Centrul de Voluntariat Re i a
320100 Re i a, Str. Petru Maior nr.2, cam. 220
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RAPORT DE ACTIVITATE 2012
Centrul de Voluntariat Re i a este un proiect ce s-a concretizat în 2005 sub forma unui parteneriat
public-privat, partenerii fiind Funda ia Activity pentru resurse umane i dezvoltare durabil Re i a,
Consiliul Local Re i a, Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara -Severin, Asocia ia Cogito Re i a,
Asocia ia Bike Attack, Asocia ia Egality, Asocia ia Sf. Vincen iu de Paul Re i a. În 2006 Centrul a
dobândit personalitatea juridic , devenind o organiza ie neguvernamental de sine st t toare.
Centrul de Voluntariat Re i a are rolul de intermediar între nevoia de voluntari a organiza iilor
re i ene i disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor din comunitate. Totodat centrul sprijinin
recunoa terea în comunitate a valorii activit ii de voluntariat. Obiectivele noastre sunt:
promovarea educa iei nonformale a tinerilor prin voluntariat, sprijinirea dezvolt rii capacit ii
organiza iilor neguvernamentale de a oferi servicii în comunitate.
În 2012 Centrul de Voluntariat Re i a a func ionat i
dobândite din sponsoriz ri, campania 2% i prin proiecte
programe de finan are ale Comisiei Europene, Autorit
Direc iei Jude ene pentru Sport i Tineret Cara -Severin
Municipiului Re i a.

i-a desf urat activitatea prin resurse
proprii i în parteneriat printr-o serie de
ii Na ionale pentru Sport i Tineret i
i cu sprijin financiar din partea Prim riei
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1. ACTIVITATE PERMANENT
Activitatea permanent a Centrului de Voluntariat Re i a const în: recrutarea i plasarea de
voluntari, asistarea i consilierea acestora, informarea, evaluarea, motivarea i recompensarea
voluntarilor.
RECRUTAREA VOLUNTARILOR este realizat de echipa centrului ca un proces continuu de
informare a tinerilor despre voluntariat ca alternativ de educa ie nonformal . Periodic se fac
campanii de recrutare în liceele re i ene, realizându-se prezent ri, dezbateri despre posibilit ile
de voluntariat, beneficiile acestuia pentru individ i comunitatea local . Toate informa iile despre
voluntari sunt organizate în fi e ale acestora ce includ informa ii despre abilit i, competen e,
cuno tin e, obiective i a tept ri, domenii de interes, disponibilitate.
A fost creat în acest fel o baz de date ce cuprinde în prezent în jur de 300 de voluntari dintre
care aproximativ 70% au participat în diferite activit i de voluntariat (având cel pu in un
plasament).
• În 2011 in jur de 1500 de tineri au fost informa i cu privire la voluntariat în general, la
oportunit ile de voluntariat pe plan local, na ional i interna ional i la beneficiile
voluntariatului la nivelul comunit ii i al individului.
PLASAREA VOLUNTARILOR se realizeaz în func ie de nevoile exprimate de diferite organiza ii,
prin realizarea matching-ului dintre specificul activit ii i interesele i disponibilitatea voluntarilor.
• În 2012 am plasat voluntari în 14 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe
termen lung, cumulând un total de peste 320 de voluntari implica i în activit i de
voluntariat i în organizare de evenimente (Printre proiectele în care au fost implica i
amintim: campania 2%, 1 Aprilie Happening, Targul ONG-urilor re i ene, Face-painting
pentru copiii din Re i a i Oravi a, Curs de calculatoare pentru seniori, S pt mâna
Na ional a Voluntariatului, Cursuri de calculatoare pentru seniori, Banat Mountainbike
Maraton, Voluntari 2.0 – Echipa de interven ie, Ziua Educa iei Nonformale, Caravana
Serviciului European de Voluntariat – MOVE, S pt mâna coala Altfel, Atelierele cu mâini
de la Centrul de tineret Mansarda, Balul Voluntarilor)
TRAINING-UL VOLUNTARILOR este realizat de speciali ti la nivel local i interna ional printr-o
combina ie de sesiuni teoretice, metode interactive, studii de caz, work-shopuri i activit i de
team-buiding. Sesiunile de training au ca obiectiv dezvoltarea abilit ilor necesare voluntarilor în
plasamentele în care urmeaz s fie plasa i dar i dezvoltarea personal
i interpersonal a
acestora prin (managementul de proiect, managementul resurselor, metode outdoor, utilizarea
creativ a materialelor reciclabile).
• În 2012 am format voluntari în metode de educa ie nonformal , lucrul cu tinerii,
leadership i antreprenoriat, voluntariat, munc în echip , cet enie european ,
particpare activ în comunitatea local , toleran
i lupta împotriva violen ei i a
discrimin rii, fotografie i metode alternative de exprimare, colaborare transsectorial
i responsabilitate social , atât prin evenimente locale, na ionale cât i
interna ionale.
În ceea ce prive te MOTIVAREA i RECUNOA TEREA VOLUNTARILOR, realiz m periodic
sesiuni de mentorat i grupuri de reflexie în care voluntarii sunt încuraja i s exploreze rela ia lor
personal cu voluntariatul, fiind facilitat un proces de identificare a motiva iei interioare.
Participarea la evenimente interna ionale face parte din strategia noastr de recompensare a
voluntarilor activi i implica i. Un eveniment important în procesul de recunoa tere a valorii muncii
de voluntariat în comunitate este BALUL VOLUNTARILOR, eveniment ajuns la a VII-a edi ie care a
reunit în 2012 130 de invita i, voluntari în cadrul a peste 20 de organiza i i institu ii re i ene.
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ACTIVIT
•

