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RAPORT DE ACTIVITATE 2011 
 
 
 
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 sprijinină 
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. 
 
În 2011 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 şi cu sprijin financiar din partea Primăriei 
Municipiului Reşiţa. 
 
 
 

 
 

Centrul de Voluntariat Reşiţa 
320100 Reşiţa, Str. Petru Maior nr.2, cam. 220 

Telefax: +40 255 224033, E-mail: voluntariat_resita@yahoo.com 

www.voluntariat+resita.ro 
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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.  
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). 

• În 2011 peste 2500 de tineri au fost informa ţi cu privire la voluntariat în general, la 
oportunit ăţile de voluntariat pe plan local, na ţional şi interna ţional şi la beneficiile 
voluntariatului la nivelul comunit ăţii şi al individului. 

 
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 800 de voluntari în 
diferite organizaţii şi instituţii precum: Radio Reşiţa, 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, Asociaţia Inocenţă şi Speranţă Reşiţa, 
Asociaţia Nevo Parudimos, Centrul Primăvara, Şcoala Generală nr. 2, Şcoala Generală nr.8, Liceul 
Teoretic Diaconovici Tietz, Centrul de Zi Maria Reşiţa, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile, Liga Studenţilor din Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Reşiţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, etc. Au fost de asemenea plasaţi 
voluntari şi la evenimente de nivel naţional şi internaţional precum Festivalul Stuff-Stock Vama 
Veche, Festivalul Fân-Fest, şi festivalul de la Roşia Montană, Festivalul Internaţional de Artă Roma 
IRAF, Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 1 Iunie – Ziua Copilului, Banat Mountain Bike 
Maraton, ONG Fest, Juntos con Lorca – Acţiune umanitară de ajutorare a locuitorilor oraşului 
Lorca din Spania în urma cutremurului din mai 2011. 

• În 2011 am plasat voluntari în 15 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe 
termen lung, cumulând un total de peste 200 de volu ntari implica ţi în activit ăţi de 
voluntariat şi în organizare de evenimente 

 
TRAINING-UL VOLUNTARILOR  este 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 prin (managementul de proiect, managementul resurselor, metode outdoor, utilizarea 
creativă a materialelor reciclabile).  

• În 2011 am format voluntari în anima ţie socio-educativ ă, scriere şi management  de 
proiect, munca cu tineri cu mai pu ţine oportunit ăţi, democra ţie participativ ă, educa ţia 
în domeniul protec ţiei mediului şi metode alternative de educa ţie în munca cu tinerii 
(dans, muzic ă, grădin ărit, arta culinar ă), programe de finan ţare pentru tineret şi 
scriere de proiect, teatru social (pretext dramatic ), metode outdoor de munc ă cu 
tinerii, coaching. 
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În ceea ce priveşte MOTIVAREA şi RECUNOAŢTEREA VOLUNTARILOR , se realizează periodic 
sesiuni de mentorat şi grupuri de reflexie în care voluntarii sunt încurajaţi să exploreze relaţia lor 
personală cu voluntariatul, fiind facilitat un proces de identificare a motivaţiei interioare. De 
asemenea cei mai reprezentativi voluntari sunt nominalizaţi pentru publicarea poveştii lor de 
voluntariat în cadrul catalogului naţional „Portret de voluntar”. Un eveniment important în procesul 
de recunoaştere a valorii muncii de voluntariat în comunitate este BALUL VOLUNTARILOR, 
eveniment ajuns la a VI-a ediţie care a reunit în 2011 150 de invitaţi, voluntari în cadrul a peste 20 
de organizaţi şi instituţii reşiţene. 
 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI : 
• Campanii de informare cu privire la voluntariat şi de promovare a voluntariatului. Scopul 

acestui program este acela de a stimula interesul tinerilor despre voluntariat şi de motiva tinerii 
pentru a se implica în rezolvarea unor probleme în comunitatea locală. Temele aduse în 
discuţie sunt: noţiuni generale despre voluntariat şi legislaţia în vigoare, voluntariatul ca mijloc 
de educaţie nonformală, cum se face o campanie de recrutare de voluntari, responsabilităţile şi 
beneficiile care rezultă din a fi voluntar pe termen lung, dezvoltare personală şi profesională, 
activism civic. În 2011 au fost organizate astfel de campanii în cadrul Săptămânii Naţionale a 
Voluntariatului (în Reşiţa şi Anina), în septembrie-octombrie, la debutului anului şcolar 2011 – 
2012 în liceele Reşiţe, pe parcursul anului în cadrul Centrului de tineret Mansarda Reşiţa 

• Participare la evenimente de promovare a voluntaria tului : ONGFest, târguri de voluntariat 
• Informare cu privire la Serviciul European de Volun tariat  în cadrul proiectului SEV 

