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RAPORT DE ACTIVITATE 2013
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 sprijin
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 2013 Centrul de Voluntariat Re i a a func ionat i i-a desf urat activitatea prin resurse
dobândite din sponsoriz ri, campania 2% i prin proiecte proprii i în parteneriat printr-o serie de
programe de finan are ale Comisiei Europene, Autorit ii Na ionale pentru Sport i Tineret i
Direc iei Jude ene pentru Sport i Tineret Cara -Severin.

1

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 350 de voluntari dintre
care aproximativ 70% au participat în diferite activit i de voluntariat (având cel pu in un
plasament).
• În 2013 in jur de 1000 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 2013 am plasat voluntari în 12 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe
termen lung, cumulând un total de peste 130 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%, 8 Martie Happening, S pt mâna Na ional a Voluntariatului,
S pt mâna coala Altfel, Caravana Serviciului European de Voluntariat, Atelierele i
activit i de petrecere a timpului liber la Centrul de tineret Mansarda, Balul Voluntarilor,
Proietul Cuentos do Mundo, METAL – primul concurs de Enduro-mountainbiking din
România, etc)
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 2013 am format voluntari în metode de educa ie nonformal , lucrul cu tinerii cu
oportunit i reduse, leadership, voluntariat, munc în echip , responsabilitate
social , noua genera ie de programe de fina are a Comisiei Europene 2014 – 2020,
metode alternative i ecologice de construc ie, abordarea tinerilor în risc de
excludere social , metode outdoor de lucru cu tinerii, Serviciul European de
Voluntariat, formare de formatori, scriere de proiecte, 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 VIII-a edi ie care
a reunit în 2013 în jur de 120 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 2013 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 2013 – 2014 în
liceele Re i e, pe parcursul anului în cadrul Centrului de tineret Mansarda Re i a, în cadrul
proietului na ional Caravana SEV
Informare cu privire la Serviciul European de Voluntariat în cadrul proiectului na ional
gONG - Voluntariatul intra în Scena 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
Evenimente de anima ie de strad realizate de voluntari: 8 Martie Happening

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

peste 120 de voluntari implica i în activit i de voluntariat i în organizare de evenimente
voluntari plasa i în 12 proiecte proprii sau în parteneriat, punctuale sau pe termen lung
peste 1000 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
din 2012 parte din Re eaua de Educa ie Nonformal din România: www.nonformalii.ro
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, 8 Martie Happening
S pt mâna Na ional a Voluntariatului 2013
suport în organizare de evenimente: METAL - primul concurs de Enduro-mountainbiking din
România
gONG – Voluntariatul intr în scen – Caravana SEV
REFORMA – Campanie de promovare a voluntariatului
Balul Voluntarilor 2013 – Edi ia a VIII-a

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
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parcursul lui 2013 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 i nu numai, evenimente, etc.
Printre cele mai îndr gite ateliere din acest an au fost atelierele de confec ionare de bro e de fetru,
m r i oare, icoane pictate pe lemn, co uri împletite din hârtie, oglinzi cu rame din quilling, m ti i
ornamente de Cr ciun din materiale neconven ionale.

Campania 2%
În 2013 voluntarii s-au implicat activ în aceast campanie promovând filmule ul realizat cu un an
înainte atât în mediul on-line cât i la televiziunea local . Filmule ul poate fi vizionat aici:
http://vimeo.com/34669215

8 MARTIE Happening
30 de voluntari au surprins doamnele si domni oarele din Re i a cu o activitate de anima ie de
strad menit s le aduc zâmbetul pe buze. Este vorba despre 8 Martie Happening, o activitate
care implic flori, arcuri, creativitate, mult curaj i energie pozitiv , o activitate care a devenit
tradi ie pentru prim vara re i ean .

