Proiect finantat de:

Initiator proiect:

POVESTILE VOLUNTARILOR PRAHOVENI
Editia a III a

Sunt puțin surd, puțin orb, puțin lipsit de putere, iar pe
deasupra mai am două sau trei infirmitați, dar nimic nu îmi
distruge speranța. – Voltaire

Parteneri proiect:

Initiator proiect:

Proiect finantat de:

Aceasta publicatie face parte din proiectul: VOLUNTARIAT PENTRU
DEZVOLTARE finantat de Consiliul Judetean Prahova in parteneriat cu
Asociatia EUROSPIRIT,Asociatia ARES’EL, Asociatia MASTERPACE RO,
Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova si Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Prahova .Perioada proiectului 5 luni( iulie 2019 –
noiembrie2019 ).

Material realizat de Vasile PORUMBARU

Parteneri proiect:

Proiect finantat de:

Initiator proiect:

Voluntariatul…..în doi
Sunt momente în viață pe care le trăiești cu intensitate și doar timpul este capabil să sedimenteze
ceea ce ele au însemnat…
Sunt Mihai Asofie și povestea mea de voluntar a început acum mai bine
de 10 ani. Astăzi sunt un om împlint și datorită voluntariatului. De-alugul
timpului am învățat prin intermediul activităților de voluntariat să fiu un om mai
bun, cu o atitudine mereu pozitivă, am trecut peste barierele care s-au ivit pe
drumul meu, încercând să îmi duc sarcinile și activitățile la bun sfârșit fără a
dezămăgi pe cei care și-au pus speranța în mine. În decursul anilor prin prisma
voluntariatului am dobândit spirit de echipă. Am învățat că este important să te
implici și să îi ajuți pe semenii tăi dobândind o experiență care cu siguranță fără voluntariat nu ar fi putut
exista. Ba chiar mai mult am dobandit abilități de antreprenoriat, care m-au ajutat mai târziu să pun bazele
proriei mele afaceri.
Întotdeauna în mine a ars o flacără a speranței. O speranță de schimbare în bine a comunității și
societății în care trăiesc, de aceea nu am ezitat să mă implic în viața acesteia, pentru că eu consider că o
societetate nu se poate schimba decât prin implicarea noastă, în special a tinerilor prin exemple concrete.
De aceea, consider că poate cel mai simplu și accesibil mod prin care noi tinerii ne putem face auzite ideile
și prin care noi le putem pune în practică este voluntariatul, un mod sigur și simplu, prin care prin implicarea
noastră în activități de voluntariat putem contribui la ameliorarea vieții din societatea românească.
Pe lângă toate acestea, voluntariatul, mi-a dăruit o șansă unică, și anume de a o cunoaște în anul
2012 la activitățiile de voluntariat pe Magda, astăzi soția mea, alături de care am pus și bazele unei afaceri
în domeniul evenimentelor private. Astăzi am realizat că drumul (așa cum îmi place mie să spun) pe care
l-am urmat mai întâi sigur apoi alături de Magda este cel mai bun, un drum care cu fiecare pas făcut ne
creează un sentiment de satisfacție și împlinire sufletească.
Pentru că da, voluntariatul, a devenit pentru noi un drum al vieții pe care cu siguranță îl vom urma
mereu, încercând să îi încurajăm și pe alți tineri cu aceleași idealuri ca și noi să îl urmeze.
Mihai Asofie
Asociaţia „Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”
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D-ale voluntariatului
Totul începe atât de nefiresc și simplu, ca o joacă de copii. Mai târziu observi, uitându-te
la tot ce ai acumulat, că ești un om cu experință și demn de lucruri mai mărețe ca tine.