VolunTARI (ianuarie – naoiembrie 2011), creare şi distribuire de materiale informative, discuţii 
non-formale cu tinerii, eveniment de lansare a materialelor produse (masă rotundă - dezbatere) 

• Informare cu privire la  voluntariat în general şi la oportunit ăţile de voluntariat din 
comunitate (pe site-ul organizaţiei, pe pagina de Facebook, prin întâlniri periodice cu tinerii la 
Centrul de tineret Mansarda Reşiţa) 

• Cultur ă pentru voluntariat – Lecturi urbane  (mai 2011) Acţiunea şi-a propus atragerea unui 
număr cât mai mare de participanţi care să citească împreună timp de câteva ore, 
demonstrând astfel că există preocupări comune în rândul tinerilor, a cetăţenilor şi că aceştia 
se pot solidariza pentru transmiterea unei idei, acesta fiind primul pas spre participare civică şi 
voluntariat.  

• Voluntariat hand-made  (mai 2011 – Reşiţa, Anina, septembrie 2011 – Reşiţa, Anina, Oţelu 
Roşu) - ateliere demonstrative de confecţionare a unor obiecte decorative hand- made – cercei, 
friendship bracelets, plase de pânză pictate manual, obiecte din materiale reciclabile, obiecte 
care pot fi utilizate mai apoi pentru alte campanii, activităţi şi evenimente în folosul comunităţii. 

• Evenimente de anima ţie de strad ă realizate de voluntari : 8 Martie Happening, 1 Aprilie 
Happening 

 
 

2. PROIECTE LOCALE ŞI NAŢIONALE 
 

• peste 250 de voluntari implicaţi în activităţi de voluntariat şi în organizare de evenimente 
• voluntari plasaţi în 15 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe termen lung 
• peste 2500 de tineri informaţi cu privire la voluntariat şi la oportunităţile de voluntariat din 

Reşiţa 
• unul dintre cei 4 finalişti  la secţiunea Centrul de Voluntariat al Anului la Gala Voluntarilor 2011, 

eveniment organizat de Grupul de coordonare pentru Anul European al Voluntariatului 2011 in 
România in cadrul Planul naţional de acţiune pentru Anul European al Voluntariatului 2011 in 
România. 

• din 2006 membru al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România 
• Centrul de Voluntariat Reşiţa s-a alăturat mişcării iniţiate în cadrul grupurilor de lucru pentru 

Anul European al Voluntariatului şi propunerii mai veche de a face lobby pentru a include in 
viitoarea generaţie a Fondului Social European (fonduri structurale) o axa prioritara dedicata 
activităţilor de voluntariat, educaţiei nonformale si tineretului.  
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• design şi implementare a calendarului de evenimente 2011 – Anul European al Voluntariatului 
• găzduirea primului voluntar european din Reşiţa prin Serviciul European de Voluntariat   
• suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda Reşiţa: asigurarea permanenţei, 

planificare şi implementare de activităţi de educaţie non-formală pentru tineri 
• organizare de evenimente de timp liber pentru tineri: Man in Black, Hawai Party, Valentine’s 

Day 
• organizare de activităţi de animaţie pentru copii provenind din medii dezavantajate 
• Voluntariat pentru seniori – Clubul de Bingo 
• organizare de activităţi de animaţie stradală: 8 Martie Happening, 1 Aprilie Happening 
• Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2011 
• 1 Iunie – Ziua Copilului: Ca in fiecare an, voluntarii au organizat activităţi pentru copii de ziua 

lor: face-painting, modelaj din baloane, twister, ateliere creative din materiale reciclabile si 
jocuri de animaţie. Anul acesta a fost rândul copiilor de la Şcoala Generală Nr. 2 Reşiţa şi de la 
Centrul PRIMAVARA. 

• AnimaTEAM – Stagiu de formare de animatori de tineret 
• suport în reabilitarea Secţiei de pediatrie a Spitalului Municipal Caransebeş  
• suport în organizare de evenimente: Banat Mountainbike Maraton, Săptămâna Mobilităţii – 

Ziua Europeană fără Maşini 
• Lecturi urbane, 2 ediţii 
• Balul Voluntarilor 2011 – Ediţia a VI-a 
 
Suport în gestionarea Centrului de tineret Mansarda   
 
Din 2006 Centrul de Voluntariat Reşiţa se află în echipa ce gestionează activităţile de la Centrul de 
tineret Mansarda, oferind servicii tinerilor din comunitate. Mansarda este un proiect implementat de 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Caraş-Severin in parteneriat cu organizaţii neguvernamentale 
din Reşiţa si finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Primăria Municipiului Reşiţa. Pe 
parcursul lui 2011 am organizat în cadrul centrului de tineret activităţi de educaţie non-formală şi 
de timp liber pentru tineri, cursuri de limba spaniolă (prin intermediul proiectului VolunTARI – 
Volunteering and non-formal education for youth), ateliere creative cu materiale reciclabile, am 
oferit suport în organizarea concursului de fotografie Focus Voluntar contribuind la diversificarea 
ofertei educaţionale pentru tinerii din oraş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntariat pentru seniori – Clubul de Bingo 
 