S PT MÂNA NA IONAL

A VOLUNTARIATULUI
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Voluntariatul ne aduce împreun !
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. SNV se desf oar în
fiecare înc din 2004. În acest an SNV s-a desf urat n perioada 13 – 19 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 i Asocia ia Bike Attack Re i a.
La Re i a am desf urat urm toarele activit i:
o Campanie de promovare a voluntariatului la Anina program de informare despre voluntariat, pentru a
stimula interesul tinerilor si a-i motiva sa se implice in
rezolvarea problemelor din comunitatea locala. In a doua
parte a programului au fost organizate ateliere de joaca
si anima ie ca exemplu despre ce po i face ca si voluntar.
o Campania Voluntariat pentru copii, copii pentru
voluntariat - Centrul de tineret Mansarda Resita a primit
30 de elevi ai Liceului Traian Lalescu Resita c rora
voluntarii CVR le-au explicat ce înseamn voluntariatul,
cat este de important pentru dezvoltarea personal ; au
identificat si experimentat împreun cu ei o serie de
activit i de voluntariat potrivite pentru vârsta copiilor.
o Voluntariat pentru cultur - Lecturi urbane - Ac iunea i-a
propus atragerea unui num r cat mai mare de
participan i care s citeasc împreun timp de câteva ore,
demonstrând astfel c exist preocup ri comune în
rândul tinerilor, acesta fiind primul pas spre participare
civic i voluntariat.
o Voluntariat hand-made – am desf urat în zonele publice ale ora ului ateliere demonstrative de
confec ionare a unor obiecte decorative hand-made: cercei, friendship bracelets, plase de
pânz pictate manual, obiecte din materiale reciclabile, care pot fi utilizate mai apoi pentru alte
proiecte în folosul comunit ii
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 înc pot fi folosite de al ii. 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 Funda iei 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.
o Descoper Tezaurul Nerei - 30 de voluntari cu biciclete de mountain biking sau echipa i de
drume ie au parcurs Cheile Nerei, f când atât activit i de identificare sit-uri cu de euri dar i
cartarea principalelor obiective naturale, culturale si istorice ale localit ilor izolate specifice
zonei
Mai multe despre SNV aici: http://www.voluntariat.ro/despre_snv.htm

REFORMA – Campanie de promovare a voluntariatului
Un proiect finan at de Direc ia Jude ean pentru Sport i tineret i desf urat în perioada 15
septembrie – 15 noiembrie 2013 în jude ul Cara -Severin i care a venit în întâmpinarea tinerilor
care î i doresc sa fac ceva dar nu tiu exact ce, celor care au luat contact pentru prima dat cu
activit ile de voluntariat, precum i voluntarilor locali deja implica i în acest gen de activit i, fie
prin intermediul unei organiza ii neguvernamentale sau pe alte c i.
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Obiectivele propuse i atinse prin Reforma au fost:
o Cre terea gradului de informare a 500 de tineri din 4 ora e din jude ul Cara -Severin cu
privire la oportunit ile oferite de voluntariat,
o Crearea unui cadru adecvat pentru ca 100 de tineri din jude ul Cara -Severin s participe la
cel pu in o activitate de voluntariat în comunitatea local unde tr iesc pe perioada de
derulare a proiectului, stimulând participarea civic a acestora
o Sprijinirea form rii unui num r de 30 de voluntari, prin participarea la un stagiu pe parcursul
a 4 zile, grup care s constituie baz de resurse umane pentru sus inerea de proiecte
viitoare la nivel local
o Cre terea gradului de vizibilitate a ac iunilor specifice de voluntariat în jude ul Cara Severin.
METAL- Banat Mountainbike Enduro
METAL- Banat Mountainbike Enduro a avut loc în 2 – 3 noiembrie în împrejurimile Re i ei i a fost
un eveniment organizat de Asocia ia Bike Attack care pare s fi fost primul eveniment Enduro
Mountain Biking din România. A fost un proiect realizat 100% prin munc de voluntariat la un
standard de calitate foarte ridicat, primind numai laude din partea comunit ii de bicicli ti din
România dar i de peste hotare.
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Centrul de Voluntariat Re i a a fost responsabil de managementul voluntarilor ale c ror sarcini au
inclus:
o asigurarea permanen ei la punctele de control/direc ionare
o suport in zona de Start / Sosire
o a existat i o categorie speciala de voluntari: “oameni buni la toate”
Mai multe informa ii pe http://metal-enduro.blogspot.ro/
Caravana SEV!
In 15 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! De asemenea au aflat informa ii de interes despre cum va continua programul
Tineret în Ac iune din 2014.
Caravana face parte din proiectul gONG – Voluntariatul intra in scena!, desf urat prin programul
Tineret in Ac iune – Structuri de suport SEV pe parcursul anului 2013 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, Asocia ia Creativ i Asocia ia Team for Youth. La Re i a gazda a fost
Centrul de Voluntariat Re i a.

Balul Voluntarilor 2013 – Cutia de creioane colorate a Re i ei
Cea de-a VIII-a edi ie a Balului Voluntarilor a avut loc în 12 decembrie 2013, în preajma Zilei
Interna ionale a Voluntariatului. 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.
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Anul 2013 a fost Anul European al Cet enilor, deci anul nostru al tuturor. Fiecare dintre noi
suntem unici, fiecare ne-am implicat în activit i de voluntariat care au f cut comunitatea re i ean
mai colorat i v invit m s s rb torim acest lucru. i pentru c , la fel ca într-o cutie de creioane
colorate, fiecare face posibil prin nuan a sa personal curcubeul de culori care permite inova ia,
creativitatea i veselia, invita ii au recreat aceast cutie de creioane colorate. De aceea ace tia au
venit îmbr ca i într-o singur culoare care îi caracterizeaz , astfel încât s-au transformat pe durata
Balului în unul din creioanele care deseneaz comunitatea re i ean . Evenimentul a fost organizat
de Direc ia Jude ean pentru Sport i Tineret Cara -Severin în parteneriat cu Centrul de
Voluntariat Re i a, reunind în jur de 120 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
5 parteneriate încheiate pentru realizarea de proiecte interna ionale în 2014

