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CUM RECUNOAŞTEM CONTRIBUŢIA VOLUNTARILOR DIN ORGANIZAŢIA NOASTRĂ?

- Pentru  cei  mai  activi,  implicaţi  şi  responsabili  facilităm  accesul  la  alte  tipuri  de  experienţe  de
învăţare nonformale (schimburi internaţionale de tineret, cursuri de formare la nivel locasl, naţional
sau internaţional, tabere tematice, etc.)

- Oferim voluntarilor recomandări atunci când aplică pentru un loc de muncă, un curs de formare, la
universitate, pentru o bursă de studiu, etc.

- Recunoaştere publică în cadrul unui eveniment anual organizat de Centrul de Voluntariat Reşiţa în
comunitatea  locală  în  cadrul  căruia  sunt  invitaţi  şi  recompensaţi  cei  mai  activi  voluntari:  Balul
Voluntarilor

- Voluntarul lunii – un premiu oferit de Primăria din localitate (a funcţionat în perioada 2006 - 2007)
-  Publicarea fotografiei şi a informaţilor despre voluntari pe site-ul organizaţiei (ca parte din ehipa

fărăp de care activitatea noastră nu ar fi posibilă)
- menţionarea numelui şi a contribuţiei voluntarilor în comunicatele de presă trimise 
- invitarea voluntarilor în emisiuni radio şi TV sau realizarea de articole scrise în care voluntarii sunt

prezentaţi ca modele în comunitate

HOW DOES OUR ORGANIZATION RECOGNIZE THE CONTRIBUTION OF VOLUNTEERS?

- by facilitating for the most active of them other nonformal education opportunities (international
youth exchanges, local, national or international trainings, etc.)

- by giving recommendations for job applications, university applications, training programs, etc.
- public recognition within an annual local event called The Volunteers Ball where the most active

volunteers are invited and recognized
- the volunteer of the month – award given by the local municipality (it is not functioning at the

moment)
- publication of their photo and information on our website
- press releases including the name of the volunteers in different activities
- participation in  the written press, TV and radio shows as role-models for other young adults
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