Din 2008, in fiecare luna voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa se organizează în echipe şi 
vizitează bătrânii asistaţi de la Căminul pentru Persoane Vârstnice. De fiecare dată suntem 
întâmpinaţi cu entuziasm, aducând o mică bucurie în sufletele bătrânilor prin activităţile propuse: 
jocuri de masă şi de societate (table, şah, remmy), ateliere de manualitate, vizite în oraş atunci 
când vremea este frumoasa, clubul de Bingo. Este pentru tinerii voluntari un exerciţiu de 
comunicare, o abordare nouă de a fi animator în mijlocul unor adulţi de vârsta bunicilor lor. Faţă de 
ce dăruim noi primim mult mai mult în schimb: încrederea bătrânilor care ne aşteaptă disciplinaţi şi 
totodată cu nerăbdare, curioşi la oricare din iniţiativele noastre. Am avut de asemenea onoarea sa 
fim invitaţi in 2011 pe 1 octombrie la celebrarea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 
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Obiectivul general al acestei zile este recunoaşterea persoanelor vârstnice ca o forţă in procesul 
de dezvoltare prin impartasirea experienţei si cunoştinţelor acestora si prin creşterea participării lor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la viata activa. In acelaşi timp, este un prilej de atragere a atenţiei asupra consecinţelor 
fenomenului demografic al imbatranirii populaţiei. In cadrul acestui eveniment am realizat 
spectacole de jonglerii si animaţie pentru rezidenţii Centrului si am participat la petrecerea de 
aniversare, context foarte potrivit pentru conversaţii interesante, schimb de experienţă si 
încurajarea acestora spre participare. 
 
8 Martie HAPPENING   
 
30 de voluntari au surprins doamnele si domnisoarele din Resita cu o activitate de animatie de 
strada menita sa le aduca zambetul pe buze. Este vorba despre 8 Martie Hapening, o activitate 
care implica flori, arcuri, creativitate, mult curaj si energie pozitiva, o activitate pe cale de a deveni 
traditie pentru primavara resiteana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 APRILIE Happening   
 
De 1 Aprilie Centrul de Voluntariat Reşiţa a pregatit locuitorilor Reşiţei o păcăleală menită să îi bine 
dispună şi să îi scoată din rutină. Este vorba despre o activitate de animaţie de stradă care a 
implicat 40 de voluntari, un happening ce a avut loc în zona Universităţii Eftimie Murgu – Hehn 
începând cu ora 15:00. Activitatea face parte din seria acţiunilor de animaţie de stradă pe care 
Centrul de Voluntariat le organizează cu şi pentru tinerii din Reşiţa printr-o metodologie care are ca 
obiectiv dezvoltarea creativităţii, a curajului de exprimare a propriei identităţi dar şi a sentimentului 
de apartenenţă la comunitatea din care aceştia fac parte. În acelaşi timp ne dorim să păstrăm 
tradiţia zilei de 1 Aprilie şi să o transformăm într-un prilej de zâmbet şi de rupere a rutinei. Anul 
acesta evenimentul a avut si sprijinul Grupului Local De Tineret Arcus si a aparut in Observatorul 
Antenei 3. 
 
 
  

 
 
 
 
Saptamana Nationala a Voluntariatului   
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SNV este un eveniment naţional anual menit sa mobilizeze cat mai multe organizaţii si cat mai 
mulţi voluntari care sa contribuie împreuna la dezvoltarea comunitatilor lor si sa atragă sprijinul 
celorlalţi pentru activitatea voluntarilor si recunoaşterea meritelor acestora. În acest an în judeţul 
nostru ne-am implicat în organizarea acestui eveniment alături de Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Caraş-Severin, Asociaţia Bike Attack Reşiţa, Primăria Municipiului Reşiţa şi Primăria 
Anina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul de activităţi a săptămânii a inclus următoarele evenimente:  

o campanii de promovare a voluntariatului,  
o Voluntariat pentru copii, copii pentru voluntariat (în cadrul căruia Centrul de tineret 

