
 
Centrul de Voluntariat Reşiţa este un proiect ce s-a concretizat în 2005 sub forma unui 
parteneriat public-privat, partenerii fiind Fundaţia Activity pentru resurse umane şi 
dezvoltare durabilă Reşiţa, Consiliul Local Reşiţa, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-
Severin, Asociaţia Cogito Reşiţa, Asociaţia Bike Attack, Asociaţia Egality, Asociaţia Sf. 
Vincenţiu de Paul Reşiţa. În 2006 Centrul a dobândit personalitatea juridică, devenind o 
organizaţie neguvernamentală de sine stătătoare. 


Centrul de Voluntariat Reşiţa are rolul de intermediar între nevoia de voluntari a organizaţiilor 
reşiţene şi disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor din comunitate. Totodată centrul 
sprijină recunoaşterea în comunitate a valorii activităţii de voluntariat. Obiectivele noastre 
sunt: promovarea educaţiei nonformale prin voluntariat, sprijinirea dezvoltării capacităţii 
organizaţiilor neguvernamentale de a oferi servicii în comunitate. Încă din organizația este  
implicată în gestionarea Centrului de tineret Mansarda (coordonat de Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Caraș-Severin) unde desfășoară activități de educație non-formală și 
petrecere a timpului liber pentru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani (workshop-uri 
creative, board-games, vizionare de filme, ateliere de dezvoltare personală, etc). 


În 2015 Centrul de Voluntariat Reşiţa a funcţionat şi şi-a desfăşurat activitatea prin resurse 
dobândite din sponsorizări, campania 2% şi prin proiecte proprii şi în parteneriat printr-o 
serie de programe de finanţare ale Comisiei Europene, Autorităţii Naţionale pentru Sport şi 
Tineret şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin. 
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Activitatea Centrului de Voluntariat Reşiţa constă în: recrutarea şi plasarea de voluntari, 
asistarea şi consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea şi recompensarea 
voluntarilor. Aceasta activitate este completata de dezvoltarea de proiecte de educatie 
non-formala pentru tineri la nivel local si international si de sustinerea Centrului de 
tineret Mansarda Resita prin dezvoltarea de activitati educationale si de petrecere a 
timpului liber pentru tinerii resiteni.


Recrutarea voluntarilor a fost realizată de echipa centrului ca un proces 
continuu de informare a tinerilor despre voluntariat ca alternativă de educaţie 
nonformală. Am realizat astfel campanii de recrutare pentru elevii din liceele reşiţene 
prin prezentări, dezbateri despre posibilităţile de voluntariat, beneficiile acestuia 
pentru individ şi comunitatea locală. Toate informaţiile despre voluntari sunt 
organizate în fişe ale acestora ce includ informaţii despre abilităţi, competenţe, 
cunoştinţe, obiective şi aşteptări, domenii de interes, disponibilitate. A fost creată în 
acest fel o bază de date ce cuprinde în prezent în jur de 100 de voluntari dintre care 
aproximativ 90% au participat în diferite activităţi de voluntariat (având cel puţin un 
plasament). În 2015 in jur de 300 de tineri au fost informaţi cu privire la voluntariat 
în general, la oportunităţile de voluntariat pe plan local, naţional şi internaţional şi 
la beneficiile voluntariatului la nivelul comunităţii şi al individului.


Plasarea voluntarilor a fost realizata în funcţie de nevoile exprimate de diferite 
organizaţii, prin realizarea matching-ului dintre specificul activităţii şi interesele şi 
disponibilitatea voluntarilor. În 2015 am plasat voluntari în 13 proiecte proprii sau 
în parteneriat, punctuale sau pe termen lung, cumulând un total de peste 390 de 
voluntari implicaţi în activităţi de voluntariat. Printre proiectele în care au fost 
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O civilizaţie 
înfloreşte atunci 
când oamenii 
plantează 
copaci în umbra 
cărora nu vor sta 
niciodată.  
Proverb grec 



implicaţi amintim: 8 Martie şi 1 Aprilie Happening, Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, 1 Iunie – Ziua Copilăriei, Săptămâna altfel, Schimb de experienţă 
între centre de tineret din Reşiţa-Sibiu-Braşov, Nocturna bibliotecilor,  Atelierele și 
activități de educaţie non-formală la Centrul de tineret Mansarda, METAL – primul 
concurs de Enduro-mountainbiking din România. Printre organizațiile și instituțiile 
care au beneficiat de voluntari prin intermediul Centrului de voluntariat Reșița se 
numără: Primăria Municipiului Reşiţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Caraş-Severin, Asociaţia Bike Attack Reşiţa, Fundaţa Humanitas ProDeo Reşiţa, 
Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici”, Colegiul Naţional Traian Lalescu, Liceul 
Teoretic Mircea Eliade.