VAPE – Volunteering in Central, East and West Europe – A Pathway to Employment
În perioada 2012 - 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:
o 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)
o Cre terea calit ii sistemelor de suport i a competen elor personalului organiza iilor i
institu iilor cu privire la educa ia nonformal i înv area informal în Europa
o Analizarea diferitelor concepte i în elesuri ale
voluntariatului în Europa i contextualizarea
acestora în realitatea istoric
o 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 via a de adult
integrat pe pia a muncii pentru tineri adul i cu mai
pu ine oportunit i.
o Crearea unui exemplu de bun practic i schimb de experien între Europa Centrala, de
Vest i de Est.
Pe parcursul anului 2013 au avut loc urm toarele activit i:
o Un seminar transna ional în Liverpool, UK în luna martie care a avut ca tematic
procesul de înv are prin care trec voluntarii cu care lucram i modul în care acesta
faciliteaz accesul lor pe pia a muncii: cum facilit m procesul lor de educa ie nonformala
(prezentare de bune practici i înv are din experien a organiza iilor partenere), cum
recunoa tem competen ele dobândite prin voluntariat i cum facilit m valorificarea acestora

8

o

o

o

pe pia a muncii, cum recunoa tem contribu ia pe care voluntarii o aduc la dezvoltarea
durabil a comunit ii locale. Pe agenda de lucru s-a aflat ca subiect i implicare guvernelor
na ionale în sus inerea i finan area sistemului de voluntariat: este aceasta implicare
necesara? este ea posibila? care este perspectiva i pozi ia societ ii civile cu privire la
acest aspect? Am prezentat abordarea Centrului de Voluntariat Re i a în acest domeniu,
am participat la ateliere de lucru i am aflat perspectiva britanica asupra voluntariatului ca
modalitate de ob inere a unui loc de munc precum i asupra implic rii guvernamentale în
fenomenul voluntariatului.
Un seminar transna ional în Cracovia, Polonia în luna septembrie în care s-au
prezentat bune practici în domeniul voluntariatului ca i cale c tre integrarea pe pia a
muncii în Polonia i Austria. Pe agenda de lucru s-au aflat de asemenea vizite la organiza ii
locale din Cracovia pentru a vedea cum î i sus in voluntarii i cum îi integreaz în
activit ile lor. Am avut parte i de un studiu de caz inedit, Festivalul Culturii Evreie ti din
Cracovia prin care am reflectat asupra implic rii voluntarilor în medii multiculturale, am
analizat provoc rile dar i oportunit ile create în acest sens pentru înv are intercultural ,
promovarea toleran ei i a solidarit ii între culturi i a spiritului civic indiferent de
backroundul social, economic sau cultural.
Publicare a 3 buletine informative

Un workshop bina ional la Re i a în luna decembrie g zduit de Centrul de Voluntariat
Re i a la care a participat o reprezentant a organiza iei CMO Groningen din Olanda.
Agenda workshopului a inclus vizite la Centrul de tineret Mansarda i participarea la
ateliere împreun cu tinerii re i eni; întâlniri cu voluntarii pe termen lung ai Centrului de
Voluntariat Re i a, voluntari care activeaz în comunitate înc din 2005; un focus grup cu
tinerii voluntari liceeni; interviuri cu voluntari interna ionali afla i în comunitatea noastr prin
Serviciul European de Voluntariat, dar i un studiu de caz: Metal - primul concurs de
Enduro Mountainbiking din România organizat la Re i a la începutul lunii noiembrie 100%
prin voluntariat. Vom s rb tori de asemenea împreun ziua de 5 decembrie, Ziua
Interna ional a Voluntariatului.
Atelierul bina ional a avut ca obiectiv schimbul de experien între dou organiza ii ce
activeaz în domeniul voluntariatului în contexte diferite, una aflându-se într-o ar postcomunist . De asemenea organiza ia din Olanda este interesata de metodologia de lucru
cu voluntarii a Centrului de Voluntariat Re i a, în special de implicarea voluntarilor tineri i
de focusul pe care îl acord m procesului de dezvoltare personal
i profesional a
acestora prin voluntariat. Printre întreb rile adresate voluntarilor re i eni au fost:
o Cum ai început s te implici în activit i de voluntariat?
o Ce te motiveaz ? Ce î i place la munca de voluntariat pe care o faci?
o Cum te-ai dezvoltat la nivel personal prin voluntariat?
o Ce suport prime ti din partea organiza iei în care activezi?
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In ce fel te-a ajutat / consideri ca te va ajuta activitatea de voluntariat pe pia a
muncii i în general, în viitor?
o Care este reac ia cercului t u social (colegi, prieteni, p rin i) atunci când poveste ti
despre activitatea ta de voluntar?
La întoarcerea în Olanda, rezultatele atelierului bina ional au fost sintetizate într-un raport
care a fost prezentat mai multor organiza ii olandeze interesate de implicarea tinerilor in
activit i de voluntariat. Raportul va fi de asemenea prezentat in urm toarea întâlnire de
proiect ce va avea loc in Finlanda in luna ianuarie 2014 i în urm torul buletin informativ.
o