Mansarda Reşiţa a primit într-un cadru festiv 50 de elevi ai Şcolii Generale nr. 8 Reşiţa. 
Tinerii voluntari ai le-au explicat elevilor ce înseamnă voluntariatul, cât este de important 
pentru dezvoltarea personală, le-au împărtăşit din experienţa lor de până acum, au 
identificat şi experimentat împreună cu ei o serie de activităţi de voluntariat potrivite pentru 
vârsta copiilor) 

o Cultură pentru voluntariat – Lecturi urbane (Acţiunea şi-a propus şi a reuşit atragerea unui 
număr cât mai mare de participanţi care să citească împreună timp de câteva ore, 
demonstrând astfel că există preocupări comune în rândul tinerilor, a cetăţenilor şi că 
aceştia se pot solidariza pentru transmiterea unei idei, acesta fiind primul pas spre 
participare civică şi voluntariat.) 

o Voluntariat hand-made (ateliere demonstrative de confecţionare a unor obiecte decorative 
hand- made –cercei, friendship bracelets, plase de pânză pictate manual, obiecte din 
materiale reciclabile, obiecte care pot fi utilizate mai apoi pentru alte campanii, activităţi şi 
evenimente în folosul comunităţii) 

o Descoperă Tezaurul Cernei (o expediţie de ecologizare şi de căutare de repere cultural-
istorice pe 2 zile în Munţii Cernei. 30 de voluntari cu biciclete de mountain biking şi/sau 
echipaţi de drumeţii au parcurs un traseu montan de 2 zile, făcând atât activităţi de 
identificare sit-uri cu deşeuri dar şi cartarea principalelor obiective naturale, culturale şi 
istorice ale localităţilor izolate specifice zonei) 

 
AnimaTEAM - Stagiu de formare de animatori pentru c opii si tineri  
 
Un proiect organizat de Centrul de Voluntariat Reşiţa şi finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Caraş-Severin, care şi-a propus crearea unui cadru adecvat pentru dezvoltarea 
capacităţii tinerilor de a presta activităţi de voluntariat în comunitatea locală şi formarea unui 
nucleu de 30 de animatori de copii şi tineret care să poată desfăşura activităţi în comunitatea din 
care provin. 
 
Stagiul s-a desfăşurat în două module, unul teoretic-experimental, şi unul practic. Modulul teoretic 
a avut rolul de a furniza cunoştinţe de bază în designul unui program de animaţie, reprezentând 
baza de la care participanţii au început procesul de învăţare. De asemenea participanţii au pregătit 
în echipe de lucru sesiuni de animaţie pentru colegii lor şi le-au aplica efectiv pe grupul de 



 7 

participanţi şi pe copiii aflaţi în acel moment în tabără la Râul Alb. Modulul practic a cuprins 
„muncă pe teren”, şi anume organizarea şi implementarea unei sesiuni de animaţie cu copii sau 
tineri exteriori proiectului în contextul diferitelor evenimente din comunitate. În cadrul acestei etape 
un rol important l-au avut partenerii, Fundaţia Humanitas Pro Deo şi Centrul de zi Maria Reşiţa, în 
cadrul cărora tinerii participanţi au realizat sesiunile practice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia utilizată în cadrul proiectului a fost aceea a învăţării experienţiale, care poate fi 
definită ca procesul prin care oamenii acordă sens experienţelor trăite, iniţiind un proces de 
învăţare prin reflectarea asupra a ceea ce facem. Astfel participantul experimentează efectiv şi 
trăieşte ceea ce învaţă, iar noi îi vom crea oportunitatea de a se implica activ şi în mod voluntar în 
proces, de a reflecta asupra a ceea ce experimentează, de a conceptualiza experienţa prin care a 
trecut şi de a transfera noile concepte şi idei în realitate şi în noi contexte. 
 
 
Banat Mountain Bike Maraton 2011 
 
Competiţie de mountainbiking organizată de Asociaţia Bike Attack Reşiţa pe 7 august 2010, la 
Gărâna, eveniment organizat 100% prin muncă voluntară de masă ce se adresează cicliştilor 
amatori din ţara şi de peste hotare şi care devenit deja tradiţie, ajungând anul acesta la a 6-a ediţie. 
Voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa au oferit suport în buna desfăşurare a acestui eveniment. 
- peste 400 de concurenţi din ţară şi din străinătate 
- 4 trasee diferite ca lungime şi dificultate: 80 de km, 50 de km, 30 de km şi 10 km  
- sarcini voluntari – organizare, gestionare puncte de control şi alimentare, înscriere concurenţi, 
distribuire numere, premii, tricouri, gătit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai multe informaţii pe www.banatmaraton.ro 
 