Trainingul voluntarilor a fost realizat de specialişti la nivel local şi internaţional 
printr-o combinaţie de sesiuni teoretice, metode interactive, studii de caz, work-
shopuri şi activităţi de team-buiding. Sesiunile de training au ca obiectiv dezvoltarea 
abilităţilor necesare voluntarilor în plasamentele în care urmează să fie plasaţi dar şi 
dezvoltarea personală şi interpersonală a acestora. Trainingul voluntarilor s-a 
realizat atat prin sesiuni la nivel local cat si prin trimiterea voluntarilor la cursuri 
nationale si internationale. În 2015 am format voluntari în metode de educaţie 
nonformală, lucrul cu tinerii cu oportunități reduse si promovarea drepturilor 
sociale, munca in echipa, educaţie peer-to-peer, competenţa emoţională, 
atragere de fonduri din sectorul privat, atât prin evenimente locale, naţionale cât 
şi internaţionale.
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 Educatia este 
ceea ce 
supravietuieste 
dupa ce tot ce 
a fost invatat a 
fost uitat.  
Burrhus Frederic Skinner 



Proiecte locale 

Team building pentru voluntari: 8 - 11 ianuarie 2015, Brebu Nou, Caras-Severin. Pe 
parcursul celor patru zile, voluntarii Centrului de Voluntariat Resita au participat la activitati 
de team building, de construire a incredrii in sine si in colegi, activitati outdoor in care au 
profitat de natura si frumusetea ei dar au invatat sa o si respecte si protejeze. Ne-am 
bucurat de prezenta specialistilor WWF Romania care ne-au invatat despre salbaticie si 
importanta ei, despre bogatia naturala pe care o avem in zona noastra si ne-au facut 
constienti de rolul pe care il avem in pastrarea ei. Stagiul a făcut parte dintr-un proiect 
finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş- Severin care şi-a propus 
crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea participării civice a 30 de tineri prin activităţi 
de educaţie non-formală şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă pentru tineri voluntari 
activi. Mai multe informații aici. 


Dragobete pentru cei mici: De Dragobete, in 24 februarie, impreuna cu voluntara EVS  din 
Franta, Naomi Simeon, voluntarii nostri au fost gazde la Centrul de Tineret Mansarda pentru 
copii din zona Mociur. Am pictat, ne-am jucat si ne-am distrat impreuna, impartasind 
imbratisari si veselie.


Animație stradală: 8 Martie și 1 Aprilie Happening, două evenimente menite să 
înveselească orașul și să readuca spațiul comun în atenția cetățenilor. 
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 Voluntarii nu sunt 
plătiţi nu pentru 
că nu au nicio 
valoare, ci pentru 
că sunt de 
nepreţuit. 
Sherry Anderson 

 Creativitatea 
este distracția 
inteligenței.   
Albert Einstein 

http://voluntariat-resita.ro/2015/01/19/team-building-pentru-voluntari-2/#more-617


Școala Altfel la Mansardă: Tinerii voluntari i-au ajutat pe copiii si tinerii care au venit la 
Centrul de tineret Mansarda in Saptamana Scoala Altfel sa invete prin joc, ateliere hand-
made, escalada indoor si prin munca in echipa.


Săpămâna Națională a Voluntariatului: 7 acţiuni diferite de voluntariat, câte una în fiecare 
zi a săptămânii, 442 beneficiari direcţi, 113 voluntari implicaţi şi peste 400 de ore de 
voluntariat în folosul comunităţii. Aşa am sărbătorit în Caraş-Severin cea de-a paisprezecea 
ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului desfăşurată sub sloganul Prinde gustul 
voluntariatului! in perioada 11 – 17 mai 2015. Mai multe informații aici. 