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.
COB BUILDING – A Path Towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy
Lifestyle
In perioada septembrie 2012 – august 2013 am derulat un proiect care a adus in prim plan o
metodologie alternativa de construc ie a unei case (o arhitectura in armonie cu natura), dar in
acela i timp o metodologie de educa ie a adul ilor pentru voluntariat, respectarea i protec ia
mediului, sustenabilitate, i un stil de viata s n tos. Este vorba despre COB BUILDING – A Path
Towards Volunteering, Environmental Sustainability and a Healthy Lifestyle, un atelier finan at de
Comisia Europeana prin Programul Înv are pe tot parcursul vietii, Grundtvig, atelier care va avea
loc in Sasca Român , cu suportul echipei Casa Verde, in perioada 7 – 16 iunie 2013.

Astfel, pentru 10 zile am lucrat împreun cu 13 participan i din 9 ri europene (Spania, Belgia,
Finlanda, Germania, Cehia, Grecia, Cipru, Letonia si România) care au înv at despre construc ia
cu cob i despre cum aceast metodologie poate fi transferat în alte domenii. Selec ia
participan ilor a fost una dificil , primind peste 50 de aplica ii din 14 ri diferite, dar am încercat s
facilit m accesul la aceast oportunitate de înv are unor adul i cu oportunit i reduse ( omeri,
provenind din regiuni cu probleme economice si sociale) i unor participan i care pot la finalul
atelierului s valorifice competen ele dobândite fie la nivel personal fie la nivel profesional.
Metodologia proiectului a adus împreun construc ia cu cob, înv area experien ial i abordarea
holistic pentru dezvoltare de competen e (cuno tin e, abilit i i atitudini), aplicate în educa ia
adul ilor, media de vârst a participan ilor fiind in jur de 35 de ani.
Am urm rit prin acest proiect:
o Crearea unui context interna ional în care tineri i adul i s împ rt easc si dezbat pe
marginea experien ei personale legate de subiecte actuale precum: sustenabilitate
environmental , voluntariat ca forma de responsabilitate sociala ai stil de viata.
o Sa oferim participan ilor noi perspective cu privire la sustenabilitatea environmental ,
voluntariat ai un stil de viata sustenabil
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o
o
o

Dezvoltarea pentru cei 10 participan i a competentelor legate de filosofia construc iei cu
cob ai a abilit ilor de baza pentru implementarea acesteia într-un mediu de înv are sigur.
Facilitarea dezvolt rii pentru cei 10 participan i de competente legate de voluntariat ca
forma de dezvoltare personala si responsabilitate sociala.
Introducerea participan ilor în utilizarea construc iei cu cob ca metodologie de educa ie a
adul ilor pentru sustenabilitate environmental , voluntariat si un stil de viata s n tos

Pentru ca ne preocupa responsabilitatea sociala ca dimensiune transversala in munca noastr ,
atelierul a fost unul din cele 22 proiecte din România incluse in ini iativele pilot de responsabilitate
sociala, Societal (www.societal.ro). În acest sens am realizat si am implementat pe tot parcursul
proiectului un plan de responsabilitate social , plan care a urm rit 4 dimensiuni: social , de mediu,
economic i de guvernan
i cei 36 de indicatori care garanteaz responsabilitatea social a
proiectului. Mai multe despre responsabilitatea social în proiectul nostru, aici:
http://www.societal.ro/ro/comunitate/articole/laboratorul-societal-prezinta-proiectul%C3%A2%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C3%A2%EF%BF%BD%EF%BF%BDcob-building875.html
De asemenea ne pute i vedea la lucru in doua filmule e gr itoare, spunem noi, unul realizat de noi:
http://vimeo.com/72177491
iar cel lalt realizat de echipa Societal:
http://www.youtube.com/watch?v=zaIUWeHXi9c&list=PLhk6ZibmEV8lFjkH4RBjdtXqL-Fc5-jlX
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.
VIPS in ACTION!
In perioada ianuarie 2013 – iunie 2014 desf ur m proiectul interna ional VIPS in Action! Care are
ca obiectiv incluziunea si capacitarea tinerilor cu oportunit i reduse în vederea integr rii acestora
pe pia a muncii. Proiectul este finan at de Comisia Europeana prin programul Tineret in Ac iune,
Centrul de Voluntariat Re i a fiind partenerul care reprezint România. Proiectul implica organiza ii
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din 6 ri: Spania, Italia, Polonia, Slovenia, Bulgaria si România, care au format o re ea de tineri de
peer-to-peer education.