Saptamana Europeana a Mobilitatii, 16 - 22 septembr ie   
 
Anul acesta a fost cel de-al IX-lea an in care Asociatia Bike Attack, sustinuta de Centrul de 
Voluntariat Resita a marcat in Caras-Severin evenimentul Săptămâna Europeană a Mobilităţii 16 – 
22 Septembrie - Ziua Europeană Fără Maşini în Reşiţa, Anina şi Oşelu Roşu. În fiecare an în 
perioada 16 - 22 septembrie în întreaga Europă se sărbătoreşte Săptămâna Mobilităţii care 
culminează pe 22 septembrie cu Ziua Europeană Fără Maşini, o sărbătoare promovată de 
Uniunea Europeană. Prin organizarea acestui eveniment, cetăţenii au avut oportunitatea de a 
vedea oraşul lor într-o altă lumină, cu un alt peisaj, şi au fost încurajaţi în vederea dezvoltării unei 
atitudini de responsabilitate civică în ceea ce priveşte mediul înconjurător. De asemenea, 
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evenimentul în sine, prin faptul că va a fost organizat 100% prin munca de voluntariat afost un 
exemplu viu de promovare a voluntariatului în rândul cetăţenilor, oferindu-i vizibilitate şi apropiindu-
l de tineri, adulţi şi copii, aducându-l în oraşul lor, pe strada lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul se încadrează în seria de evenimente europene organizate în această perioadă sub 
egida European Mobility Week. Programul de activităţi a cuprins: închiderea circulaţiei pentru 
autovehicule pe şoselele din interiorul oraşelor cuprinse în proiect, organizare de ateliere creative, 
concursuri, activităţi de animaţie pentru copii şi tineri, marşuri ale bicicliştilor.  
 
 
Renovarea Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Caransebe ş   
 
In perioada 1 august - 31 octombrie voluntarii noştri au fost implicaţi în proiectul Pentru un zâmbet 
de copil prin care a fost renovată Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Caransebeş si anume: 
renovarea a 19 saloane si dotarea cu mobilier si draperii; reabilitarea a 4 cabinete medicale, 1 sala 
de mese, 2 rezerve, 2 sali de tratament, 1 camera de garda, 1 cabinet asistente; reamenajarea 
coridorului si a 4 grupuri sanitare; crearea unui mediu ambiant prietenos prin pictarea spatiilor ce 
apartin sectiei. Cei 15 tinerii voluntari au realizat picturi pe pereţii a 5 saloane şi a unui coridor de 
acces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONG Fest 2011   
 
In 8-9 octombrie echipa noastră s-a aflat in Timişoara la ONG Fest. În cadrul proiectului, in 
perioada 9 septembrie – 16 octombrie, au avut loc 10 evenimente, in 10 oraşe din tara. Economia 
sociala, voluntariatul si spiritul civic au fost principalele teme abordate in cadrul festivalului care a 
avut loc in Bucureşti, Iaşi, Bacău, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Craiova 
si Constanta. 
 
Festivalul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România – ONGFest este cel mai de 
anvergura eveniment al sectorului neguvernamental din România, un promotor al participării 
publice, al voluntariatului, dar si o oportunitate de a aduce ONG-urile in atenţia cetăţenilor si a 
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publicului larg. Organizat anual, ONGFest isi propune sa contribuie la sporirea numărului de 
cetăţeni implicaţi activ in comunitate, la dezvoltarea spiritului asociativ si la creşterea implicării 
asociaţiilor si fundaţiilor din România in societate. Astfel obiectivele ONGFest sunt: sa stabilească 
unui model de interacţiune directa intre ONG-uri si cetăţeni, care sa devina o tradiţie a societăţii 
civile; sa promoveze ONG-urile mici si medii, mai puţin vizibile, dar care au o contribuţie majoră in 
comunitate; sa stimuleze dezbaterile publice intre ONG-uri, instituţii publice, companii, mass-media 
si cetăţeni, reunind actorii societarii civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrul de Voluntariat Reşiţa a fost prezent în cele două zile în care caravana a trecut prin 
Timişoara cu un stand de prezentare a activităţilor curente, a modelelor de bună practică în munca 
cu voluntarii şi în activităţile şi proiectele de tineret, unul din proiectele prezentate fiind o Iniţiativă a 
Tinerilor finanţată de programul Tineret în Acţiune: Diversitate la microfon. Organizaţia noastră a 
fost reprezentată de patru membri activi: Florina Bobar (vicepreşedinte), Alexandra Ardelean, 
Roxana Afrăsiloaia şi Iasmina Stoianov (coordonatori de voluntari) care au discutat cu participanţii 
la eveniment despre metodologia noastră de lucru cu tinerii, despre reuşitele dar şi provocările în 
promovarea voluntariatului şi organizarea de activităţi de voluntariat, precum şi despre importanţa 
voluntariatului în dezvoltarea sustenabilă a comunităţii locale. 
 