Iubesc când cineva mă întreabă: Știi, cum ai ajuns voluntar? Simplu, din curiozitatea unei
adolescente dornice să se descopere pe sine. Povestea mea pornește demult cu un simplu
proiect. Atunci nu puneam întrebări și nu veneam cu propriile idei. Mă conformam, iar la
final arătam rezultatul muncii. A durat ceva până ne-am acomodat și ne-am cunoscut între
noi. Îmi place să cred că am format o familie în care ne oferim ajutor reciproc, înțelegere și
susținere. Despre asta e vorba în mare parte, pe lângă activitățile pe care le facem pentru
societatea din care facem parte.
Nu mai luam în considerare concepul de dezvoltare personală în voluntariat, l-am auzit de
prea multe ori și o să încerc să dau o altă definiție, personală și plăcută sufletului meu. Pentru mine a fost un drum de
inițiere în lumea reală, un pas greoi spre fapte și trăiri de pus în ramă. Am participat la multe proiecte pe care mi le
amintesc cu drag și pe care le-aș repeta oricând. Am descoperit pe parcurs că îmi place să fiu lider, îmi place să îi învăț
pe ceilalți ceva ce am învățat și eu când nu știam. E un sentiment atât de plăcut care îți oferă pace. Aș defini acum
voluntariatul ca hrană pentru suflet deși, există urcușuri și coborâșuri, dar dacă ai lângă tine oamenii potriviți vei găsi
și soluțiile potrivite.
Cunoști atât de mulți oameni, legi relații de prietenie, devii mai stăpân pe tine, îți aprinde o încredere în tine
pe care nu știu cum altcumva o poți accesa. Multe dintre proiectele asociației mele m-au transformat în omul informat
și empatic de azi. Deși am făcut și greșeli și nu ne-am luat în totalitate responsabilitățile în serios, am fost ajutați să
înțelegem esența lucrurilor. Sunt atât de multe beneficii, încât nu știu pe care să le evidențiez mai mult. Cert e că,
odată ce guști o activitate, vrei să mergi mai departe. Vrei să cunoști mai mult, câteodată vrei ca tu să susții activitatea
sau să o inițiezi. Când vezi oportunitățile care ți e oferă știi că ele fac parte din baza educației și formării tale și nu poți
să le mai refuzi. Vă încurajez cu inima deschisă să urmați acest drum, dacă nu pentru ajutorul acordat comunității,
pentru sine. Pentru că voluntariatul schimbă vieți, așa cum a schimbat-o pe a mea spre bine. Pentru că voluntariatul
deschide și descoperă minți și oameni excepționali.
Despre activitatea mea în acest domeniu nu am vorbit prea mult pentru că bagajul luat din fiecare și descris
mai sus cred că e suficient pentru a vă face o imagine a ceea ce au însemnat acești ani pentru mine. A fost ceva plăcut,
o evadare în paradis și moment de liniște pe lângă liceu.
Aș vrea să închei printr-o amintire pe care o am de la primul atelier și care-mi vine minte la fiecare întâlnire
cu voluntarii. Pentru primul proiect s-au făcut și ateliere pentru a ne învăța din timp ce e de făcut. Noi eram nou-veniți,
nu știam ce se întâmplă. La un moment dat, au venit mai mulți elevi și scaunele nu erau suficiente. O voluntară mai
veche era în spate, iar președinta îi spune: Mai adu tu câteva scaune, te rog, că ești de-a casei. În momentul ăla mi-a
trecut prin minte „Mi-aș dori să-mi spună și mie așa într-o zi”. Și uite așa au trecut zilele și lunile, până când noi am
devenit „voluntarii casei”, iar doamna ni se adresa cu aceeași formulă. M-am simțit fericită pe interior deoarece numai
eu știam de această dorință interioară.

