
Volunteering in Central, East and West Europe:
A Pathway to Employment

CUM FACILITĂM ÎN ORGANIZAŢIA NOASTRĂ ÎNVĂŢAREA
NONFORMALĂ PRIN VOLUNTARIAT?

Abordarea  pe  care  o  folosim  în  cadrul  Centrului  de  Voluntariat  Reşiţa  este  aceea  a
voluntariatului ca metodă de educaţie nonformală. Astfel, deşi acordăm o mare importanţă
impactului  activităţilor  de  voluntariat  asupra  dezvoltării  durabile  a  comunităţii,  atenţia
noastră se concentrează asupra facilitării pentru tinerii adulţi cu care lucrăm de experienţe
de  învăţare  prin  voluntariat.  Acesta  este,  de  altfel,  unul  din  principalele  obiective  ale
organizaţiei noastre. 

Voluntariatul reprezintă un proces de învăţare experienţială: activitatea de voluntariat este
experienţa din care voluntarii învaţă. Dar activitatea noastră nu începe şi nu se termină cu
această etapă. În primul rând încercîm să oferim voluntarilor noştri o expereinţă care să
corespundă intereselor şi obiectivelor lor de învăţare dar şi obiectivelor de învăţare pe care
noi le setăm pentru ei (ceea ce urmărim să  dezvoltăm prin proiectele noastre). Întotdeauna,
atunci când le propunem op activitate de voluntariat, dincolo de beneficiul adus unui anumit
grup ţintă, le explicăm potenţialilor voluntari  şi  cum anume se pot dezvolta ei înşişi  prin
această activitate, ce pot învăţa,  fie că este vorba de abilităţi tehnice, soft skills (sociale,
comunicare,  lucru în echipă)  sau creşterea încrederii  în  sine.  Abordăm învăţarea dintr-o
perspectivă holistică, având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini şi de aceea includem
voluntariatul sub această umbrelă, abordându-l în consecinţă.

Odată  activitatea  de  voluntariat  încheiată,  coordonatorii  de  voluntari  au  o întâlnire  cu
aceştia  (individuală  sau  de  grup)  care  are  rolul  de  a  evalua  activitatea  din  perspectiva
impactului  şi  a  rezultatului  dar  şi  (sau  poate  mai  ales)  de  a  facilita  etapele  ciclului  de
învăţare experienţială:  reflecţie,  generalizare şi acţiune.  Tehnica pe care o utilizăm este
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aceea  a  întrebărilor  deschise,  sprijinind  voluntarul  să  extragă  înţelesuri  şi  concluzii  din
experienţa de voluntariat  pentru a ajunge în final  la rezultate ale învăţării.  Voluntarii  au
ocazia  să  reflecte  la  impactul  pe  care  experienţa  l-a  avut  asupra  lor  la  nivel  cognitiv  şi
emoţional, la ce au învăţat în postura de voluntari, iar apoi la contextele şi modalităţile în
care pot aplica aceste cunoaţtinţe, abilităţi sau atitudini dezvoltate (în viitoare activităţi de
voluntariat,  în  viaţa  personală  sau  profesională).  Această  abordare  s-a  dovedit  a  creţte
motivaţia  de  a  participa  la  activităţi  de  voluntariat  în  special  în  rândul  tinerilor  adulţi
deoarece  adaugă  experienţei  de  voluntariat  ca  sprijin  pentru  comunitate,  contribuţia  la
propriul proces de dezvoltare. Iar într-o comunitate ca cea în care activăm în care există
puţine oportunităţi de dezvoltare, a deveni voluntar devine o reală oportunitate. 

În acest moment există o iniţiativă naţională în  România care îşi propune standardizarea
recunoaşterii competenţelor dobândite prin voluntariat. Este vorba despre un certificat pe
care organizaţia care coordonează voluntarii îl poate emite nominal după minim 120 de ore
de voluntariat  prestate  de un anumit voluntar  şi  care include cele 8 competenţe cheie.
Certificatul  a  fost  produs  în  2011  de  un  grup  de  lucru  în  cadrul  Anului  European  al
Voluntariatului şi este pilotat în perioada 2012 – 2013 de diferite organizaţii din România.
Mai multe aici: 

http://www.voluntariat.ro/download/Ghid_pt_recunoasterea_competentelor_dobandite_prin_volu
ntariat.pd

WHAT DOES OUR ORGANISATION DO TO FACILITATE NON-
FORMAL LEARNING THROUGH VOLUNTEERING?

Our approach to volunteering is as a method of nonformal education. Thus, even if we pay
attention to the impact of volunteering activities on the sustainable development of the
community, our main focus is providing this nonformal education experience to the young
adults we work with. It is actually one of the main objectives of the association.

We see volunteering as an experiential learning process: the volunteering activity is the
experience itself. But the process does not beggin or end with this phase. First of all, we try
to provide our volunteers with a rich experience that  suits  their  interets,  their personal
learning objectives and also our learning objectives. Whenever we propose a volunteering
activity  to  them ,  we  highlight  what  the  experience  can  bring  to  them,  what  they  can
develop or leran, weather it is technical skills or soft skills (social, communication, team-
work), or increase of self esteem. We approach learning through the  holistic perspective,
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taking into consderation knowledge, skills and attitudes and thus, we see each volunteering
activty through this angle. 

Once the volunteering activity has finished our volunteer cooridinators have a meeting
with the volunteers, either in group or individually, evaluating the activity in terms of impact
and  results  but,  most  important,  facilitating  the  experiantial  learning  process  of  the
volunteer:  reflection,  generalisation and action.  The coordinator´s  facilitation technique
costits of asking question and supporting the volunteer making sense of his or her own
experience and realising the learning outcomes. The volunteers have the  chance to think
about the impact the experience has had on them on the cognitive and emotional level, to
think about the things that they learned or developed and then about contexts and ways in
which they can apply theese things in their lives (either as volunteers or outside of this
field). Especially for young adults, this approach enhances their motivation, as they do not
only  feel  usefull  to  their  community,  but  they  also  become  aware  of  their  own  self
development  process.  In  a  community  in  which  there  are  not  many  self  development
opportunities,  like  our  small  town  of  Resita,  the  volunteering  experience  becomes  an
extremely valuable one.

At  the  moment  there  is  a  national  intiative  in  Romania aiming  at  standardising  the
recognition  of  the  competences  adquired  by  volunteers.  It  is  a  certificate that  the
coordinating  organisation  of  the  volunteer  can  issue  after  a  minimum  of  120  hours  of
volunteering  activity  and  which  includes  the  8  key  competences  and  an  assisted  self
evaluation process from of the volunteer. It was produced in 2011 by a working group of the
European  Year  of  Volunteering  and  during  2012  –  2013  it  is  being  piloted  by  several
Romanian organisations. More here:

http://www.voluntariat.ro/download/Ghid_pt_recunoasterea_competentelor_dobandite_prin_volu
ntariat.pd
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