Centrul de Voluntariat Re i a
320100 Re i a, Str. Petru Maior bl. 800, cam. 220
Tel-Fax: 0255 214063, 0255 224033, E-mail: contact@voluntariat-resita.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
2005 - 2007

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, Prim ria Municipiului 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 va sprijini 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.

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.
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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)
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. Astfel, din 2005 pân în prezent Centrul de Voluntariat
Re i a a plasat peste 100 de voluntari în diferite organiza ii precum: Centrul de Îngrijire
pentru Adul i Re i a, Funda ia Humanitas Pro Deo Re i a, Centrul Prim vara Re i a,
Asocia ia Bike Attack, Asocia ia Sportul pentru To i, Asocia ia Cultural Turn, Prim ria
Municipiului Re i a, Asocia ia Handicapa ilor Neuromotor din România – Filiala
Jude ean Cara -Severin, Radio Re i a, Asocia ia Inocen
i Speran Re i a, etc. Au
fost de asemenea plasa i voluntari i la evenimente de nivel na ional precum Festivalul
Stuff-Stock Vama Veche 2006, Festivalul Fân-Fest 2005 i 2006 de la Ro ia Montan ,
preevenimentele Festivalului Interna ional de Art Romani „So Keres Europa?” 2007.

Training-ul voluntarilor este realizat de speciali ti 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 ceea ce prive te motivarea voluntarilor, înc din decembrie 2005 Centrul de
voluntariat Re i a a sprijinit ini iativa administra iei locale reprezentat de Prim ria
Municipiului Re i a de a recunoa te valoarea muncii de voluntariat si de a încuraja
activitatea voluntarilor din comunitate. Aceasta s-a concretizat sub forma decern rii
titlului de „voluntarul lunii” unei persoane selectate din cele pe care institu ii si organiza ii
din Re i a le propun.
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2. ACTIVIT

I PUNCTUALE

PROIECTE LOCALE
ReCYCLE – Ateliere Creative cu Materiale Reciclabile
Activitate în parteneriat cu Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara -Severin, desf urat de
dou ori pe s pt mân la Centrul de tineret Mansarda Re i a, constând în realizarea unor
obiecte util-decorative din materiale reciclabile. Obiectivul acestei activit i este atât cultural:
stimularea creativit ii tinerilor, a capacit ilor artistice ale acestora, dar i ecologic:
con tientizarea lor în ceea ce prive te reciclarea ca i component a unei atitudini ecologice
responsabile.

LIP SINGING CONTEST 2006
Centrul de voluntariat Re i a a organizat în perioada 1noiembrie – 20
decembrie 2006 un concurs de lip singing ce a presupus realizarea de
c tre tineri a unor filmule e în care s fac play-back pe diferite melodii.
Concursul a fost gândit ca un exerci iu de comunicare, curaj i
creativitate, de autoexprimare prin intermediul mimicii, dansului dar i
ca un exerci iu de manipulare a mijloacelor audiovizuale de comunicare.
Cele 15 filmule e realizate au fost uploadate pe site-ul Centrului de
voluntariat, câ tig torii desemnându-se în urma voturilor înregistrate
on-line. Concursul a fost realizat în parteneriat cu Direc ia Jude ean pentru tineret Cara Severin, Prim ria Municipiului Re i a i cu sus inerea Banat TV.

ZIUA EUROPEAN F R

MA INI

În fiecare an in perioada 16-22 septembrie în întreaga Europa se s rb tore te S pt mâna
Mobilit ii, care culmineaz pe 22 septembrie cu Ziua Europeana f r Ma ini, o s rb toare
promovata de Uniunea Europeana. Daca in 1998 ini iativa s-a bucurat de succes doar in
Fran a, doi ani mai târziu 1005 ora e 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 ora e din toate tarile membre si
candidate la UE, printre care si Re i a.