•
•
•
•

•

I DE INFORMARE I DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI:

Campanii de informare cu privire la voluntariat i de promovare a voluntariatului. Scopul
acestui program este acela de a stimula interesul tinerilor despre voluntariat i de motiva tinerii
pentru a se implica în rezolvarea unor probleme în comunitatea local . Temele aduse în
discu ie sunt: no iuni generale despre voluntariat i legisla ia în vigoare, voluntariatul ca mijloc
de educa ie nonformal , cum se face o campanie de recrutare de voluntari, responsabilit ile i
beneficiile care rezult din a fi voluntar pe termen lung, dezvoltare personal i profesional ,
activism civic. În 2012 au fost organizate astfel de campanii în cadrul S pt mânii Na ionale a
Voluntariatului, în cadrul s pt mânii coala Altfel, la debutului anului colar 2012 – 2013 în
liceele Re i e, pe parcursul anului în cadrul Centrului de tineret Mansarda Re i a
Participare la evenimente de promovare a voluntariatului: târguri de voluntariat, Targul
ONG-urilor din Re i a
Informare cu privire la Serviciul European de Voluntariat în cadrul proiectului na ional
MOVE am fost una din loca iile care a g zduit Caravana SEV în cadrul c reia am informat
tinerii i organiza iile despre oportunit ile SEV
Informare cu privire la voluntariat în general i la oportunit ile de voluntariat din
comunitate (pe site-ul organiza iei, pe pagina de Facebook, prin întâlniri periodice cu tinerii la
Centrul de tineret Mansarda Re i a)
Voluntariat hand-made - ateliere de confec ionare a unor obiecte decorative hand- made –
cercei, friendship bracelets, plase de pânz pictate manual, obiecte din materiale reciclabile,
m ti vene iene, obiecte care pot fi utilizate mai apoi pentru alte campanii, activit i i
evenimente în folosul comunit ii. Ca exemplu, am creat colec ia de cercei BMM 2012 prin care
am promovat evenimentul i l-am cofinan at cu fondurile ob inute din vânzarea produselor.
Evenimente de anima ie de strad realizate de voluntari: 1 Aprilie Happening, Flashmob
ZEN

2. PROIECTE LOCALE I NA IONALE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

peste 320 de voluntari implica i în activit i de voluntariat i în organizare de evenimente
voluntari plasa i în 14 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe termen lung
peste 1500 de tineri informa i cu privire la voluntariat i la oportunit ile de voluntariat din
Re i a
din 2006 membru al Re elei Na ionale a Centrelor de Voluntariat din România:
http://voluntariat.ro/retea_centre_voluntariat.htm
am participat în 2012 la primele întâlniri prin care s-au pus bazele Re elei de Educa ie
Nonformal din România: www.nonformalii.ro
Centrul de Voluntariat Re i a a sus inut i pe parcursul anului 2012 mi carea ini iat în cadrul
grupurilor de lucru pentru Anul European al Voluntariatului i propunerii de include in viitoarea
genera ie a Fondului Social European (fonduri structurale) o axa prioritara dedicata activit ilor
de voluntariat, educa iei nonformale si tineretului.
Publicarea pove tii voluntarilor re i eni care au realizat Serviciul European de Voluntariat:
http://www.voluntareuropean.ro/povesti_de_voluntari.php
suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda Re i a: asigurarea permanen ei,
planificare i implementare de activit i de educa ie non-formal pentru tineri
organizare de activit i de anima ie pentru copii provenind din medii dezavantajate
organizare de activit i de anima ie stradal : flashmob, 1 Aprilie Happening
S pt mâna Na ional a Voluntariatului 2012
Stagiu de team-building i lucru în echip pentru voluntarii re i eni
Cursuri de calculatoare pentru seniori
suport în organizare de evenimente: Banat Mountainbike Maraton
Balul Voluntarilor 2012 – Edi ia a VII-a
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Suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda
Din 2006 Centrul de Voluntariat Re i a se afl în echipa ce gestioneaz activit ile de la Centrul de
tineret Mansarda, oferind servicii tinerilor din comunitate. Mansarda este un proiect implementat de
Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara -Severin in parteneriat cu organiza ii neguvernamentale
din Re i a si finan at de Ministerul Tineretului i Sportului i Prim ria Municipiului Re i a. Pe
parcursul lui 2012 am organizat în cadrul centrului de tineret activit i de educa ie non-formal i
de timp liber pentru tineri, ateliere creative cu materiale reciclabile, evenimente, etc.