 
VolunTARI – Volunteering and Non-formal Education f or Youth  
  
Proiectul VolunTARI s-a desfăşurat în Reşiţa între septembrie 2010 şi noiembrie 2011, implicând 
două ţări partenere, România şi Spania, şi un voluntar ce desfăşoară activităţi pe tema educaţiei 
non-formale, conştiinţei europene şi voluntariatului. Proiectul a izvorât dintr-o nevoie reală 
înregistrată la nivelul comunităţii şi din natura activităţii Centrului de Voluntariat Reşiţa, aceea de a 
oferi tinerilor oportunităţi de formare şi dezvoltare personală prin voluntariat şi alte forme de 
educaţie non-formală. 
 
Astfel, Beatriz Vicente, voluntarul EVS a contribuit prin activitatea desfăşurată la sensibilizarea 
tinerilor şi a comunităţii locale cu privire la valoarea şi beneficiile muncii de voluntariat; informarea 
tinerilor cu privire la oportunităţile de voluntariat existente pe plan local, naţional şi internaţional; la 
diversificarea ofertei de educaţie non-formală în comunitate şi completarea procesului educaţional 
al tinerilor cu abilităţi, atitudini şi cunoştinţe dobândite prin intermediul educaţiei non-formale; la 
crearea unui context de învăţare interculturală pentru tinerii din comunitate; şi la sprijinirea 
procesului de construire a unei identităţi europene la nivelul tinerilor din comunitate.  
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In cadrul proiectului am realizat un material multimedia despre Serviciul European de Voluntariat si 
despre proiectul VolunTARI care a fost lansat printr-un eveniment public şi distribuit către peste 
100 de organizaţii şi persoane active în sau interesate de domeniul tineretului, al educaţiei non-
formale şi al voluntariatului din ţară şi din străinătate. Materialul poate fi vizionat şi on-line aici: 
http://www.youtube.com/watch?v=S9saVjUqq78&feature=share 
 
 
Centrul de Voluntariat Re şiţa finalist la Gala Voluntarilor 2011  
 
Centrul de Voluntariat Resita a fost unul dintre cei 4 finalisti  la sectiunea Centrul de Voluntariat al 
Anului la Gala Voluntarilor 2011, eveniment organizat de Grupul de coordonare pentru Anul 
European al Voluntariatului 2011 in Romania in cadrul Planul national de actiune pentru Anul 
European al Voluntariatului 2011 in Romania. Gala Voluntarilor 2011 a fost primul eveniment 
national dedicat recunoasterii voluntarilor si proiectelor de voluntariat si a adus in atentia publicului 
patru sectiuni dedicate recunoasterii voluntarilor, proiectelor de voluntariat, coordonatorilor de 
voluntari si centrelor de voluntariat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castigatorii au fost stabiliti pe baza unei selectii in doua etape: prima etapa a cuprins o preselectie 
realizata de catre organizatori, in urma careia au fost alesi finalistii pentru fiecare categorie, dintre 
care juriul fiecarei categorii a ales castigatorii. Gala Voluntarilor 2011 a avut loc in seara zilei de 12 
decembrie 2011, la Bucuresti, si va urma Conferintei nationale de incheiere a Anului European al 
Voluntariatului 2011 in Romania, care va fi organizata in prima parte a zilei. Reprezentanta 
Centrului de voluntariat Reşiţa la eveniment a fost Florina Bobar, vicepreşedinte. Mai multe 
informaţii pe http://www.voluntariat.ro/gala/ 
 
 
Balul Voluntarilor 2011   
 
Evenimentul a fost organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin în 
parteneriat cu Centrul de Voluntariat Reşiţa si Primaria Municipiului Resita, şi a avut loc loc 
sâmbătă, 3 decembrie 2011, începând cu ora 19:00 la Rock Cafe Reşiţa. 
 
Balul Voluntarilor se doreşte a fi o recunoaştere pe care o aducem voluntarilor cu care organizaţiile 
din Reşiţa lucrează, pentru contribuţia pe care ei o aduc la dezvoltarea durabilă a comunităţii 
locale. Această reuniune îşi propune să se constituie într-un mecanism de dialog între actorii 
sociali din comunitate pentru a sărbători realizările de peste an ale voluntarilor acestora cu atât mai 
mult cu cât 2011 este Anul European al Voluntariatului. Ne-am aflat în 2011 la cea de-a VI-a ediţie 
şi avem convingerea că acest eveniment devenit tradiţie poate continua numai prin susţinerea şi 
promovarea voluntariatului. 
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În acest an balul voluntarilor a fost un exerciţiu pentru a intra mai uşor în 2012 - Anul european al 
îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. Am făcut acest lucru trecând prin muzica şi 
vestimentaţia generaţiilor de voluntari care au scris istoria lumii. În anii ’50 voluntarii dansau 
rock’n’roll sau ascultau blues. În anii 60 voluntarii erau flower power, în anii 70 voluntarii erau disco 
sau punk. În anii 80 voluntarii copiau vedetele heavy metal şi pop de la MTV. În anii 90 voluntarii 
erau grunge, alternativi, raperi, raveri sau R&B. Restul e istorie. Participanţii au fost invitaţi  deci să 
se îmbrace caracteristic uneia din aceste perioade. A fost o bună ocazie de scoate de la naftalină 
costumaţii de mult uitate sau demodate, dar şi de a improviza, de a recicla şi de ne pune 
creativitatea la încercare. 
 
