluntariatului.ro, etc.
La recrutarea voluntarilor se ține seama de existența anumitor aptitudini necesare pentru îndeplinirea activităților în
care vor fi implicați aceștia.
Obiectivele interviului de selecție a voluntarilor sunt obținerea de informații despre personalitatea candidatului,
abilitățile acestuia și motivația acestuia de a lucra în cadrul centrului de copii. In cadrul sesiunii de orientare
coordonatorul voluntarilor și specialistul prezintă candidaților misiunea și activitățile centrului, precum și condițiile de
desfășurare a muncii de voluntariat (drepturi și obligații conform legislației în vigoare).
h. SSM – Securitatea și sănătatea în muncă – în activitatea de voluntariat
Odată cu intrarea în vigoare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014, contractul de voluntariat este obligatoriu și este
încheiat între organizația-gazdă și voluntar. Acesta are două anexe importante, care fac parte integrantă a
contractului: fișa de voluntar și fișa de protecție a voluntarului. Aceasta din urmă face legătura cu Legea Securității
și Sănătății în Muncă 319/2006, care se adresează și activităților de voluntariat, astfel:
„Art. 5. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: (…) c) alți participanți la
procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere și/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de
verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activități în folosul
comunității sau activități în regim de voluntariat, precum și șomeri pe durata participării la o formă de pregătire
profesională și persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă și pentru care se poate
face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă;”.
Deși activitățile de voluntariat sunt surprinse în cadrul acestei Legi, normele de aplicare nu sunt adaptate acestui
sector, care este diferit de activitățile de muncă, desfășurate conform Codului Muncii. Diferențele majore se
datorează, în principal, frecvenței cu care se desfășoară astfel de activități, inexistenței unor activități stabilite și
reglementate conform Codului Clasificărilor Ocupațiilor din România. Astfel, organizațiile neguvernamentale
organizează diferite activități cu voluntari, care nu au neapărat un caracter constant și nu pot fi asociate unei
singure ocupații. De asemenea, activitățile de voluntariat sunt activități desfășurate în sprijinul și pentru dezvoltarea
societății, astfel încât sunt implicați beneficiari direcți și/sau alte instituții publice. Astfel, este nevoie de corelarea
acestor activități cu prevederile ce țin de Securitate și Sănătate în Muncă.
PROCEDURĂ DE LUCRU privind securitatea și sănătatea voluntarilor
În scopul realizării prevederilor legale referitoare la activitățile de voluntariat organizate de ONG-uri este necesară
elaborarea unei serii de documentele specifice, corelate cu contractele pentru prestarea de activități ca voluntar
într-o organizație. Aceste documente trebuie să acopere condițiile obligatorii pentru o bună și corectă organizarea a
activităților de voluntariat se vor parcurge următoarele etape:
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Etapa 1. Realizarea condițiilor prealabile necesare desfășurării activității de voluntar:
1.1. Solicitarea unei adeverințe eliberate de medicul de familie plus avize suplimentare psihologice pentru activități
unde legislația în vigoare o impune (lucru la înălțime, conducători auto, servicii sociale

