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RAPORT DE ACTIVITATE
2005 - 2007

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, Primăria Municipiului 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 va sprijini recunoaşterea în comunitate a valorii activităţii de voluntariat.
Obiectivele noastre sunt: promovarea educaţiei nonformale a tinerilor prin voluntariat,
sprijinirea dezvoltării capacităţii organizaţiilor neguvernamentale de a oferi servicii în
comunitate.

1. ACTIVITATE PERMANENTĂ

Activitatea permanentă a Centrului de voluntariat Reşiţa constă în: recrutarea şi
plasarea de voluntari, asistarea şi consilierea acestora, informarea, evaluarea,
motivarea şi recompensarea voluntarilor.

Recrutarea voluntarilor este realizată de echipa centrului ca un proces continuu de
informare a tinerilor despre voluntariat ca alternativă de educaţie nonformală. Periodic
se fac campanii de recrutare în liceele reşiţene, realizându-se 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.

Centrul de Voluntariat Reşiţa
320100 Reşiţa, Str. Petru Maior bl. 800, cam. 220
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A fost creată în acest fel o bază de date ce cuprinde în prezent în jur de 300 de voluntari
dintre care aproximativ 70% au participat în diferite activităţi de voluntariat (având cel
puţin un plasament)

Plasarea voluntarilor se realizează în funcţie de nevoile exprimate de diferite
organizaţii, prin realizarea matching-ului dintre specificul activităţii şi interesele şi
disponibilitatea voluntarilor. Astfel, din 2005 până în prezent Centrul de Voluntariat
Reşiţa a plasat peste 100 de voluntari în diferite organizaţii precum: Centrul de Îngrijire
pentru Adulţi Reşiţa, Fundaţia Humanitas Pro Deo Reşiţa, Centrul Primăvara Reşiţa,
Asociaţia Bike Attack, Asociaţia Sportul pentru Toţi, Asociaţia Culturală Turn, Primăria
Municipiului Reşiţa, Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor din România – Filiala
Judeţeană Caraş-Severin, Radio Reşiţa, Asociaţia Inocenţă şi Speranţă Reşiţa, etc. Au
fost de asemenea plasaţi voluntari şi la evenimente de nivel naţional precum Festivalul
Stuff-Stock Vama Veche 2006, Festivalul Fân-Fest 2005 şi 2006 de la Roşia Montană,
preevenimentele Festivalului Internaţional de Artă Romani „So Keres Europa?” 2007.

Training-ul voluntarilor este realizat de specialişti 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 prin (managementul de proiect, managementul resurselor,
metode outdoor, utilizarea creativă a materialelor reciclabile)

În ceea ce priveşte motivarea voluntarilor, încă din decembrie 2005 Centrul de
voluntariat Reşiţa a sprijinit iniţiativa administraţiei locale reprezentată de Primăria
Municipiului Reşiţa de a recunoaşte valoarea muncii de voluntariat si de a încuraja
activitatea voluntarilor din comunitate. Aceasta s-a concretizat sub forma decernării
titlului de „voluntarul lunii” unei persoane selectate din cele pe care instituţii si organizaţii
din Reşiţa le propun.
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2. ACTIVITĂŢI PUNCTUALE

PROIECTE LOCALE

ReCYCLE – Ateliere Creative cu Materiale Reciclabile

Activitate în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin, desfăşurată de
două ori pe săptămână la Centrul de tineret Mansarda Reşiţa, constând în realizarea unor
obiecte util-decorative din materiale reciclabile. Obiectivul acestei activităţi este atât cultural:
stimularea creativităţii tinerilor, a capacităţilor artistice ale acestora, dar şi ecologic:
conştientizarea lor în ceea ce priveşte reciclarea ca şi componentă a unei atitudini ecologice
responsabile.

LIP SINGING CONTEST 2006

Centrul de voluntariat Reşiţa a organizat în perioada 1noiembrie – 20
decembrie 2006 un concurs de lip singing ce a presupus realizarea de
către tineri a unor filmuleţe în care să facă play-back pe diferite melodii.
Concursul a fost gândit ca un exerciţiu de comunicare, curaj şi
creativitate, de autoexprimare prin intermediul mimicii, dansului dar şi
ca un exerciţiu de manipulare a mijloacelor audiovizuale de comunicare.
Cele 15 filmuleţe realizate au fost uploadate pe site-ul Centrului de
voluntariat, câştigătorii desemnându-se în urma voturilor înregistrate

on-line. Concursul a fost realizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru tineret Caraş-
Severin, Primăria Municipiului Reşiţa şi cu susţinerea Banat TV.