Anul acesta ne-au onorat cu prezenţa la Bal peste 150 de voluntari şi în jur de 20 de organizaţii 
neguvernamentale. Programul a cuprins activităţi interactive şi festive menite să faciliteze dialogul 
între invitaţi, să sărbătorească realizările voluntarilor şi să sublinieze importanţa voluntariatului în 
dezvoltarea sustenabilă a comunităţii locale 
 

 
3. PROIECTE INTERNAŢIONALE 

 
• din 2009 membru al reţelei internaţionale Youth Express Network 
• aderare şi admitere în cadrul Centrului European de Voluntariat ca membru afiliat 
• 10 parteneriate la nivel internaţional cu ONG-uri şi instituţii publice  
• derulare de proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programele Tineret în Acţiune şi 

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii – Grundtvig: 
• peste 40 de voluntari reşiţeni implicaţi în activităţi şi mobilităţi internaţionale 
• găzduirea primului voluntar european din Reşiţa prin Serviciul European de Voluntariat – 

proiectul VolunTARI – Volunteering and Nonformal Education for Youth  
• 8 parteneriate încheiate pentru realizarea de proiecte internaţionale în 2012 
 
Young Creative Minds across Europe, un proiect desfăşurat în perioada 26 mai – 4 iunie şi 
coordonat de organizaţia Essex Outdoors Mersea, organizaţie cu o recunoscută expertiză. în 
domeniul activităţilor de timp liber pentru tineret, care are o lungă istorie în proiecte internaţionale 
pentru dezvoltarea personală a tinerilor şi care gestionează câteva centre de învăţare outdoor. Cei 
9 voluntari ai Centrului de voluntariat Reşiţa prezenţi în Colchester, Marea Britanie au avut 
oportunitatea de a experimenta ateliere de arte şi workshop-uri outdoor care au facilitat un proces 
de învăţare despre alte ţări şi culturi în timp ce-şi explorează creativitatea şi dezvoltarea de noi 
abilităţi. Sesiunile practice au fost şi un pretext pentru dezbateri pe marginea unor subiecte care au 
efect asupra tinerilor europeni iar activităţile outdoor incluse în program au sprijinit sprijini procesul 
de comunicare, de teambuilding, dobândirea de noi competenţe, dezvoltare personală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUV! Move us, volunteers!, proiect desfăşurat în perioada 20 – 28 iulie la care au participat 12 
tineri voluntari cu vârste cuprinse intre 14 si 20 de ani, un proiect finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul _Tineret în Acţiune şi coordonat de Primăria Municipiului Lorca, ca urmare a 
cutremurului care a afectat oraşul in mai 2011. Cei doisprezece voluntari s-au aflat alături de alţi 24 
de tineri voluntari de la organizaţii de profil din Franţa si Spania pentru a presta activităţi in folosul 
comunităţii locale din Lorca, oferind sprijin familiilor care nu dispuneau încă de o locuinţă şi care se 
confruntau cu dificultăţi in urma cutremurului.  
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Astfel tinerii au oferit suport în cadrul camp-urilor în care erau găzduiţi cetăţenii oraşului, precum şi 
în cadrul unor tabere de vară organizate pentru copiii familiilor care au suferit pierderi în urma 
cutremurului. De asemenea ei au promovat voluntariatul ca forma de dezvoltare sustenabila a 
comunităţii, de gestionare a situaţiilor de criza, si de solidaritate intre tineri care împărtăşesc un 
obiectiv comun. A fost o experienţă speciala pentru tinerii reşiţeni care au avut ocazia de a activa 
sub coordonarea autorităţilor locale spaniole intr-un context intercultural. Voluntarii au avut ocazia 
de a-si dezvolta competentele, de a a-si dezvolta o atitudine participativa intr-un context european, 
şi de a dezbate cu ceilalţi tineri aspecte importante legate de voluntariat: susţinere din partea 
autorităţilor locale, recunoaşterea competentelor dobândite, procesul de dezvoltare personala, 
potenţialul sau de a dezvolta abilităţi de viata pentru tineri. 
 