etc), care trebuie să

menționeze că persoana voluntară nu are restricții medicale menite să o împiedice în desfășurarea unor activități
fizice sau mentale (exemplu: boli cronice, grade de handicap, diferite afecțiuni care pot genera restricții etc.);
1.2 Informarea voluntarilor referitor la activitatea care urmează să fie efectuată: scopul acțiunii, descrierea efectivă
a activităților, locul și condițiile în care se organizează, care sunt abilitățile și competențele necesare;
1.3 Informarea voluntarilor cu privire la activitățile similare care sunt planificate pentru un viitor apropiat în alte
spații/destinatari (în alte organizații sau instituții publice).
Notă: Această etapă va fi realizată de coordonatorul de voluntari din cadrul organizației gazdă. Pentru a stabili dacă
sunt necesare anumite documente, acesta se va consulta cu un Inspector/Specialist SSM.
Etapa 2. Realizarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească organizația care demarează activitățile de
voluntariat
Solicitarea de informații de la beneficiarii serviciilor de voluntariat/coordonatorii de voluntari privind riscurile la care
se pot expune voluntarii, respectiv:
2.1 Descrierea activităților de voluntariat care urmează să fie desfășurate;
2.2 Descrierea spațiilor unde urmează să se desfășoare activitatea de voluntariat;
2.3 Descrierea modului în care ajung/pleacă voluntarii la/de la locul desfășurării activității;
2.4 Descrierea eventualelor scule, unelte sau utilaje care vor fi folosite în activitățile de voluntariat;
2.5 Enumerarea substanțelor periculoase, care se vor folosi sau care există în zona respectivă;
2.6 Prezentarea de scenarii care pot apărea pe timpul desfășurării activităților de voluntariat și care au impact din
punct de vedere al Securității și Sănătății voluntarilor (situațiile de urgență, de natura unor posibile calamități
naturale, acordarea de prim ajutor etc.).
2.7 În cazul în care informațiile solicitate de la persoana juridică beneficiară nu pot fi furnizate se va face informarea
directă pe teren/la locul de desfășurare de către Inspectorul SSM.
Notă: Această etapă va fi realizată de inspectorul SSM, cu ajutorul informațiilor oferite de către coordonatorul de
voluntari din cadrul organizației gazdă.
Etapa 3. Pe baza informațiilor obținute la etapa anterioară, organizația gazda, împreună cu inspectorul SSM își
asumă următoarele:
3.1 Realizarea unei identificări și evaluări a riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională pentru activitățile
pe care urmează să le desfășoare voluntarii pe baza anexelor din ghidul SSM.
3.2 Elaborarea unor instrucțiuni proprii de securitate și sănătate pentru activitățile desfășurate în regim de
voluntariat;
3.3 Alegerea echipamentelor de protecție necesare dotării voluntarilor, în conformitate cu măsurile rezultate din
evaluarea riscurilor de accidentare și de îmbolnăvire profesională. Aceste echipamente vor fi recomandate de către
Inspectorul SSM.
Etapa 4. La semnarea contractului de voluntariat, în Fișa de protecție a voluntarului care este anexată la contractul
de voluntariat se vor consemna materialele de instruire și informare pe linie de securitate și sănătate în muncă.
Această instruire a voluntarilor se efectuează de către persoane competente, care au pregătirea în domeniul SSM,
în momentul semnării contractului.
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Etapa 5. Se recomandă încheierea unor protocoale sau convenții cu beneficiarii activităților de voluntariat (ex:
spital, muzeu, școală). Prin aceste documente se vor stabili cu precizie, atât obligațiile beneficiarilor, cât și
obligațiile organizației gazdă, privind organizarea și desfășurarea activităților în condiții de siguranță. (exemplu: cine
oferă echipamentul de protecție, cine răspunde de organizarea locurilor în care vor activa voluntarii, cine răspunde
de echipamentele tehnice folosite, ce se întâmplă în caz de accident și situații de urgență etc.)

Anexe:





Fișă instruire individuală
Fișă instruire colectivă
Anexă evaluare risc
Modele Instrucțiuni interne: lucrul la birou, organizare evenimente, amenajare spații
evenimente, asistență socială.

i. Recunoașterea meritelor voluntarilor
1. Recunoașterea rezultatelor învățării prin voluntariat - Certificatul de Voluntariat VoluntPass
Certificatul de voluntariat este un document emis la cererea voluntarului de către organizația gazdă, care va detalia
experiența de voluntariat. Conform legii voluntariatului 78/2014, documentul va conține datele de identificare ale
voluntarului, ale organizației gazdă, datele reprezentantului legal al organizației, activitățile de voluntariat prestate,
atribuțiile asumate de către voluntar și abilitățile și cunoștintele dobândite de către acesta.
Cine îl eliberează


Organizația Gazdă
 pentru voluntarii pe care îi implică în cadrul activităților organizației;
 doar pentru activitățile de voluntariat în cadrul organizației gazdă, nu și pentru activitățile de
voluntariat în care voluntarul s-a implicat în cadrul altor organizații.

Organizație gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi
administrează activităţi de voluntariat (Legea Voluntariatului 78/2014 Art.3, punctul c.)

Pentru cine



Voluntari cu vârsta 15 ani +;
Voluntari care au făcut voluntariat în orice domeniu.

Când
Perioada minimă a stagiului de voluntariat sugerată (în cadrul unei singure asociații/organizații, cea care eliberează
certificatul), înainte de eliberarea unui certificat de voluntariat, este de 120 de ore de voluntariat.

De unde
Certificatul de voluntariat se poate elibera online de pe hartavoluntariatului.ro atât în limba română cât și în limba
engleză. Ca anexă veți regăsi ghidul de eliberare a certificatului de voluntariat VoluntPASS.
Pași de urmat pentru eliberarea certificatului
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Pași în Managementul Voluntarilor
În procesul de eliberare a certificatului de voluntariat sunt sugerați următorii pași de parcurs de către
coordonatorul/responsabilul de voluntari.
Eliberarea Certificatului de Voluntariat trebuie să fie un proces asumat atât de organizație cât și de voluntar iar
informațiile din acesta trebuie să fie în concordanță cu realitatea.