În cadrul proiectului, pe parcursul anului am realizat urm toarele activit i:
o Februarie 2013: participare a coordonatorului de proiect la întâlnirea de debut a proiectului
în Lorca, Spania
o Martie – August 2013: Ateliere la nivel local pentru tineri cu oportunit i reduse în care am
implicat peste 130 de tineri
o 8 – 16 octombrie 2013: Training interna ional desf urat în Bulgaria la care au participat 3
dintre cei mai activi tineri din etapa de ateliere locale. Acestea au înv at despre educa ia
de la egal la egal (peer-to-peer), urmând ca în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 sa
organizeze la rândul lor activit i pentru tinerii din ora ul nostru.
o Decembrie 2013 – prima activitate organizata de tineri pentru tineri, o dup -amiaz de
jocuri de mas cu numele: Board games as a way to know yourself and others better.
Urmeaz în 2014 mai multe activit i la nivel local i un schimb interna ional de tineret în Coy,
Spania în luna aprilie, în care tinerii voluntari vor fi cei care vor facilita activit i de înv are pentru
40 de participan i, tineri cu oportunit i reduse.
Learning for/from Offenders, Spania
Un proiect de mobilitate a lucr torilor de tineret desf urat în Murcia, Spania i g zduit de
Asociacion Euroaccion în perioada 1 februarie – 30 aprilie la care a participat un reprezentant al
Centrului de Voluntariat Re i a. Proiectul a fost finan at de programul Tineret în Ac iune i a
presupus desf urarea de activit i de educa ie nonformal cu tineri în risc de excludere social ,
tineri delicven i încadra i în sistemul de reeducare în Spania, atât în penitenciar cât i în afara
acestuia în centre de reeducare.
Au fost urm rite urm toarele obiective:
o Dezvoltarea capacit ii de auto-ajutorare a tinerilor pentru încurajarea responsabilit ii în
luarea deciziilor cu privire la via a lor
o Stimularea responsabilit ii sociale a tinerilor i cre terea interesului acestora pentru
participarea în activit i de voluntariat
o Dezvoltarea competen ei learning to learn i cre terea motiva iei pentru dezvoltare
personal
o Dezvoltarea abilit ilor de c utare a unui loc de munc pentru sc derea procentajului de
omeri din rândul tinerilor delicven i
o Cre terea încrederii în sine pentru tinerii inclu i în proiect.
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În acela i timp, proiectul a presupus un proces de înv are pentru lucr torul de tineret implicat în
urm toarele direc ii:
o Dezvoltarea competen ei interculturale i learning to learn în contextul desf ur rii de
activit i de educa ie nonformal cu grupuri vulnerabile, în special tineri delicven i
o Dezvoltarea capacit ii de a crea i facilita programe de dezvoltare personal de calitate
adaptate la profilul i nevoile tinerilor delicven i
o Dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante i de valorificare a poten ialului tinerilor
implica i, în opozi ie cu imaginea pe care o au ace tia, respectiv de tineri problematici i
consumatori de resurse
o Dezvoltarea abilit ii de a transfera competen ele achizi ionate în contextul socio-economic
românesc i de a dezvolta programe similare adaptate tinerilor delicven i din ara sa de
origine
o Înt rirea cooper rii i schimbului de bune practici între Centrul de Voluntariat Re i a i
Euroaccion, pentru dezvoltarea de strategii comune pentru includerea social a tinerilor
delicven i
Produsul final al proiectului a fost un manual de tehnici i recomand ri pentru lucr tori de tineret
care realizeaz proiecte cu aceast categorie de tineri, manual disponibil în format electronic.
Cuentos do mundo – Pove tile lumii
Am sus inut proiectul "Pove tile lumii" care s-a desf urat în perioada ianuarie – mai 2013 în coli
generale din Barcelona i care i-a propus s lupte împotriva stereotipurilor prin intermediul
pove tilor. A a c voluntarii Centrului de Voluntariat Resita au c utat i tradus legende, pove ti i
basme romane ti. Pove tile au fost citite la radio, i au r mas în bibliotecile colilor, constituind
punctul de pornire al unor discu ii despre intreculturalitate, despre români i alte categorii de
imigran i din Spania.
Printre pove tile traduse se num ra: Miori a, Me terul Manole, Tinere e f r b trâne e i via f r
de moarte, Pungu a cu doi bani, Prâslea cel Voinic i Merele de Aur, Porcul cel fermecat, F t
frumos cu parul de aur, Sarea-n bucate, Fata babei i fata mo ului. "Pungu a cu doi bani" a fost
semifinalist în cadrul concursului organizat în cadrul proiectului, al turi de pove ti de pe 5
continente ale lumii.
Mai multe despre proiect aici: http://www.contesdelmon.org/
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Leaders, not followers TC, Macedonia
Proiectul a fost un curs interna ional organizat de South East European Youth Network care s-a
desf urat în perioada 16 - 24 martie la Bitola, Macedonia, aducând împreun 32 de tineri din 15
ri din Europa. Obiectivul principal al acestui training a fost de a dezvolta aptitudinile tinerilor în
ceea ce prive te coordonarea unei activit i de voluntariat, ini iativelor sau proiectelor în care sunt
implica i voluntari. În urma acestui curs, participan ii pot ini ia, dezvolta, preg ti, implementa i
evalua orice ini iativ sau proiect de tineret, în baza nevoilor comunit ii din care fac parte. Astfel,
participan ii la acest curs:
o Au descoperit ce este un lider adev rat, ce tipuri de lideri exist i dac au calit i de lider
o i-au revizuit i îmbog it cuno tin ele în ceea ce prive te voluntariatul
o Au înv at cum s organizeze un schimb de tineret/activitate de voluntariat de la început
pân la evaluare
o i-au dezvoltat abilit i interculturale
o Au înv at bazele managementului de proiect pentru activit ile de voluntariat
o Au con tientizat importan a rolului fiec ruia la munca în echip
o Au înv at cum s gestioneze voluntarii i ce înseamn dinamica de grup
o Au dobândit abilit i de comunicare i rezolvare a conflictelor
o Competente în strângerea de fonduri i sustenabilitatea activit ilor de voluntariat
o Au aflat mai multe despre programul Tineret în Ac iune
o Au avut ocazia de a practica i de a înv a cum s fii un bun lider
o Au împ rt it idei i planuri de viitor împreun cu ceilal i participan i