Drama Process: international training course on dra ma process & raising awareness about 
social exclusion , curs de formare internaţional desfăşurat în Spania, Coy în perioada 27 iunie – 5 
iulie şi susţinut de formatori de talie mondială: Allan Owens - expert în procesul dramatic şi David 
Martínez - expert în treatru social şi actor profesionist. La curs, alături de lucrători de tineret din 
alte 10 ţări, a participat un voluntar al Centrului de Voluntariat Reşiţa care a adus în comunitatea 
reşiţeană conceptul de proces dramatic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
University on Youth and Development 2011  
Am participat în acest an la University on Youth and Development 2011, universitate de vară 
pentru tineri care în acest an abordează tema voluntariatului în rândul tinerilor în contextul 
dezvoltării globale şi al Anului European al Voluntariatului. Universitatea s-a desfăşurat între 18 şi 
25 septembrie în Molina, Spania, fiind organizată de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, 
Forumul European de Tineret şi Consiliul tinerilor din Spania împreună cu peste 50 de organizaţii 
de tineret din Europa şi Africa.Obiectivele UYD 2011 sunt crearea unui context în care tinerii să 
conştientizeze rolul pe care îl joacă în dezvoltarea globală şi în îndeplinirea obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului în lume, încurajarea dezbaterii cu privire la rolul pe care tinerii îl joacă în 
iniţierea politicilor de dezvoltare şi crearea unui spaţiu de lucru pentru iniţierea şi organizarea de 
proiecte de tineret la nivel internaţional. 
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La UYD 2011 a participat Florina Bobar, vicepreşedinte al Centrului de Voluntariat Reşiţa care a 
luat parte la târgul organizaţiilor prezente şi la atelierele de lucru ale echipei de coordonare a 
proiectului de măsuri multiple  You(th) are the Champion – Strategies for Youth Emp loyment,  
proiect ce se desfăşoară în perioada septembrie 2011 – decembrie 2012 în cadrul reţelei Youth 
Express Network. Proiectul urmăreşte identificarea unor strategii pentru creşterea gradului de 
angajare a tinerilor prin implicarea acestora în activităţi de voluntariat şi prin realizarea de 
demersuri pentru recunoaşterea valorii acestei activităţi de către factorii de decizie şi angajatorii 
din ţările partenere în proiect. Proiectul are următoarele faze, o parte dintre activităţi urmând să se 
desfăşoare chiar la Reşiţa: 

o 18 – 25 septembrie 2011 - Întâlnirea iniţială a echipei de coordonare: “In the starting 
blocks” , Molina, Spania 

o 19 – 27 noiembrie 2011 – cursul de formare pentru lucrători de tineret în domeniul 
coaching-ului tinerilor în vederea găsirii unui loc de muncă “Coach me if you can!”, 
Portugalia  

o 22 – 28 aprilie 2012 – seminarul pe teme legate de voluntariat “Jump in!”, Reşiţa, România 
o 15 – 22 iulie 2012 – cursul de formare cu privire la risc ca motor al dezvoltării personale 

“Take a risk!”, Vilnius, Lituania 
o 7 – 12 octombrie 2012 – întâlnirea de evaluare “Cross the finishing line!” 

 
 
Speak Up, Europe! , s-a desfăşurat între 9 – 16 decembrie în Lorca, Spania şi a fost este o 
simulare a Parlamentului European care a facilitat pentru cei 40 de tineri participanţi (dintre care 10 
voluntari reşiţeni) descoperirea şi înţelegerea lumii moţiunilor, rezoluţiilor, amendamentelor, 
negocierilor şi activităţilor de lobby specifice Parlamentului European. Astfel tinerii au înţeles care 
este rolul şi care sunt funcţiile PE şi au conştientizat responsabilitatea pe care o au în construirea 
viitorului la nivel european. Astfel, obiectivele proiectului au fost: 
• Facilitarea descoperirii rolului şi responsabilităţilor Parlamentului Eruopean de căztre tineri şi 
familiarizarea acestora cu modul de funcţionare a PE. 
• Analiza şi dezbaterea cu privire la politicile Uniunii Europene în domenii precum educaţie şi 
cultură, drepturile omului, angajabilitate şi sprijin social şi înţelegerea de către tineri a modului în 
care aceste politici, aparent abstracte, le influenţează viaţa în micile comunităţi din care provin. 
• Dezvoltarea abilităţilor de negociere şi de leadership ale tinerilor participanţi şi încurajarea 
iniţiativelor locale ale acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fost un exerciţiu important pentru tinerii participanţi de a coborî politica din ecranul televizorului şi 
din lumea abstractă a „oamenilor mari” şi de a înţelege modul în care aceasta influenţează în mod 
direct oportunităţile pe care le au şi realitatea apropiată lor. De asemenea a fost un exerciţiu de 
conturare şi exprimare a opiniei cu privire la problematici actuale şi de construire a unui sentiment 
de solidaritate cu tinerii participanţi din alte ţări. 
 

 
 

Pentru mai multe informaţii vă stăm la dispoziţie 
Echipa Centrului de Voluntariat Reşiţa 