Orientarea voluntarilor
Realizarea unei analize de nevoi de dezvoltare de competențe și abilități în cadrul activităților în care
urmează ca acesta să se implice în organizație
Monitorizare (periodică) (prin întâlniri cu voluntarul/voluntarii – întâlniri individuale sau de grup, consultarea
rapoartelor de activitate pe care voluntarul le poate face periodic etc.)
Încurajarea autoevaluării voluntarului (se pot folosi intrumente precum Jurnalul Voluntarului, Portofoliu,
Testimoniale, Articole scrise de voluntari, etc.)
Ghidarea voluntarului în procesul de autoevaluare
Completarea fișei de pontaj (de către coordonator sau de către voluntar și apoi validat de către
coordonator)
Evaluarea voluntarului înainte de eliberarea/completarea certificatului

Documente/instrumente de sprijin în proces
-

Fișă de pontaj
Raport de activitate (sugestie: câmpurile din raportul de activitate pe care îl puteți cere voluntarilor pot fi
aceleași ca cele din raportul de activitate din certificat)
Documente de suport în aplicarea Legii Voluntariatului 78/2014 – www.federatiavolum.ro/resurse
Soft-ul de sprijin pentru managerii de voluntari – Volunteer360.

Resursă Managementul Voluntarilor – Volunteer 360.org
Volunteer360 este un soft online, realizat pe tehnologie Microsoft Dynamics CRM, de către Federația VOLUM, cu
sprijinul oferit de Asociația Techsoup România și Aleman Software Group. Acesta a avut la bază identificarea mai
multor nevoi în ceea ce privește gestionarea informațiilor și a documentelor necesare într-un departament de
Voluntariat, precum:
-

Centralizarea tuturor voluntarilor/contractelor de voluntariat într-un singur spațiu destinat exclusiv acestora,
în cadrul ONG-ului
Siguranța și securitatea datelor
Facilitarea realizării proceselor de management al voluntarilor – realizarea contractelor, a fișelor de
voluntariat, a situațiilor legate de implicarea lor etc
Accesul la metadate în ceea ce privește voluntariatul în România

Pentru mai multe informații și solicitarea unei licențe de utilizare, puteți accesa pagina de prezentare
http://www.volunteer360.org/.
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2. Recunoașterea Meritelor
Este important ca voluntarii să fie apreciați și recunoscuți pentru implicarea lor, chiar dacă aceștia nu pretind acest
lucru. Recunoașterea meritelor duce la păstrarea motivației, la evoluția voluntarilor și la o activitate cu impact sporit
în comunitate. Mai jos se regăsesc mai multe exemple de modalități la care puteți apela în procesul de
recunoaștere a meritelor acestora:










Înrămează fotografii cu voluntarii în acțiune și decorează holurile organizației
Pune voluntarii în CC atunci când trimiți mail-uri interne care privesc acțiunile în care aceștia sunt implicați
Trimite-le o felicitare tipărită în care să le mulțumești pentru contribuția avută la succesul proiectului
Creează un profil pentru Voluntarul Săptămânii sau Voluntarul Lunii pe site-ul organizației
Pregătește certificate / diplome de mulțumire și de recunoaștere a meritelor pentru fiecare voluntar, asigurăte că sunt personalizate, semnate de conducerea organizației
Oferă un forum intern pentru toți voluntarii, unde aceștia pot discuta despre experiența pe care au căpătat-o
și află răspunsuri de la cei cu care colaborează. Acest lucru creează un simț al comunității in cadrul
organizației.
Pregatește un scurt video prin care le multumiți voluntarilor pentru contribuția adusă. Mesajul poate veni din
partea coordonatorului de voluntari, din partea prețedintelui/directorului sau chiar din partea beneficiarilor.
Creează un badge sau logo online pe care voluntarii îl pot încărca pe site-ul propriu sau pe profilele din
rețelele de socializare, care să arate că susțin organizația și campaniile caritabile pe care aceasta le
desfasoara.