Acest training face parte din lunga i recunoscuta tradi ie a Centrului de Voluntariat Re i a în
furnizarea de servicii de educa ie nonformal voluntarilor pentru a le îmbun t i competen ele,
aptitudinile ca tineri întreprinz tori/lideri în diferite activit i i proiecte de voluntariat. Acest gen de
training are loc de câteva ori pe an, preg tind voluntarii activi din organiza ie pentru activit ile ce
le vor organiza la nivel local în comunitatea lor. Este de asemenea o oportunitate imens de a
stabili o re ea la nivel interna ional i de a realiza parteneriate i colabor ri cu alte organiza ii din
lume.
Centrul de Voluntariat Re i a face parte din dou re ele de organiza ii la nivel interna ional; prin
aceast participare în re ele se dore te a dep i diferen ele impuse de societate prin aducerea
tinerilor împreun , i munca acestora în echip . elul CVR este de a crea o regiune stabil cu
în elegere mutual dezvoltat f r prejudec i în rândul tinerilor, toate acestea cu ajutorul mobilit ii,
cooper rii i eviden ierii rolului activ pe care îl au tinerii în societate.
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OUTDOOR AND ECOSPORT
Innovative and active methods to use in the work with disadvantaged Young People
Cursul interna ional pentru lucr tori de tineret a avut loc în Parcul Na ional Cicero din Sabaudia,
Italia în perioada 23 – 31 martie. Proiectul a implicat 26 de lucr tori de tineret din 10 ri diferite,
printre care i 2 români pasiona i de educa ia outdoor care au reprezentat Centrul de Voluntariat
Re i a.
Cursul a avut ca obiective:
o Con tientizarea importan ei i impactului pe care sportul i activit ile în natur le au asupra
dezvolt rii tinerilor
o Înv area unor metode concrete de a lucra cu tineri cu oportunit i reduse în acest context
o Dezvoltarea de competen e de promovare a incluziuni sociale i a poten ialului diversit ii
o Con tientizarea importan ei unei atitudini i a unor comportamente care sus in
sustenabilitatea mediului înconjur tor
o Identificarea programelor de finan are ale UE care pot sus ine financiar educa ia outdoor i
prin aventur în natur