Campania 2%
În 2012 voluntarii s-au implicat activ în aceast campanie realizând un filmule care a fost
promovat atât în mediul on-line cât i la televiziunea local . Filmule ul poate fi vizionat aici:
http://vimeo.com/34669215

VOLUNTARI pentru cursul de Ini iere în tainele calculatorului pentru seniori
Cursul de ini iere in tainele calculatorului pentru seniorii a fost organizat de Biblioteca Jude eana si
s-a desf urat în perioada martie - mai 2012. Sarcina voluntarilor a fost asistarea cursan ilor in
înv area si realizarea unor sarcini simple pe calculator: crearea unui cont de e-mail si messenger,
utilizarea e-mailului si a messenger-ului, utilizarea unui browser de internet, uploadarea,
desc rcarea si salvarea de fotografii, etc. Au fost create doua grupe de cursan i care s-au întâlnit o
data pe s pt mân , iar dup câteva s pt mâni de curs intensiv, în cadrul S pt mânii Na ionale a
Voluntariatului, am r spl tit voluntarii care s-au implicat si cursan ii care au reu it s descâlceasc
pana la urma lumea calculatorului. A fost, dincolo de rezultatele tehnice, o întâlnire
intergenerationala autentic si emo ionant care s-a s rb torit cu pr jituri de cas , diplome i voie
bun .
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1 APRILIE Happening
De 1 Aprilie Centrul de Voluntariat Re i a a pregatit locuitorilor Re i ei o p c leal menit s îi bine
dispun i s îi scoat din rutin . Este vorba despre o activitate de anima ie de strad care a
implicat 34 de voluntari. Activitatea face parte din seria ac iunilor de anima ie de strad pe care
Centrul de Voluntariat le organizeaz cu i pentru tinerii din Re i a printr-o metodologie care are ca
obiectiv dezvoltarea creativit ii, a curajului de exprimare a propriei identit i dar i a sentimentului
de apartenen la comunitatea din care ace tia fac parte. În acela i timp ne dorim s p str m
tradi ia zilei de 1 Aprilie i s o transform m într-un prilej de zâmbet i de rupere a rutinei.

S PT MÂNA NA IONAL A VOLUNTARIATULUI
Voluntariatul nu e o poveste. Voluntariatul e de povestit!
SNV este un eveniment na ional anual menit sa mobilizeze cat mai multe organiza ii si cat mai
mul i voluntari care sa contribuie împreuna la dezvoltarea comunit ilor lor si sa atrag sprijinul
celorlal i pentru activitatea voluntarilor si recunoa terea meritelor acestora. În acest an SNV s-a
desfp urat n perioada 14 – 20 mai, iar în jude ul nostru ne-am implicat în organizarea acestui
eveniment al turi de Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Cara -Severin, Asocia ia Bike
Attack Re i a, Prim ria Municipiului Re i a.
La Re i a am desf urat urm toarele activit i:
o Voluntariat in practica - Timp de doua zile am primit la Centrul de tineret Mansarda Resita
60 de tineri interesa i de voluntariat c rora le-am prezentat oportunit i de voluntariat din
comunitate si la nivel interna ional. Voluntarii activi ai Centrului de Voluntariat Resita le-au
povestit din experien a lor si despre impactul pe care activit ile de voluntariat il are
asupra lor la nivel personal.

o

Free Ocico - Colectare de haine pentru tineri dezavantaja i - la centrul de tineret
Mansarda tinerii au adus haine si lucruri care nu le mai sunt utile, dar inca pot fi folosite
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o
o
o
o
o
o

de altii. Aici au avut posibilitatea de a le schimba cu altele care le-au pl cut si de care
aveau nevoie. Lucrurile ramase dup ce toate schimburile au fost încheiate, au fost
donate Fundatiei Humanitas Pro Deo pentru a le distribui tinerilor beneficiari care au
nevoie de ele i pentru a fi puse spre vânzare în cadrul magazinului social gestionat de
funda ie.
Festivitatea de absolvire a cursului de initiere in tainele calculatorului pentru varstnici
Voluntari pentru cultura - Lecturi Urbane - Evenimentul a atras un num r mare de
participan i care au citit împreun timp de câteva ore, demonstrând astfel ca se pot
solidariza pentru transmiterea unei idei.
Ateliere de escalad pentru copii facilitate de voluntari
Tricou de voluntar - o expozi ie de tricouri pe care voluntarii le-au primit si purtat de-a
lungul timpului in proiecte si activit i de voluntariat care a reunit peste 50 de tricouri din
perioada 1996 - 2012
Voluntari pentru seniori - Clubul de Bingo - In contextul Anului European al îmb trânirii
active si al solidarit ii intre genera ii, tinerii voluntari au realizat pentru seniorii de la
Centrul de îngrijire pentru adul i Re i a o serie de activit i de timp liber.
Voluntar Hoinar - Voluntarii au ref cut marcajele turistice din Parcul Na ional Semenic Cheile Carasului.

Târgul ONG-urilor din Re i a
A fost o ocazie pentru tinerii voluntari de a-si valorifica abilit ile si de a vorbi despre voluntariat,
despre motiva ia lor ca voluntari si despre importanta voluntariatului. Am prezentat produsele
atelierelor creative pe care le facem la Centrul de tineret Mansarda si am modelat peste 250 de
baloane.