Înc din 2005 Centrul de Voluntariat a fost partenerul Asocia iei Bike Attack în organizarea în
Re i a în fiecare an a s pt mânii mobilit ii care a culminat în ziua de 22 cu "Ziua Europeana
f r Ma ini". În aceasta s pt mân voluntarii împreun cu membri Bike Attack au f cut
campanii in liceele din Re i a pentru promovarea mijloacelor de transport in comun si a celor
nepoluante, au organizat o masa rotund la care au participat tineri din licee si autorit ile
locale, au organizat activit i precum: concursuri de role, biciclete, skate-board, ateliere
creative din materiale reciclabile, vopsirea co urilor de gunoi, oprirea circula iei ma inilor i a
mijloacelor de transport în comun pe arterele principale ale ora ului.
Prin "Ziua Europeana f r Ma ini" dorim s promovam utilizarea mijloacelor de transport in
comun i a celor nepoluante, ce respecta principii de protec ia mediului, cum ar fi mobilitatea
durabila, calitatea mediului, ora e curate, conservarea resurselor naturale, biodiversitate etc.
In acela i timp rolul manifest rii este si de a con tientiza membrii comunit ii privind rolul pe
care îl au în îmbun t irea pe termen lung a calit ii vie ii urbane.
TEAM-TASK - Stagiu de animatori de tineret
Stagiul de animatori de tineret a fost organizat de Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara Severin i Centrul de Voluntariat Re i a în perioada noiembrie 2005 – iulie 2006 prin proiectul
TASK TEAM finan at de Autoritatea Na ional pentru Tineret.
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În cadrul acestui proiect au fost selecta i un num r de 25 de voluntari care au participat la
sesiuni de formare teoretice i practice ca i animatori de tineret, care vizeaz dezvoltarea
abilita ilor de a lucra cu copii i tinerii în activit i de educa ie nonformal
i în centre de
agrement. Stagiu de formare a avut trei etape de instruire: una teoretic , de familiarizare cu
termeni, metode, tehnici, obiective de înv are; o a doua etap de formare a fost
experimental , de simulare a anima iei în nucleul selectat; cea de-a treia etap a presupus
aplicarea în practic a cuno tin elor i abilit ilor dobândite prin realizarea unui program de
anima ie în centrul de agrement de la Râul Alb.
La sfâr itul stagiului, cursan ii au sus inut un examen ob inând brevetul de animator de
tineret. Cu acest brevet animatorii au lucrat pe perioada verii în centrele de agrement
administrate de Autoritatea Na ional pentru Tineret.
5 DECEMBRIE - Ziua Interna ional A Voluntariatului
În fiecare an în 5 decembrie a fost marcat Ziua Interna ional a Voluntariatului prin
organizarea Zilei Por ilor Deschise atât la sediul Centrului de Voluntariat cât i la Centrul de
Tineret Mansarda Re i a, prin realizarea unor sesiuni de anima ie în colile din Re i a, prin
acordarea premiului „voluntarul lunii”.

PARTENERIAT ÎN VOLUNTARIAT – Activit i de ecologizare
Aceste activit i sunt organizate înc din 2005, constând în campanii de ecologizare în
diverse loca ii din Re i a i din împrejurimi. Obiectivele acestor activit i sunt atât de factur
estetic i igienic dar i de con tientizare a tinerilor i a comunit ii, de construire a unei
atitudini environmentale responsabile.
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PROIECTE INTERNA IONALE
ART, YOUTH & THE CITY
Proiect cultural interna ional finan at de prin Programul Youth al Comisiei Europene,
desf urat în perioada iunie 2005 - ianuarie 2007 în diverse loca ii: Monza (Italia), Tamines
(Belgia), Eastbourne (Regatul Unit al Marii Britanii), Re i a (Romania), Grenoble (Fran a).
Proiectul a avut ca obiectiv stimularea particip rii i creativit ii tinerilor prin desf urarea
unor activit i cultural-artistice contemporane (teatru, anima ie de strad , muzic , graffity,
pictur , instala ii, film de scurt metraj) realizate prin metoda crea iei 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 (Fran a).