Metodologia de lucru a fost înv area experien ial , implicând participan ii la nivel fizic, cognitiv i
emo ional prin activit i precum escalada, drume ia, caiac, orientarea în natur , utilizarea
frânghiilor la joas în l ime. Ca urmare a trainingului, cei doi voluntari ai Centrului de Voluntariat
Re i a au organizat pentru tinerii din comunitatea noastr activit i educative (drume ie, escalad
i jocuri de anima ie în natur ) pe Cheile Cara ului pe parcursul lunii aprilie a acestui an urm rind
dezvoltarea spiritului de echip i a a abilit ilor de munc în echip , cre terea încrederii în sine,
con tientizarea impactului pozitiv pe care sportul în natur îl are asupra st rii organismului (atât la
nivel fizic cât i la nivel emo ional), precum i con tientizarea tinerilor cu privire la oportunit ile pe
care împrejurimile Re i ei le ofer pentru petrecerea timpului liber într-un mod constructiv,
distractiv i s n tos.
Let’s make it EVEN!, Irlanda
Alexandra Ardelean, coordonator de voluntari la Centrul de Voluntariat Re i a a participat în
perioada 18 – 19 aprilie la conferin a interna ional Let’s make it EVEN a c rei tematic a
reprezentat-o responsabilitatea social a angajatorilor i voluntariatul sprijinit de angajator. Este un
domeniu în plin dezvoltare în câmpul voluntariatului, domeniu care aduce împreun profitul
economic al companiilor i responsabilitatea acestora pentru comunit ile în care î i desf oar
activitatea, implicarea lor în provoc rile mileniului. Conferin a a fost organizat în Dublin, Irlanda de
Centrul European de Voluntariat, o re ea de peste 100 de organiza ii care lucreaz la nivel na ional
i interna ional pentru dezvoltarea sectorului de voluntariat, în parteneriat cu Employee
Volunteering European Network (Re eaua European de Voluntariat în rândul Angaja ilor).
Voluntariatul sprijinit de angajator este un curent puternic în statele din estul Europei, iar conferin a
a dorit s transfere aceast experien organiza iilor i angajatorilor interesa i din ri aflate înc la
început, precum România. Conceptul presupune ca o companie s sprijine implicarea angaja ilor
s i în activit i de voluntariat în folosul comunit ii, fie prin delegarea unui num r de ore ale
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angajatului pentru activit i de voluntariat, fie prin dezvoltarea de programe de voluntariat în
comunitate, fie prin flexibilizarea programului de lucru astfel încât angaja ii s poat activa ca
voluntari în proiecte din comunitate.

Conferin a a adus împreun 122 de participan i din peste 30 de
ri europene, precum
reprezentan i ai companiilor, ai organiza iilor care sprijin voluntariatul, coordonatori de voluntari i
responsabili politici pentru voluntariat pentru a explora posibilit ile de dezvoltare dar i provoc rile
pe care acest segment al voluntariatului le întâmpin .
Câteva din tematicile abordate au fost:
o De ce voluntariat sprijinit de angajator?
o Provoc ri în colaborarea dintre companii i organiza ii de voluntariat
o Planificarea unui program de voluntariat sprijinit de angajator
o Motivarea pe termen lung a angaja ilor implica i în programe de voluntariat sprijinite de
angajator
o Adaptarea oportunit ilor de voluntariat la specificul profilului „angajat – voluntar”
o Preg tirea angaja ilor pentru voluntariat
o Dezvoltarea de competen e profesionale prin voluntariat
o Oportunit i de voluntariat pentru manageri de companii.
Centrul de Voluntariat Re i a este una dintre cele 3 organiza ii din România membre ale Centrului
European de Voluntariat începând cu anul 2011. Ca i continuare a conferin ei, Alexandra
Ardelean a participat la Adunarea General a CEV (Centrul European de Voluntariat).
Outdoor Education Across Europe, UK
Un schimb interna ional de tineret finan at de programul Tineret în Ac iune, care s-a desf urat în
perioada 25 mai – 1 iunie i a fost coordonat de organiza ia Essex Outdoors Mersea, organiza ie
cu o recunoscut expertiz în domeniul activit ilor de timp liber pentru tineret, care are o lung
istorie în proiecte interna ionale pentru dezvoltarea personal a tinerilor i care gestioneaz câteva
centre de înv are outdoor. Cei 17 voluntari ai Centrului de voluntariat Re i a prezen i în
Colchester, Marea Britanie au avut oportunitatea de a experimenta ateliere de arte i workshop-uri
outdoor care au facilitat un proces de înv are despre alte ri i culturi în timp ce- i exploreaz
creativitatea i dezvoltarea de noi abilit i. Sesiunile practice au fost i un pretext pentru dezbateri
pe marginea unor subiecte care au efect asupra tinerilor europeni iar activit ile outdoor incluse în
program au sprijinit sprijini procesul de comunicare, de team-building, dobândirea de noi
competen e, dezvoltare personal .
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Inclusion Lab: Training for Trainers towards a Youth Inclusive Europe, Italia
Un curs de formare de formatori organizat în cadrul re elei interna ionale Youth Express Network,
YEN, pentru formatorii resurs ai re elei, cei care sus in pe baz de voluntariat cursurile organizate
de aceasta. Din partea Centrului de Voluntariat au participat 3 voluntari care au petrecut o
s pt mân în Italia în perioada 20 – 27 iunie, înv ând despre facilitarea activit ilor de înv are
pentru includerea tinerilor cu mai pu ine oportunit i. Centrul de Voluntariat Re i a este membru
YEN înc din 2009, dezvoltând pân acum 9 proiecte în cadrul acestei structuri.