Banat Mountain Bike Maraton 2012
Banat Mountain Bike Maraton a avut loc pe 5 august in zona Garâna – Mun ii Semenic si este un
eveniment organizat de Asocia ia Bike Attack care se adreseaz cicli tilor amatori avand ca
obiectiv promovarea turismului sustenabil si a zonei Banatului Montan. Ce este foarte frumos la
BMM este faptul ca acesta a fost al optulea an în care evenimentul a fost organizat 100% de
voluntari cu pasiune, consecventa si dedica ie.
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Centrul de Voluntariat Re i a a fost responsabil de managementul voluntarilor ale c ror sarcini au
inclus:
- ajutor la buc t rie (pentru preg tirea pastelor oferite la finalul competi iei concuren ilor)
- asigurarea permanen ei la punctele de control/direc ionare/alimentare
- suport in zona de Start / Sosire
- gestionare tab r de baz voluntari (coordonare, cur enie, mâncare)
- a existat i o categorie speciala de voluntari: “oameni buni la toate” :)
De asemenea am sus inut i cofinan at evenimentul prin crearea colec iei de cercei handamade
din materiale reciclate BMM2012.

Mai multe informa ii pe www.banatmaraton.ro
VolunTARI 2.0 - Echipa de interventie
Un proiect organizat de Centrul de Voluntariat Re i a i finan at de Autoritatea Nationala pentru
Sport si Tineret prin Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Cara -Severin, care i-a propus
crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea particip rii civice a 30 de tineri prin activit i de
educa ie non-formala i dezvoltarea abilit ilor de lucru în echip pentru ace ti tineri voluntari activi.
A fost, deci, un stagiu de team- building i munc în echip pentru tineri care activeaz ca voluntari.
Ne dorim dezvoltarea sectorului de voluntariat, iar acest proiect face parte din strategia de suport a
Centrului de Voluntariat Re i a pentru tinerii voluntari i pentru organiza iile care lucreaz cu
ace tia.

Stagiul s-a desf urat în dou module, unul teoretic i unul experien ial care a cuprins o sesiune
outdoor de team-building. Metodologia utilizat în cadrul proiectului a fost aceea a înv rii
experien iale, care poate fi definit ca procesul prin care oamenii acord sens experien elor tr ite,
ini iind un proces de înv are prin reflectarea asupra a ceea ce facem. Astfel participantul
experimenteaz efectiv i tr ie te ceea ce înva , iar noi îi vom crea oportunitatea de a se implica
activ i în mod voluntar în proces, de a reflecta asupra a ceea ce experimenteaz , de a
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conceptualiza experien a prin care a trecut i de a transfera noile concepte i idei în realitate i în
noi contexte.

CE AM ÎNV AT ÎMPREUN ?
o "O sa am grija sa ascult mai mult si p rerile altora. Procesul este mai important decat
rezultatul"
o "Vreau sa ii înv si pe al i tineri ceea ce am înv at eu. Vreau s fac cu ei activit ile pe
care le-a i f cut voi cu noi"
o "Munca in echipa, coordonare, respect, implicare, colaborare, r bdare de otel, toleranta"
o "De acum înainte voi fi mai responsabila"
o "Singur e ti poate mai rapid, dar împreun suntem mai buni"
o "De i avem limite, acestea pot fi dep ite"
o "R bdare mult , sa fii explicit si sa nu dai vina pe altcineva"
o "Sa am r bdare si încredere in oameni"
o "Fiecare are propriile limite, dar lucrând împreun , putem reu i"
o "Fiecare are o sarcina care este importanta, oricât de mica ar fi"
o "Nu trebuie sa fii bun la toate, dar nu trebuie nici sa-ti fie frica sa iti dep e ti limitele.
Uneori ajutorul colegilor face treaba mai u oar "
o "Un mul umesc spus când trebuie, conteaz !"
o "Printr-un joc banal po i con tientiza lucruri importante"
o "Mi-am dat seama cat de mult conteaz si ajuta încurajarea colegilor"
o "Nu e important sa nimere ti in cea mai faina echipa, uneori provoc rile întâmpinate te
ajut s înve i mai multe despre tine si despre ceilal i"
Flashmob ZEN
Vineri, 28 septembrie, ora 18:00 – trec torii din zona Victoria si Centrul Civic al Resitei au avut,
pentru un minut, impresia ca timpul s-a oprit in loc. Zeci de tineri voluntari au „înghe at” si s-au
sincronizat cu tineri din Bac u, Cluj-Napoca, Satu-Mare, Bucure ti, Dr. Tr. Severin sau Boto ani,
pentru a promova educa ia nonformal si pentru a transmite mesajul ca „Oricine poate înv a.
Oriunde. Tot timpul”.

Ne-am al turat si noi flashmobului organizat in toata tara dup acela i scenariu la ora 18:00 cu
ocazia zilei ZEN - Ziua Educa iei Nonformale. Astfel in 28 si 29 septembrie organiza ii, institu ii si
oameni care cred in beneficiile educa iei nonformale si care practica activit i si metode de
educa ie nonformal , au realizat evenimente vizibile in comunit ile din întreaga tara sub umbrela
mare a evenimentului Ziua Educa iei Nonformale. Mai multe informa ii pe www.nonformalii.ro
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Caravana SEV!
In 16 octombrie Caravana SEV a poposit la Re i a. Participan ii au aflat mai multe despre Serviciul
European de Voluntariat, despre cum pot po i primi sprijin financiar din partea Comisiei Europene
pentru a deveni voluntari interna ionali si pentru a g zdui voluntari str ini in organiza ia si
comunitatea lor!