PSYCHOLOGY IN EVERYDAY LIFE
Schimb interna ional de tineret finan at prin Programul Youth al Comisiei Europene,
desf urat în perioada 27 mai – 5 iunie 2006 în Rodowo, Polonia. Proiectul, la care au
participat tineri din Italia, Spania, Lituania, Germania i Polonia face parte din Programul
Youth Action 1 – Youth for Europe, program al Comisiei Europene ce urm re te stimularea
interac iunii între tineri ce provin din medii culturale diferite, oferindu-le posibilitatea de a
dezbate diverse teme, înv ând în acela i timp despre rile i cultura celorlal i participan i.
Proiectul din Polonia adus în discu ie o tem de actualitate, psihologia, eviden iindu-se
prezen a i aplica iile acesteia în via a de zi cu zi, aspectele universal valabile precum i
specificit ile culturale. Tinerii au avut ocazia de a participa la diverse ateliere: art dramatic
i psihodram , yoga, tehnici de manipulare, limbaj non-verbal i expresivitate corporal ,
precum i la o serie de vizite culturale i activit i ce încurajau schimburile de informa ii i
experien între ri.
FOREFATHERS FOOTPRINTS
Finan at prin Programul Youth al Comisiei Europene i desf urat în Nedelica, Slovenia în
perioada 14 – 23 iulie 2006, proiectul intercultural Forefather’s Footprints a avut ca tem
mo tenirea cultural i tradi iile, scopul principal fiind interac iunea i înv area intercultural ,
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cunoa terea i conservarea tradi iilor locale precum i schimbul de bune practici în ceea ce
prive te valorificarea de c tre tineri a mo tenirii culturale rurale.

Participan ii au locuit pentru o s pt mân într-o veche ferm panonian , care a servit ca
poart de trecere spre trecut, ducând via a str bunicilor lor: f când muncile pe care ace tia
erau nevoi i s le fac , preg tind mâncarea la foc deschis, înv ând dansuri tradi ionale. Au
participat la o serie de work-shopuri în armonie cu tema proiectului, work-shopuri menite s îi
apropie cât mai mult de modul de via al str mo ilor: cositul i adunatul fânului, workshopuri
de ceramic utilitar i ornamental , confec ionare de juc rii tradi ionale, restaurare de vechi
unelte. Fiecare ar a avut ocazia s prezinte o parte din mânc rurile, dansurile, muzica,
tradi iile i obiceiurile na ionale iar uica, m m liga i zacusca româneasc au avut un real
succes. Totul a fost condimentat cu câte un brâu b n ean i bineîn eles, hitul serii, „Perini a”.
Participan ii au avut de asemenea ocazia s cunoasc regiunea Prekmurje, s deguste o
multitudine de sortimente de vin din pivni ele autohtone, s fac rafting pe râul Murra, s
viziteze o comunitate local de rromi dar i 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 activit i principale ateliere de
reutilizare a materialelor reciclabile, finan at prin Programul Youth al Comisiei Europene.
Proiectul a fost posibil datorit parteneriatului dintre Direc ia Jude ean pentru Tineret Cara Severin i organizatorii proiectului, Egyesek Youth Assotiation i International Sinergy Group
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În cadrul proiectului tinerii voluntari români au trecut prin mai multe etape: ziua intercultural ,
training-ul, work-shop-ul (atelierul) i etapa outdoor. Poate cea mai provocant etap a
întregului proiect a fost cea de outdoor în care participan ii au fost pu i în situa ia de a
„supravie ui” trei zile cu minimum de echipament i f r bani i de a duce la îndeplinire o
serie de sarcini stabilite de traineri
Prin intermediul re elei International Sinergy Group sunt organizate schimburi interna ionale i
traininguri pentru tineri care lucreaz sau vor sa lucreze în viitor cu tinerii, fie ca profesie, fie
ca form de voluntariat. Scopul este ca prin oferirea unui fond comun de utilizare a dezvolt rii
personale în schimburile de tineret s se pun bazele unei cooper ri pe termen lung între
ONG-urile care lucreaz cu tinerii din toat lumea.

Detalii despre activitatea Centrului de Voluntariat Re i a pe www.voluntariat-resita.ro
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