Trainingul a avut ur toarele obiective:
o Dezvoltarea de competen e de formator/facilitator care s poat fi utilizate în viitoarele
activit i ale YEN, incluzând concepte precum: educa ie nonformal , stiluri de înv are,
tipuri de înv are i nevoi de înv are, dinamic de grup i munc în echip , înv area în
grup, motivarea tinerilor, dezvoltare personal , debrief
i feed-back, toleran ,
interculturalitate, respect, designul unui program de înv are i metode de înv are, etc)
o Îmbun t irea proiectelor YEN
o Con tientizarea culturii de lucru a YEN i asumarea acesteia de c tre participan i
o Clarificarea conceptelor legate de incluziunea sociala a tinerilor care este obiectivul
principal al YEN de peste 20 de ani.
Vizit de studiu la Centrul European de Vountariat
In perioada 13 - 19 octombrie, Florina Bobar, vicepre edinte al Centrului de Voluntariat Re i a a
participat al turi de al i 4 reprezentan i din Croa ia, Italia i Irlanda la o vizit de studiu la Centrul
European de Voluntariat. Vizita de studiu a avut un caracter de job shadowing la secretariatul
re elei i a fost finan at de Comisia Europeana prin Programul Înv are pe tot parcursul vie ii –
Grundtvig.
Obiectivele vizitei au fost schimbul de bune practici între membrii Centrului European de
Voluntariat; familiarizarea cu metodele folosite de CEV pentru promovarea voluntariatului în
Europa; informarea cu privire la noua genera ie de programe de finan are a Comisiei Europene
pentru perioada 2014 – 2020; cunoa terea institu iilor Europene i a reprezentan ilor rilor de
provenien ale participan ilor i networking.
Programul a cuprins:
o vizita la Centrul European de Voluntariat pentru a descoperi cum func ioneaz secretariatul
i a afla mai multe informa ii logistice legate de demersurile re elei
o prezentarea unei serii de programe europene de finan are disponibile atât pentru CEV cât
i pentru organiza iile membre
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o

o

vizite la institu ii europene precum European Economic and Social Comittee, Comisia
Europeana: Directorate General Enlargement, Directorate General Culture and Education
i întâlniri cu reprezentan i ai acestor 2 sectoare ale comisiei cu care participan ii au
discutat despre situa ia actual în domeniul voluntariatului, au putut povesti despre
realitatea din comunitatea locala din care provin i despre rolul lor in procesul de lobby la
nivel local sau na ional astfel încât legile europene s fie luate în considerare de guvernele
rilor din care provin
vizite la Parlamentul European, participarea la o întâlnire a Comisiei Culturii si Educa iei în
care s-a votat adoptarea proiectului de raport asupra voluntariatului i a activit ilor de
voluntariat în Europa, un raport prezent deja în discursul public de mai mult de un an.

Centrul de Voluntariat Re i a este membru al Centrului European de Voluntariat începând cu anul
2011. Centrul European de Voluntariat este o platform european care reune te peste 100 de
centre regionale, na ionale i locale de voluntariat, precum i agen ii de suport pentru voluntariat.
CEV are rolul de a colecta priorit ile i preocup rile membrilor s i i de a le direc iona c tre
institu iile Uniunii Europene pentru a produce schimb ri la nivel de politici europene cu privire la
voluntariat. Viziunea CEV este o Europ în care voluntariatul este un element central în
dezvoltarea unei societ i bazate pe solidaritate i cet enie activ . Astfel misiunea CEV este acea
de a fi un reprezentant al vocilor voluntariatului din Europa, de a dezvolta i consolida
infrastructura pentru voluntariat, precum i de a promova i eficientiza voluntariatul

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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