Caravana face parte din proiectul MOVE – Mobilitate i Voluntariat în Europa, desf urat prin
programul Tineret in Ac iune în perioada aprilie-decembrie 2012 de Pro Vobis – Centrul Na ional
de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca i Asocia ia
A.R.T. Fusion. Iar la Re i a gazda a fost Centrul de Voluntariat Resita.
Atelier cu mâini – atelier de confec ionat m

ti

Un atelier pentru cei care î i doreau s fac ceva creativ i aplicat, s experimenteze, s dea frâu
liber imagina iei i s cunoasc al i tineri cu interese similare care sa desf urat în perioada
octombrie – decembrie 2012 la Centrul de tineret Mansarda, f când parte din oferta de activit i de
educa ie non-formala a Centrului de tineret Mansarda Re i a. Iat i rezultatele atelierului care au
fost valorificate in cadrul Balului voluntarilor 2012, eveniment desf urat sub motto-ul Voluntariatul
nu este o masca!
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Balul Voluntarilor 2012 - Voluntariatul nu este o masc !
Cea de-a VII-a edi ie a Balului Voluntarilor a avut loc joi, 6 decembrie 2012, în preajma Zilei
Interna ionale a Voluntariatului. În acest an tema a fost: Voluntariatul nu este o masc !
Voluntariatul a ajuns s fie pentru mul i dintre noi un stil de via , un mod de a privi lumea, ceva
f r de care noi nu am mai fi noi în ine. i pentru c uneori poate deveni obositor s tot fim noi
în ine, le-am dat participan ilor ocazia ca pentru o sear s fie altcineva, sau cel pu in s
experimenteze o alt form de a se prezenta. I-am invitat deci s poarte o masc la care s
ata eze sau nu o costuma ie inedit , un nume de cod sau un comportament atipic. Nu am luat o
pauz de la a fi voluntari i a crede în puterea voluntariatului, acestea sunt deja mult prea adânc
înr d cinate în noi, dar ne-am jucat împreun , ne-am reinventat i, la final am descoperit c
suntem aceia i oameni vis tori, activi i implica i. Poate doar pu in mai relaxa i i bine dispu i.

Balul Voluntarilor se dore te a fi o recunoa tere pe care o aducem voluntarilor cu care noi,
organiza iile din Re i a, lucr m, pentru contribu ia pe care ei o aduc la dezvoltarea durabil a
comunit ii locale. Aceast reuniune reprezint deja un mecanism nonformal de dialog între actorii
sociali din comunitate pentru a s rb tori realiz rile de peste an ale voluntarilor acestora.
Evenimentul a fost organizat de Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Cara -Severin în
parteneriat cu Centrul de Voluntariat Re i a, Asocia ia Bike Attack i Prim ria Municipiului Resita,
reunind în jur de 130 de invita i, voluntari în cadrul a peste 20 de organiza i i institu ii re i ene.

3. PROIECTE INTERNA IONALE
•
•
•
•
•
•

din 2009 membru al re elei interna ionale Youth Express Network
din 2011 membru asociat al Centrului European de Voluntariat, http://www.cev.be/memberorganisations/
10 parteneriate la nivel interna ional cu ONG-uri i institu ii publice
derulare de proiecte finan ate de Comisia European prin programele Tineret în Ac iune i
Programul de înv are pe tot parcursul vie ii – Grundtvig:
peste 35 de voluntari re i eni implica i în activit i i mobilit i interna ionale
6 parteneriate încheiate pentru realizarea de proiecte interna ionale în 2013

Volunteers 4 You - How to get, to train, to motivate and to keep young volunteers in
European youth work
În perioada 19 – 26 februarie, 3 tineri re i eni s-au specializat în voluntariat în cadrul trainingului
international "Volunteers 4 You - How to get, to train, to motivate and to keep young volunteers in
European youth work” realizat de Centrul de Voluntariat Re i a în parteneriat cu alte 8 organiza ii
neguvernamentale din Europa. Cursul de formare se desf oar în Haale, Germania, prin suport
financiar din partea programului Tineret în Ac iune al Comisiei Europene.
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Cursul de formare a avut ca scop cre terea calit ii procesului de implicare a voluntarilor în
activit i în folosul comunit ii i s-a adresat lucr torilor de tineret i coordonatorilor de voluntari
care au un rol cheie în implementarea proiectelor de voluntariat la nivelul comunit ii locale.