ZIUA EUROPEANĂ FĂRĂ MAŞINI

În fiecare an in perioada 16-22 septembrie în întreaga Europa se sărbătoreşte Săptămâna
Mobilităţii, care culminează pe 22 septembrie cu Ziua Europeana fără Maşini, o sărbătoare
promovata de Uniunea Europeana. Daca in 1998 iniţiativa s-a bucurat de succes doar in
Franţa, doi ani mai târziu 1005 oraşe au aderat la eveniment, pentru ca in 2002 succesul pe
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plan european sa ii fie atestat de participarea a 1448 de oraşe din toate tarile membre si
candidate la UE, printre care si Reşiţa.

Încă din 2005 Centrul de Voluntariat a fost partenerul Asociaţiei Bike Attack în organizarea în
Reşiţa în fiecare an a săptămânii mobilităţii care a culminat în ziua de 22 cu "Ziua Europeana
fără Maşini". În aceasta săptămână voluntarii împreună cu membri Bike Attack au făcut
campanii in liceele din Reşiţa pentru promovarea mijloacelor de transport in comun si a celor
nepoluante, au organizat o masa rotundă la care au participat tineri din licee si autorităţile
locale, au organizat activităţi precum: concursuri de role, biciclete, skate-board, ateliere
creative din materiale reciclabile, vopsirea coşurilor de gunoi, oprirea circulaţiei maşinilor şi a
mijloacelor de transport în comun pe arterele principale ale oraşului.
Prin "Ziua Europeana fără Maşini" dorim să promovam utilizarea mijloacelor de transport in
comun şi a celor nepoluante, ce respecta principii de protecţia mediului, cum ar fi mobilitatea
durabila, calitatea mediului, oraşe curate, conservarea resurselor naturale, biodiversitate etc.
In acelaşi timp rolul manifestării este si de a conştientiza membrii comunităţii privind rolul pe
care îl au în îmbunătăţirea pe termen lung a calităţii vieţii urbane.

TEAM-TASK - Stagiu de animatori de tineret

Stagiul de animatori de tineret a fost organizat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-
Severin şi Centrul de Voluntariat Reşiţa în perioada noiembrie 2005 – iulie 2006 prin proiectul
TASK TEAM finanţat de Autoritatea Naţională pentru Tineret.
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În cadrul acestui proiect au fost selectaţi un număr de 25 de voluntari care au participat la
sesiuni de formare teoretice şi practice ca şi animatori de tineret, care vizează dezvoltarea
abilitaţilor de a lucra cu copii şi tinerii în activităţi de educaţie nonformală şi în centre de
agrement. Stagiu de formare a avut trei etape de instruire: una teoretică, de familiarizare cu
termeni, metode, tehnici, obiective de învăţare; o a doua etapă de formare a fost
experimentală, de simulare a animaţiei în nucleul selectat; cea de-a treia etapă a presupus
aplicarea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite prin realizarea unui program de
animaţie în centrul de agrement de la Râul Alb.

La sfârşitul stagiului, cursanţii au susţinut un examen obţinând brevetul de animator de
tineret. Cu acest brevet animatorii au lucrat pe perioada verii în centrele de agrement
administrate de Autoritatea Naţională pentru Tineret.

5 DECEMBRIE - Ziua Internaţională A Voluntariatului

În fiecare an în 5 decembrie a fost marcată Ziua Internaţională a Voluntariatului prin
organizarea Zilei Porţilor Deschise atât la sediul Centrului de Voluntariat cât şi la Centrul de
Tineret Mansarda Reşiţa, prin realizarea unor sesiuni de animaţie în şcolile din Reşiţa, prin
acordarea premiului „voluntarul lunii”.

PARTENERIAT ÎN VOLUNTARIAT – Activităţi de ecologizare

Aceste activităţi sunt organizate încă din 2005, constând în campanii de ecologizare în
diverse locaţii din Reşiţa şi din împrejurimi. Obiectivele acestor activităţi sunt atât de factură
estetică şi igienică dar şi de conştientizare a tinerilor şi a comunităţii, de construire a unei
atitudini environmentale responsabile.
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PROIECTE INTERNAŢIONALE

ART, YOUTH & THE CITY
Proiect cultural internaţional finanţat de prin Programul Youth al Comisiei Europene,
desfăşurat în perioada iunie 2005 - ianuarie 2007 în diverse locaţii: Monza (Italia), Tamines
(Belgia), Eastbourne (Regatul Unit al Marii Britanii), Reşiţa (Romania), Grenoble (Franţa).
Proiectul a avut ca obiectiv stimularea participării şi creativităţii tinerilor prin desfăşurarea
unor activităţi cultural-artistice contemporane (teatru, animaţie de stradă, muzică, graffity,
pictură, instalaţii, film de scurt metraj) realizate prin metoda creaţiei colective.
Parteneri în acest proiect au fost: Spazio Giovanni (Italia), Maison de Jeunes de Tamines
(Belgia), Alchemy Productions (Regatul Unit al Marii Britanii), Artnat (Italia), Daha Agency
Praga (Cehia), Maison de Jeunes de la Culture Voreppe (Franţa).

