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VOLUNTEERING IN CENTRAL, EAST AND WEST EUROPE - A PATHWAY TO EMPLOYMENT

http://vape.yes-forum.eu

VAPE
Parteneriatul pentru învăţare a început în 
2012 şi are scopul de a facilita experienţe 
de învăţare şi schimbul de bune practici în 
domeniul voluntariatului ca formă de 
educaţie a adulţilor. Prin 6 seminarii 
transnaţionale şi o serie de workshop-uri 
binaţionale, cele 10 organizaţii partenere 
din 9 ţări diferite din Europa de Vest, 
Centrală şi de Est au explorat modalităţi 
de stimula, motiva şi educa tineri voluntari 
pentru a creşte angajabilitatea şi 
integrarea pe piaţa muncii.

De bunăvoie
Voluntariatul este văzut din ce în ce mai 
mult în context European ca o cale către 
angajabilitate cu precădere pentru tineri 
cu mai puţine oportunităţi, neintegraţi pe 
piaţa muncii, cu vârste cuprinse între 18 şi 
30 de ani. În accepţiunea noastră 
voluntariatul se referă la toate tipurile de 
activităţi  de voluntariat (formal,  
nonformal şi informal) pe care le 
desfăşoară o persoană de bunăvoie, fără a 
se interesa de beneficii materiale şi 
f inanc ia re .  Cum putem s t imula  
voluntariatul fără a intorduce elementul 
de obligativitate? Cum putem educa şi 
motiva tinerii respectând şi ţinând cont de 
contextul istoric, social şi economic din 
fiecare ţară?

Recomandări
Creativitatea, calitatea şi angajamentul 
sunt soluţiile. Să investim în reţele sociale, 
să recunoaştem şi  să apreciem 
contribuţiile voluntarilor la activităţile 
noastre şi la îndeplinirea obiectivelor 
proiectelor noastre, Să facem ca voluntarii 
noştri să se simtă acasă în organizaţia şi 

comunitatea noastră.
Abordarea trans-sectorială va crea o 
puternică infrastructură locală de 
voluntariat. Să stimulăm cooperarea la 
nivel local între diferite sectoare de 
activitate în domeniul voluntariatului 
pentru a creşte şansele tinerilor vulnerabili 
de a se implica în astfel de activităţi 
(dezvoltare de noi proiecte, infrastructură 
la nivel local, lobby, etc.). Să invităm tineri 
adulţi să participe la proiecte de 
mobilitate în Europa, spre exemplu 
Serviciul European de Voluntariat este o 
foarte bună oportunitate oferită de 
programul Erasmus+. Partenerii VAPE vă 
pot oferi mai multe informaţii sau vă pot 
ajuta la identificarea unor parteneri 
internaţionali de încredere.

Conştientizare
Voluntariatul există în toate ţările Uniiunii 
Europene. Activităţile de voluntariat sunt 
însă de multe ori invizibile sau, în anumite 
ţări, nici nu sunt numite „voluntariat”. Am 
învăţat să avem grijă să nu uităm că 
activităţile de voluntariat se pot desfăşura 
într-un mediu formal, nonformal sau 
informal şi că principala lor caracteristică 
este că sunt realizate de bunăvoie, în 
folosul comunităţii, fără a aştepta 
câştiguri financiare. Să apreciem şi să 
recunoaştem activităţile de voluntariat din 
comunitatea noastră. 

Puteţi beneficia de experienţa noastră în 
Europa de Vest, Centrală şi de Est 
contactând unul din partenerii proiectului 
pentru mai multe informaţii. 
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