Obiectivele proiectului au fost:
• Schimbul de experien între organiza ii care lucreaz în domeniul voluntariatului în
vederea identific rii de bune practici în gestionarea voluntarilor, dar i a provoc rilor c rora
acestea trebuie s le fac fa în activitatea lor curent
• Facilitarea în elegerii procesului de management al voluntarilor i a etapelor acestuia:
recrutare, implicare, motivare, recunoa tere i etic
• Cre terea calit ii muncii cu voluntarii, cu focus pe sprijinul acordat acestora în procesul de
înv ate pe care îl reprezint activitatea de voluntariat
• Explorarea interdependen ei dintre organiza ii, voluntari i comunitatea local , i
identificarea de mecanisme de lucru care s implice to i ace ti actori
Cursul de formare a fost o experien valoroas la nivel personal i profesional pentru cei 3
participan i re i eni, dar i un pas important din strategia de dezvoltare organiza ional a Centrului
de voluntariat Re i a i de asigurare a unui standard de calitate ridicat al serviciilor pe care le ofer
în comunitate prin perfec ionarea continu a personalului implicat.
Jump in! International Seminar
Centrul de Voluntariat Re i a a g zduit în perioada 22 – 27 aprilie 2012 seminarul interna ional
Jump in! care face parte din proiectul You(th) are the Champions: strategii pentru angajabilitatea
tinerilor implementat între septembrie 2011 – septembrie 2012 de re eaua interna ional Youth
Express Network din care facem parte i finan at de Comisia European prin programul Tineret în
Ac iune.
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Seminarul a avut ca scop con tientizarea cu privire la importan a voluntariatului în dezvoltarea de
competen e la nivel personal i profesional pentru tineri i a reunit 30 de participan i din 11 ri din
Europa, atât tineri implica i în activit i de voluntariat cât i lucr tori de tineret i coordonatori de
voluntari. A fost un grup eterogen atât din punctul de vedere al experien ei în domeniu, cât i din
punct de vedere cultural, rile prezente în cadrul seminarului sunt: România, Bulgaria, Fran a,
Italia, Polonia, Suedia, Lituania, Portugalia, Spania, Slovenia i Germania.
Obiectivele seminarului au fost:
• Con tientizarea participan ilor cu privire la scopul i obiectivele noii Strategii Europene
pentru Tineret
• Schimbul de bune practici între participan i cu privire la voluntariatul la nivel local i
interna ional, precum i identificarea oportunit ilor oferite tinerilor în acest sens
• Identificarea de modalit i prin care competen ele dobândite de tineri prin voluntariat pot fi
recunoscute i transferate pentru a facilita integrarea acestor tineri pe pia a muncii
• Con tientizarea cu privire la impactul pe care activit ile de voluntariat îl au asupra
comunit ilor locale i asupra tinerilor care le realizeaz
Volunteering for stronger societies through innovation and cross-sector collaboration
Am participat in perioada 9 – 10 mai 2012 la cea de-a 23-a Adunare Generala a Centrului
European de Voluntariat si la simpozionul cu tema Volunteering for stronger societies through
innovation and cross-sector collaboration (Voluntariat pentru o societate mai puternica prin inovatie
si colaborare trans-sectoriala) care s-a desf urat în Copenhaga, la sediul Parlamentului
Danemarcei.

Participarea la acest eveniment s-a realizat în contextul în care, începând cu 2011, Centrul de
Voluntariat Re i a este membru al Centrului European de Voluntariat. Simpozionul a reunit peste
160 de speciali ti in voluntariat provenind din diverse domenii: business, institu ii publice, ONG-uri,
voluntari si persoane implicate in procesul de decizie la nivel European.
Obiectivele simpozionului au fost urm toarele:
• Crearea unui spa iu participativ si interactiv de dezbatere, creare de parteneriate si schimb
de bune practici
• Identificarea si explorarea de bune practici cu privire la cooperarea trans-sectoriala in
domeniul voluntariatului
• Dezvoltarea de obiective cu privire la inova ia si calitatea in domeniul voluntariatului
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Wonderful Nature - Wonderful People!
5 voluntari ai Centrului de Voluntariat Re i a au participat în perioada 27 mai – 3 iunie 2012 la
schimbul interna ional de tineret Wonderful nature – Wonderful people! organizat de Fundacja
Rodowo i finan at de Comisia European prin programul Tineret în Ac iune. Proiectul se va
desf ura în Rodowo, Polonia, reunind participan i din România, Polonia, Lituania i Turcia.

În cadrul proiectului tinerii au luat parte la activit i prin care au descoperit Zona Lacurilor poloneze,
bog iile naturale dar i tradi iile i obiceiurile locului. De asemenea, ei au prezentat o zon din ara
lor de origine, zon pe care au propus-o pentru a fi inclus în catalogul Minunilor Naturale din
Europa. Voluntarii re i eni au ales zona Parcului Na ional Cheile Nerei – Beu ni a, o zon
deosebit din jude ul nostru pe care au promovat-o prin activit i interactive i prin imagini. Aceasta
deoarece una dintre temele proiectului este fotografia, tinerii fiind invita i s descopere i s
interpreteze lumea prin intermediul fotografiilor. În acest sens, pe parcursul schimbului de tineret sau realizat o serie de expozi ii cu fotografiile realizate de participan i, expozi ii la care au fost
invitate comunitatea local precum i autorit ile locale din Rodowo.
Europeans Against Discrimination
6 voluntari au participat între 18 i 25 iunie la schimbul interna ional de tineret, Europeans Against
Discrimination, care s-a desf urat la Delibato, în Serbia, reunind 36 de tineri din Ungaria, Turcia,
Kosovo, Macedonia, Ungaria i România, tineri care au înv at s devin mai toleran i i mai
con tien i de efectele negative ale violen ei care ne înconjoar zi de zi.