9. Impact Social și Economic al activităților de voluntariat în
furnizarea de servicii sociale
1. Impact psiho-social (psihologic, emoțional, social etc.) asupra voluntarilor – tipuri de impact
Prin implicarea unei persoane în activități de voluntariat, aceasta alege să pună la dispoziția unei alte persoane/
organizații timpul și resursele pe care le deține. Puțini realizează însă că voluntariatul presupune o dezvoltare nu
doar pentru persoana/ organizația care primește aceste servicii ci și pentru persoana care le oferă. Așadar se poate
descrie această relație socială (orice contact interuman – profesional sau personal) ca pe o dezvoltare socială.
1. Implicațiile dezvoltării relațiilor interpersonale:
Relațiile interpersonale reprezintă mediul prin care o persoană se dezvoltă din punct de vedere social, prin
care aceasta învață regulile de conduită aferente familiei/ anturajului/ culturii în care crește. Totodată aceste
relații, prin setul de reguli pe care le susține și le implementează, ajută la ghidarea individului cu privire la
diferențierea dintre bine și rău (discernământ), așteptări și standarde precum și alte capacități/ resurse
(abilități de comunicare funcțională, ascultarea activă, empatia).
A. Comunicarea funcțională presupune procesul de transmitere și receptare a unui mesaj într-o modalitate
prin care acesta să fie înțeles de toate persoanele implicate, structurarea mesajului astfel încât
conținutul lui să cuprindă informațiile esențiale/necesare. Dezvoltarea abilității de a comunica funcțional
ajută la claritatea transmiterii cât și a recepționării informației, crearea unei relații mai solide, înlăturarea
interpretărilor eronate care pot conduce la situații conflictuale, dozarea efortului depus în susținerea
unei conversații și nu în ultimul rând organizarea și structurarea propriilor gânduri. Este dezirabilă
dezvoltarea abilităților de comunicare funcțională în lucru cu beneficiarii pentru a identifica cu o mai
mare ușurință nevoile acestora și raportarea la acestea, pentru a putea comunica intenția și modalitățile
de inter-relaționare.
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B. Ascultarea activă presupune modalitatea prin care se oferă atenție și se focalizează concentrarea
asupra beneficiarilor. Ascultarea activă este esențială în procesul de comunicare, aceasta poate crește
calitatea relației cu beneficiarii, și poate ajuta în procesul de învățare despre cum se poate răspunde
mai adecvat situațiilor întâmpinate.
C. Empatia este capacitatea de a înțelege emoțiile, trăirile, reacțiile altei persoane datorită experiențelor
asemănătoare trăite sau raportarea (pe cale imaginară) la situații necunoscute. Empatia este de cele
mai multe ori capacitatea bazală la care se apelează în crearea unei noi relații cât și la menținerea ei.
Empatia ajută în raportarea la nevoile celorlalți astfel încât să poată fi identificată modalitatea prin care
se poate oferi sprijin și susținere fie ea emoțională, informațională, fizică, etc. Este recomandată
păstrarea unui echilibru în orice capacitate/ resursă, chiar și în cazul empatiei astfel încât să nu se
ajungă la identificare. Identificarea presupune capacitatea de a trăi emoțiile și situațiile celorlalți. În
relațiile cu beneficiarii, empatia este esențială pentru a putea dezvolta și a susține celelalte capacități/
abilități necesare.
2. Implicațiile dezvoltării relației intrapersonale
Relația intrapersonală presupune relația cu propria persoană. Această relație intrapersonală se reflectă în
comportamentul față de ceilalți precum și față de propria persoană.
În dezvoltarea unei relații intrapersonale armonioase este nevoie de cunoașterea propriilor limite,
conștientizarea propriei persoane. Acest proces mai este cunoscut și sub numele de dezvoltare personală.
Dezvoltarea personală se realizează prin însumarea tuturor experiențelor trăite, sustragerea unor concluzii
în urma acestor experiențe, luarea unor decizii cu privirea la propriul comportament (față de ceilalți și față
de propria persoană) și acționarea în vederea aplicării deciziilor luate. Această dezvoltare se poate realiza
atât prin cursuri organizate în direcția aceasta, cât și prin implicarea în diferite activități, activitatea de
voluntariat fiind una dintre ele.

2. Metode de măsurare a impactului social și economic
2.1 Most Significant Change – măsurare calitativă
Metoda
MSC 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, MSC nu folosește
indicatori cantitativi, dar oferă o abordare calitativă.
Abordarea MSC 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
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https://www.zotero.org/groups/most_significant_change_technique/items/ .

Metoda presupune 7 pași mari
1. Inițierea
a. Stabilirea Scopului & Capacității de a implementa metoda de către organizația inițiatoare
b. Stabilirea "domeniilor schimbării" (opțional)
2. Colectarea poveștilor legate de schimbări semnificative
3. Selecția poveștilor
a. Stabilirea celor ce vor analiza poveștile (juriu)
b. Stabilirea procesului prin care vor fi analizate poveștile
c. 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

www.federatiavolum.ro

85
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Pachet de Resurse

2.2 REV – Rentabilitate economică a voluntariatului (măsurare cantitativă)24
Metoda
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 VIVA (de auditare economică a voluntariatului) dezvoltat de Katherine Gaskin, din 1996.
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: OUTPUT
(valoarea timpului donat de voluntari, convertit în bani) - INPUT (resursele investite în susținerea activității
voluntarilor).
Modul de utilizare al metodei cât și intrumente și fișe de sprijin regăsiți în Ghidul resursă anexat acestui
Pachet de Resurse
1. Concluzii
În curs de dezvoltare

24

Ghid „Voluntariat cu Efect – Măsurarea efectelor și impactului Voluntariatului” – Federația VOLUM, 2016
www.federatiavolum.ro/resurse
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