1 Iunie, Ziua Copiilor: Am continuat o activitate de succes începută anul trecut, Autobuzul 
Copilăriei, un autobuz dedicat copiilor care a circulat prin oraş pe parcursul zilei. Copii au 
avut parte de o călătorie animată cu ateliere hand made mobile demonstrative: face 
painting, modelat baloane, brăţări, magie. De asemenea in autobuz am alocat spațiu unui 
workshop pentru situaţii de urgenţă, respectiv informare preventivă realizat de ISU Caraş-
Severin. Am fost din nou alături și de Fundaţia Humanitas ProDeo şi de voluntarii Radio 
Reşiţa în organizarea unei petreceri în aer liber pentru beneficiarii Centrului de zi, copii 
provenind din familii dezavantajate. Mai multe informații aici.  
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 Nu poţi lăsa 
urme în nisip 
atâta timp cât 
stai jos.  
Nelson Rockefeller 

 Munca în folosul 
altora este ceea 
ce plăteşti 
pentru locul tău 
pe pământ. 
Mohammed Ali 

http://voluntariat-resita.ro/2015/05/18/snv2015/
http://voluntariat-resita.ro/2015/06/02/1-iunie/


Voluntariatul te pune în mișcare: Un proiect finanțat de DJST Caraș-Severin și desfășurat 
în perioada august - noiembrie 2015 care a avut ca scop facilitarea participării în număr cât 
mai mare a tinerilor în activități de voluntariat. Proiectul au cuprins două mari activități: 
Caravana Lecția de Voluntariat în care tinerii au aflat răspunsul la întrebări precum Ce este 
voluntariatul? De ce voluntariat? Ce poate face un voluntar?, și formarea unei rețele de 
tineri voluntari prin participarea la un stagiu de pregătire.  

Concursuri de pictura și eseuri cu tematica Protecției Civile și a Reducerii Riscurilor 
Dezastrelor Naturale organizate în parteneriat cu ISU Semenic și ISJ Caraș-Severin și 
sponsorizate de TMK Hydroenergy Power. 

Nocturna bibliotecilor: Ateliere de face painting, modelaj de baloane, confectionat bratari, 
zambete, jocuri, magie si voie buna printre multe carti. Toate s-au intamplat vineri, 25 
septembrie, cand am sarbatorit Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Judeteana „Paul 
Iorgovici” Caras-Severin. Mai multe informații aici. 


Teatru de umbre: Un program de spectacole de teatru de umbre pregătite de tinerii 
voluntari pentru copii cu mai puține oportunități care beneficiază de serviciile Fudației 
Humanitas ProDeo și ale Centrului de Zi Maria. Mai multe informații aici.


Balul voluntarilor 2015: Am fost partenerii DJST Caraș-Severin în organizarea acestei 
sărbători anuale care a ajuns deja la cea de-a X-a ediție și care celebrează calitatea de 
voluntar și se doreşte a fi o recunoaştere pe care o aducem voluntarilor cu care noi, 
organizaţiile din Reşiţa, lucrăm, pentru contribuţia pe care ei o aduc la dezvoltarea durabilă 
a comunităţii locale. Această reuniune reprezintă deja un mecanism nonformal de dialog 
între actorii sociali din comunitate pentru a sărbători realizările de peste an ale voluntarilor 
acestora. Mai multe informații aici.


Campania De ce voluntariat? O campanie in care tineri cu care am lucrat de-a lungul 
timpului povestesc despre alegerea  lor de a face voluntariat, despre experienta de la 
Centrul de tineret Mansarda si despre impactul acestor activitati asupra dezvoltarii lor 
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http://voluntariat-resita.ro/2015/09/26/nocturna-bibliotecilor/
http://voluntariat-resita.ro/2015/12/07/teatru-de-umbre/#more-1216
http://voluntariat-resita.ro/2015/12/18/balul-voluntarilor-2015/#more-1370


personale si profesionale. Este o campanie prin care ne dorim sa incurajam tinerii sa aleaga 
voluntariatul ca metoda de educatie nonformala, de dezvoltare personala si de schimbare in 
comunitate și care va continua și în 2016.


Centrul de tineret Mansarda 

Am organizat și facilitat în 2015 la Centrul de tineret Mansarda o serie de ateliere 
de creativitate hand-made (mărțișoare, bijuterii, cadouri personalizate de Crăciun, 
up-cycling), ateliere de jocuri de masă și de societate (o buna modalitate de a te 
cunoaște pe tine însuți dar și pe ceilalți), dezcbateri, activități de învățate 
experiențială.