Tema proiectului a fost violen a la care sunt expuse grupurile marginalizate, fie c vorbim de
minorit i etnice i culturale, sexuale, religioase sau persoane cu dizabilit i. Obiectivul a fost ca
tinerii participan i s formeze o voce comun împotriva discrimin rii i s devin exemple
personale de lupt împotriva acestui tip de violen . Programul de activit i a fost realizat tot de
participan i, fiecare ar preg tind câteva dintre sesiunile ce au avut loc pe parcursul s pt mânii.
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Astfel, tinerii din Re i a au preg tit activit i pentru a aborda tematica violen ei din via a noastr i
a regulilor sociale care ne înconjoar , construind împreun cu ceilal i participan i un calendar
contra violen ei. Activit ile planificate s-au bazat pe metodologia înv rii experien iale, implicând
metode precum brainstormingul, colajul i jocul de rol. Proiectul a fost organizat de YES - Young
Europeans of Serbia i finan at de Comisia European prin programul Tineret in Ac iune.
(Re)Shaping Local Communities
În perioada 18 - 26 iunie 2012, 4 tineri voluntari ai Centrului de voluntariat Re i a s-au aflat în Vila
de Marmeleira, Portugalia, pentru a da o nou form comunit ilor locale. Ei au participat la
seminarul interna ional (Re)Shaping Local Communities care a reunit 30 de tineri pentru a
identifica împreun modalit i de a interveni în comunit ile locale si de a produce schimb ri
sociale sustenabile. Participan ii din Portugalia, România, Slovenia, Fran a, Polonia i Austria au
f cut schimb de bune practici în acest sens i au identificat direc ii comune de ac iune pentru a
implica tinerii i pentru a-i face con tien i de poten ialul pentru schimbare pe care îl au. De
asemenea, s-a creat o re ea de organiza ii care activeaz la nivel local i un calendar de activit i
comune de stimulare a creativit ii, a spiritului civic, de cre tere a stimei de sine i de dezvoltare
de competen e antreprenoriale pentru tineri.

Seminarul a fost unul inedit deoarece nu au existat facilitatori externi, participan ii fiind aceia care
au stabilit con inutul i metodologia activit ilor derulate pe parcursul s pt mânii, ei participând de
fapt la un exerci iu de democra ie i participativitate, stabilind care le sunt priorit ile, care sunt
aspectele pe care doresc sa le abordeze, precum i modalitatea de lucru. Astfel, cei 4 voluntari ai
Centrului de Voluntariat Re i a i-au asumat un dublu rol, acela de organizatori i acela de
participan i, fiind direct responsabili de succesul proiectului. Proiectul a fost organizat de Grupo
dos Amigos da Vila de Marmeleira si finan at de Comisia European prin programul Tineret in
Ac iune.
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S.T.A.R.T. - Sport to Art
6 voluntari ai Centrului de Voluntariat Re i a au participat în perioada 2 – 11 iulie 2012 la schimbul
interna ional de tineret S.T.A.R.T. - Sport to Art organizat de Maison de Jeunes de Tamines i
finan at de Comisia European prin programul Tineret în Ac iune.
Principalul obiectiv al proiectului a fost dezvoltarea cet eniei europene a tinerilor si sentimentul lor
de apartenen la acelea i valori si principii prin utilizarea unor metode creative: corelarea sportului
cu muzica. Astfel tinerii au avut ocazia de a realiza activit i sportive (ciclism, volei si activit i
outdoor) si de a participa la ateliere de ini iere in muzica (improviza ie, jam sessions,
experimentare cu instrumente de percu ie), intrând chiar in studioul de înregistr ri profesionist al
Centrului de tineret din Tamines. Ultimele doua zile ale proiectului au fost dedicate unui festival de
old-school rock, participan ii realizând un spectacol muzical in cadrul acestuia si fiind responsabili
de figura ie si anima ie. Aceasta abordare a creat un spa iu liber pentru tineri, un spa iu de crea ie
si de deschidere a sim urilor si a mintii, un spa iu in care facilitatorii activit ilor au adus aduce in
prim plan valori precum democra ia, toleran a si înv area interculturala.

Proiectul reprezint o continuare a colaborarii pe care Centrul de Voluntariat Resita o are inca din
2005 cu Maison de Jenues de Tamines, o colaborare care s-a concretizat intr-o serie de vizite de
pregatire si fezabilitate, ateliere de creatie colectiva, schimburi de tineri si vizite de studiu.
Take a Risk!
Carina i Flavius, 2 voluntari ai Centrului de Voluntariat Re i a, s-au aflat în perioada 16 – 24
august in Lituania pentru a participa la cursul interna ional de formare Take a Risk. Trainingul face
parte din proiectului You(th) are the Champion – Strategies for Youth Employment, proiect ce s-a
desf urat în perioada septembrie 2011 – decembrie 2012 în cadrul re elei Youth Express
Networks prin programul Tineret în Ac iune al Comisiei Europene. Proiectul a urm rit identificarea
unor strategii pentru cre terea gradului de angajare a tinerilor prin implicarea acestora în activit i
de voluntariat i prin realizarea de demersuri pentru recunoa terea valorii acestei activit i de c tre
factorii de decizie i angajatorii din rile partenere în proiect