PSYCHOLOGY IN EVERYDAY LIFE

Schimb internaţional de tineret finanţat prin Programul Youth al Comisiei Europene,
desfăşurat în perioada 27 mai – 5 iunie 2006 în Rodowo, Polonia. Proiectul, la care au
participat tineri din Italia, Spania, Lituania, Germania şi Polonia face parte din Programul
Youth Action 1 – Youth for Europe, program al Comisiei Europene ce urmăreşte stimularea
interacţiunii între tineri ce provin din medii culturale diferite, oferindu-le posibilitatea de a
dezbate diverse teme, învăţând în acelaşi timp despre ţările şi cultura celorlalţi participanţi.
Proiectul din Polonia adus în discuţie o temă de actualitate, psihologia, evidenţiindu-se
prezenţa şi aplicaţiile acesteia în viaţa de zi cu zi, aspectele universal valabile precum şi
specificităţile culturale. Tinerii au avut ocazia de a participa la diverse ateliere: artă dramatică
şi psihodramă, yoga, tehnici de manipulare, limbaj non-verbal şi expresivitate corporală,
precum şi la o serie de vizite culturale şi activităţi ce încurajau schimburile de informaţii şi
experienţă între ţări.

FOREFATHERS FOOTPRINTS

Finanţat prin Programul Youth al Comisiei Europene şi desfăşurat în Nedelica, Slovenia în
perioada 14 – 23 iulie 2006, proiectul intercultural Forefather’s Footprints a avut ca temă
moştenirea culturală şi tradiţiile, scopul principal fiind interacţiunea şi învăţarea interculturală,
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cunoaşterea şi conservarea tradiţiilor locale precum şi schimbul de bune practici în ceea ce
priveşte valorificarea de către tineri a moştenirii culturale rurale.

Participanţii au locuit pentru o săptămână într-o veche fermă panoniană, care a servit ca
poartă de trecere spre trecut, ducând viaţa străbunicilor lor: făcând muncile pe care aceştia
erau nevoiţi să le facă, pregătind mâncarea la foc deschis, învăţând dansuri tradiţionale. Au
participat la o serie de work-shopuri în armonie cu tema proiectului, work-shopuri menite să îi
apropie cât mai mult de modul de viaţă al strămoşilor: cositul şi adunatul fânului, workshopuri
de ceramică utilitară şi ornamentală, confecţionare de jucării tradiţionale, restaurare de vechi
unelte. Fiecare ţară a avut ocazia să prezinte o parte din mâncărurile, dansurile, muzica,
tradiţiile şi obiceiurile naţionale iar ţuica, mămăliga şi zacusca românească au avut un real
succes. Totul a fost condimentat cu câte un brâu bănăţean şi bineînţeles, hitul serii, „Periniţa”.
Participanţii au avut de asemenea ocazia să cunoască regiunea Prekmurje, să deguste o
multitudine de sortimente de vin din pivniţele autohtone, să facă rafting pe râul Murra, să
viziteze o comunitate locală de rromi dar şi capitala Sloveniei, Liubliana.

DO IT YOURSELF
Schimb intercultural de tineret, intre tineri din Grecia, Romania, Spania, Ungaria, care s-a
desfasurat in iunie 2005 în Dravafok (Ungaria), având ca activităţi principale ateliere de
reutilizare a materialelor reciclabile, finanţat prin Programul Youth al Comisiei Europene.
Proiectul a fost posibil datorită parteneriatului dintre Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-
Severin şi organizatorii proiectului, Egyesek Youth Assotiation şi International Sinergy Group
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În cadrul proiectului tinerii voluntari români au trecut prin mai multe etape: ziua interculturală,
training-ul, work-shop-ul (atelierul) şi etapa outdoor. Poate cea mai provocantă etapă a
întregului proiect a fost cea de outdoor în care participanţii au fost puşi în situaţia de a
„supravieţui” trei zile cu minimum de echipament şi fără bani şi de a duce la îndeplinire o
serie de sarcini stabilite de traineri

Prin intermediul reţelei International Sinergy Group sunt organizate schimburi internaţionale şi
traininguri pentru tineri care lucrează sau vor sa lucreze în viitor cu tinerii, fie ca profesie, fie
ca formă de voluntariat. Scopul este ca prin oferirea unui fond comun de utilizare a dezvoltării
personale în schimburile de tineret să se pună bazele unei cooperări pe termen lung între
ONG-urile care lucrează cu tinerii din toată lumea.

Detalii despre activitatea Centrului de Voluntariat Reşiţa pe www.voluntariat-resita.ro