Am sprijinit de asemenea organizarea a două schimburi de experiență între centre 
de tineret. Am fost și vizitatori, la centre din Sibiu și Brașov, dar și gazde pentru 
tinerii de la Giurgiu. Mai multe informații aici.


La finalul anului am fost alătrui de DJST Caraș-Severin și de Primăria Reșița în 
proiectul Trepte spre voluntariat prin care am reamenajat spațiul comun din cadrul 
Blocului Fetelor (B-dul Al.I.Cuza,nr.20), clădire în care centrul de tineret își 
desfășoară activitatea încă din 2005. A fost un exercițiu de succes de implicare 
comunitară despre care puteți citi mai multe aici. Fotografii din timpul lucrărilor aici.  
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 Ia toate deciziile în 
viaţă gândindu-te 
la persoana care 
ai vrea sa devii. 
Dr. Paul Homoly 

 Live the 
moment, leave 
the phone! 

http://voluntariat-resita.ro/2015/07/01/schimb-de-experienta/
http://voluntariat-resita.ro/2015/11/19/trepte-spre-voluntariat/#more-1189
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026897940664852.1073741863.956072841080696&type=3


Proiecte internaționale 

Emotion 4 EVS Mentors: Printr-un parteneriat în cadrul programului Erasmus+, doi 
coordonatori de voluntari ai Centrului de Voluntariat Reșița au participat în perioada 
9 – 17 februarie 2015, alaturi de 25 de lucratori de tineret din Bulgaria, Croatia, 
Italia, Lituania, Portugalia, Slovenia si Spania, la cursul Emotion for EVS Mentors. A 
fost un curs deosebit care ne-a ajutat sa ne dezvoltam competenţa emotională 
pentru a putea lucra atat cu voluntari locali cat si internationali. Mai mule informații 
aici.


Mind the GAP! In perioada 19-25 aprilie 2015 impreuna cu lucratori de tineret din 
alte 12 tari: Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Cipru, Franta, Italia, 
Macedonia, Muntenegru, Serbia, Norvegia, Turcia si Ucraina, am participat la 
seminarul Mind the Gap organizat de YEN (Youth Express Network), seminar care a 
avut ca obiectiv dezvoltarea unei viziuni comune si pregatirea materialelor pentru 
organizarea campaniei „INCLUSION   EXPRESS” in vederea sensibilizarii populatiei 
cu privire la importanța incluziunii sociale a tinerilor și a respectarii drepturilor 
sociale ale acestora. Mai multe informatii aici.


Inclusion LAB: Cea de-a doua etapă a campaniei Inclusion Express, Un proiect 
international organizat de Youth Express Network, retea europeana din care facem 
parte inca din 2009 care a avut ca tematică drepturile sociale ale tinerilor. 
Participanții au învățat cum sa desfasoare activitati pentru tineri legate de acet 
subiect si cum sa le faciliteze accesul la aceste drepturi. Mai multe informații aici.
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 Fără îndoială că un 
grup mic dar 
dedicat şi gânditor 
de cetăţeni poate 
schimba lumea; de 
fapt, este singurul 
lucru care a 
schimbat lumea 
până acum. 
Margaret Mead 

http://voluntariat-resita.ro/2015/02/27/emotion-4-evs-mentors/#more-702
http://voluntariat-resita.ro/2015/04/30/mind-the-gap/
http://voluntariat-resita.ro/2015/07/09/inclusion-lab-ii/


Light your rights: Reveal the social value of Youth Work: Un seminar organizat 
de Youth Express Network (Y-E-N) and Roots and Routes (R&R) în cadrul celei de-a 
16-a ediții a University on Youth and Development, a avut loc intro 20 și 27 
septembrie reunind 22 de lucrători de tineret din 9 țări. Printre aceștia s-a aflat și 
Roxana, coordonatoarea noastră de voluntari. Subiectele abordate au fost 
incluziunea socială, drepturile sociale și valoare socială a muncii cu tinerii, 
participanții împărtășind modalitățile lor de lucru în aceste domenii. Mai multe 
informații aici. 