Trainingul a reunit 39 de participan i din 15 ri (Bulgaria, Croa ia, Cipru, Fran a, Germania,
Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia i Turcia),
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voluntari, lideri i lucr tori de tineret, coordonatori de voluntari sau coordonatori de proiecte pentru
tineret. Ace tia au înv at împreun despre cum s fac primul pas spre pia a muncii prin
antreprenoriat i mobilitate interna ional . Metodologia de înv are a fost cea a educa iei outdoor i
de aventur , având ca scop principal schimbarea percep iei cu privire la risc. Acesta a fost abordat
prin prisma sa pozitiv , ca motor al dezvolt rii personale i profesionale deoarece numai ie ind din
zona de confort riscul poate fi asumat i valorificat.
VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe – A Pathway to Employment
În perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2014 derul m împreun cu alte 9 organiza ii i institu ii
din Europa proiectul VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe – A Pathway to
Employment. Este vorba despre un Parteneriat pentru înv are finan at de Comisia European prin
Programul Înv are pe tot parcursul vie ii – Grundtvig.
Obiectivele proiectului sunt:
• Cre terea nivelului de cunoa tere cu privire la identificarea i validarea procesului de
înv are informal
i nonformal din cadrul activit ilor de voluntariat ca unul din
instrumentele cheie în transferul rezultatelor înv rii c tre diferite domenii (pia a muncii,
activit i de voluntariat, service learning, Curriculum vitae al tinerilor adul i)
• Cre terea calit ii sistemelor de suport i a competen elor persoanalului organiza iilor i
institu iilor cu privire la educa ia nonformal i înv area informal în Europa
• Analizarea diferitelor concepte i în elesuri ale voluntariatului în Europa i contextualizarea
acestora în realitatea istoric
• Promovarea activit ile de voluntariat la nivel European ca metod de educa ie nonformal
i informal i ca punte de leg tur între educa ia formal , activit i voca ionale i viaa a de
adult integrat pe pia a muncii pentru tineri adul i cu mai pu ine oportunit i.
• Crearea unui exemplu de bun practic i schimb de experien între Europa Centrala, de
Vest i de Est.

Primul seminar transna ional din cadrul proiectul a avut loc în perioada 21- 22 noiembrie 2012 în
Groningen, Olanda. Seminarul a avut ca obiective cunoa terea mai aprofundat
i construirea
echipei interna ionale de proiect, cunoa terea expertizei i a domeniului de activitate a
organiza iilor din proiect, revizuirea programului de activit i i cunoa terea contextului social i
legal al voluntariatului în rile partenere. Au fost dou zile de discu ii i dezbateri intense cu
rezultate de înv are foarte bune, rezultate care vor fi accesibile celor interesa i în cadrul primului
Newsletter care va fi publicat în cursul lunii Decembrie 2012.
Acest proiect a fost finan at cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast comunicare reflect numai
punctul de vedere al autorului i Comisia nu este responsabil pentru eventuala utilizare a
informa iilor pe care le con ine.
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COB BUILDING – A Path Towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy
Lifestyle
In perioada septembrie 2012 – august 2013 derulam un proiect care aduce in prim plan o
metodologie alternativa de constructie a unei case (o arhitectura in armonie cu natura), dar in
acelasi timp o metodologie de educatie a adultilor pentru voluntariat, respectarea si protectia
mediului, sustenabilitate, si un stil de viata sanatos. Este vorba despre COB BUILDING – A Path
Towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy Lifestyle, un atelier finantat de
Comisia Europeana prin Programul Invatare pe tot parcursul vietii, Grundtvig, atelier care va avea
loc in Sasca Romana, cu suportul echipei Casa Verde, in perioada 7 – 16 iunie 2013.

Urmarim prin acest proiect:
• Crearea unui context international în care tineri adulti si adulti sa impartaaeasca si dezbata
pe marginea experientei personale legate de subiecte actuale precum: sustenabilitate
environmentala, voluntariat ca forma de responsabilitate sociala ai stil de viata.
• Sa oferim participanailor noi perspective cu privire la sustenabilitatea environmentala,
voluntariat ai un stilde viata sustenabil
• Dezvoltarea pentru cei 10 participanti a competentelor legate de filosofia constructiei cu
cob ai a abilitatilor de baza pentru implementarea acesteia într-un mediu de învatare sigur.
• Facilitarea dezvoltarii pentru cei 10 participanti de competente legate de voluntariat ca
forma de dezvoltare personala si responsabilitate sociala.
• Introducerea participantilor în utilizarea constructiei cu cob ca metodologie de educatie a
adultilor pentru sustenabilitate environmentala, voluntariat si un stil de viata sanatos
Pentru ca ne preocupa responsabilitatea sociala ca dimensiune transversala in munca noastrea,
atelierul este unul din cele 22 proiecte din Romania incluse in initiativele pilot de responsabilitate
sociala, Societal (www.societal.ro). În cadrul re elei Societal am participant pe parcursul anului
2012 la Universitatea de Var de la Miercurea Ciuc, am realizat planul de responsabilitate social
al proiectului pe care l-am i prezentat organiza iilor interesate de acest domeniu ca bun practic
în cadrul unui seminar regional care s-a desf urat la Timi oara în luna noiembrie.
Acest proiect a fost finan at cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast comunicare reflect numai
punctul de vedere al autorului i Comisia nu este responsabil pentru eventuala utilizare a
informa iilor pe care le con ine.

Pentru mai multe informa ii v st m la dispozi ie
i v invit m s vizita i pagina noastr web: www.voluntariat-resita.ro
Echipa Centrului de Voluntariat Re i a
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