Chance takers and future makers – Youth against unemployment: Cinci dintre 
voluntarii nostri s-au aflat in Serbia in luna octombrie 2015 pentru a participa alaturi 
de tineri din Germania, Serbia, Ucraina, Turcia si Italia la acest schimb de 
tineri. Proiectul a fost finantat de progarmul Erasmus+ si a avut ca obiectiv scaderea 
gradului de somaj in randul tinerilor prin dezvoltarea abilitatilor de lucru  in echipa, 
descoperirea  competentelor personale si cunoasterea   oportunitatilor alternative 
existente pe piata muncii. Mai multe informații aici. 


Inclusion train: Un seminar mobil care a reprezentat evenimentul de evaluare a 
campaniei internationale INCLUSION EXPRESS din care am facut parte pe 
parcursul lui 2015. Coordonatorul notstu de voluntari a luat parte la calatoria cu 
trenul de la Strasbourg la Bruxelles pentru  prezenta rezultatele campaniei 
responsabililor de politici de tineret, precum si altor ONG-uri si stake-holderi. Mai 
multe informații aici.
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 Voluntariatul este 
cel mai bun 
exemplu de 
democraţie. Votăm 
la alegeri, dar când 
te oferi voluntar, 
votezi în fiecare zi 
pentru comunitatea 
în care vrei să 
trăieşti. 
Marjorie Moore

http://voluntariat-resita.ro/2015/09/30/light-your-rights-2/#more-1108
http://voluntariat-resita.ro/2015/10/07/chance-takers/
http://voluntariat-resita.ro/2015/11/20/inclusion-train/#more-1262


Ce spun colaboratorii noștri? 

"Am intrat cu pasi grabiţi într-o societate democratică, pe care ne-am dorit-o. Însă 
fără ştim că în spatele ei, nu este doar libertate ci şi responsabilitatea care decurge 
din ea. Centrul de Voluntariat Reşiţa nu reprezintă  o exprimare a unei directive date 
de Uniunea Europenă, cum sunt atatea alte organizaţii sau proiecte, ci este un stil 
de viaţă pe care ţi-l imprimă odată ce i-ai păşit pragul. Privind retrospectiv m-a 
surprins în mod plăcut deschiderea şi înţelegerea pe care o arătă, grija faţă de 
voluntari si atentia deosebită acordata tinerilor din medii defavorizate, punctând 
faptul că indiferent de condiţia socială pe care o au, toţi au nevoie de atenţie, 
înţelegere şi să li se dea valoare.” 


Floarea Nica - Director Fundaţia Humanitas Pro Deo 

Ce spun voluntarii? 

"Întalnirea mea cu Centrul de Voluntariat a avut loc cu ani in urma, pe vremea cand 
eram eleva in clasa a IX-a si nu stiam nimic despre voluntariat sau despre ce 
inseamna sa fi parte dintr-un grup de tineri ce are mai mult decat scopuri comune, 
ci scopuri nobile. Acum imi dau seama si constientizez ca am reusit sa cresc, sa ma 
dezvolt in moduri si pe planuri neasteptate la inceput, toate datorita  faptului ca am 
facut si fac parte in continuare din acest centru, atat de drag mie. Aici mi-am pus 
primele intrebari legate de cine sunt, ce vreau si ce imi doresc sa fac in continuare. 
Am avut sansa sa cunosc oameni deosebiti din medii diferite cu preocupari diferite; 
am reusit sa imi infrunt frici si sa depasesc limite, am invatat multe, am descoperit 
cat de frumos este sa poti sa ajuti, sa contribui si sa impartasesti mai tarziu 
cunostinte celorlalti. Nu stiu cat de mult s-a schimbat comunittea in care eu am 
facut activitati de voluntariat dar un lucru este cert: eu m-am schimbat, sunt intr-o 
continua schimbare, ma uit responsabil in jurul meu si invat permanet sa depasesc 
starea de mediocritate. Nu stiu cum arata ale organizatii de voluntariat din tara, dar 
stiu cu siguranta ca Centrul de Voluntariat Resita este cea mai inspirata alegere pe 
care am putut-o face si ma bucur mult ca exista in continuare ca alternativa pentru 
dezvoltarea tinerilor.” 


Andreea Iancu, 24 ani, voluntar in cadrul Centrului de Voluntariat Resita din 2007 
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Pentru mai multe informaţii vă stăm la dispoziţie şi vă invităm să vizitaţi pagina 
noastră web: www.voluntariat-resita.ro  

Echipa Centrului de Voluntariat Reşiţa 
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http://www.voluntariat-resita.ro