Irina Gabriela Constantinescu
Asociaţia „Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”
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Voluntariatul te dezvolta

Numele meu este Radu Laurențiu Ionuț. Sunt
un tânăr, cu multe activități și hobby-uri ca oricare
alt tânăr din Ploiești, dar cred ca am ceva în plus
fața de cunoscuții mei, sunt voluntar al asociației
Masterpeace Ro. Pentru mine voluntariatul a devenit plăcut, datorită activităților
pe care l-am realizat în cei doi ani am constatat că pot comunica mai ușor cu
persoanele, am învățat să nu le etichetez dacă nu le cunosc poveștile, totul datorită.
Cred că ceea ce am făcut mi-a demonstrat cât de bine pot să stăpânesc diferite
abilitați de comunicare și relaționare. Una din numeroasele activități la care am luat
parte a fost și o activitatea de ecologizare și de împrospătare a naturii, plantarea
de arbori în comuna Lipănești, aproape de Ploiești, realizând un fel de cordon verde
în jurul orașului petrolului, care este foarte poluat. Am fost plăcut surprins atunci
când voluntarii se strângeau în număr din ce în ce mai mare. A fost o activitate
interesantă, m-am bucurat ca am ajutat mai mult sau mai puțin la salvarea naturii.
La aceasta activitate a apărut și munca în echipă și înțelegerea. Asociația
MasterPeace Ro a fost partenera în aceasta activitate. Zona unde am plantat
copacii a suferit o defrișare răspândită ca urmare a tăierii discriminatorie a
copacilor pentru lemn de foc. Această inițiativă și-a propus să creeze o atmosfera
noua pentru populația locală, să crească stima de sine a locuitorilor comunei,
beneficiarilor direcți și să creeze un mediu propice pentru conștientizarea
importantei respectării mediului și a nevoii de a planta copaci, în rândul
comunităților locale.

Radu Laurențiu Ionuț
Voluntar, Asociatia MASTERPACE RO
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Prieteni prin voluntariat

Asociația Masterpeace Ro, non-formalul
vieții de zi cu zi. Mă numesc Moise CosminAlexandru și fac parte din Asociația MasterPeace
Ro. Pentru mine să fii voluntar înseamnă să oferi timpul, energia și abilitatile tale
unei organizatii caritabile, fără a avea așteptări financiare. Există condiții de bază la
care trebuie să te aștepti din partea unei organizatiei cand vrei să devii voluntar și
alte aspecte rezonabile pe care o organizație ar trebui să le ceară de la tine. Una
din activitățile de care îmi aduc aminte cu drag este cursul de formare “Nonformal
se poate“. Intr-un mediu propice, in Ploiești, am cunoscut multe persoane noi și
interesante care îmi împărtășeau din pasiunea de a ajuta comunitatea locală și de
a învăța ceea ce este non-formalul și metodele pe care le implică. Majoritatea
dintre noi eram diferiți, dar acele activități ne-au unit și am putut lucra foarte bine
formând echipe și mai târziu legând prietenii între diverse organizații. Acest curs
m-a ajutat să mă dezvolt personala și acum privesc altfel lucrurile. După această
experiență am scapat și de fobia de a vorbi în fața a mai multor persoane. Indemn
tinerii să participe la diverse activități nonformale, să caute asociații unde se pot
implica, deoarece nu este doar timp pierdut, cum se zice, ci este un timp al învățării
și al dobândirii unor noi competențe care vor fi de folos în viața de zi cu zi.

Moise Cosmin-Alexandru
Voluntar, Asociatia MASTERPACE RO
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VOLUNTARIATUL PENTRU MINE

Povestea mea de voluntar incepe dupa ce am aflat ce inseamna voluntariatul din
Tara lui Andrei in 2015, de la voluntarii din Tabara Meseriasilor. Intorcandu-ma
in orasul meu natal, Ploiesti, am vrut sa ma inscriu intr-un ONG sa fac voluntariat
deoarece mi-a fost atat de frumos prezentata aceasta activitate.
Cum prietenii se cunosc la greu, mi-au sarit in ajutor sa ma inscriu intr-un ONGT
si sa incep sa fac voluntariat. Norocul, soarta facea ca si ei tot in aceeasi perioada
sa inceapa sa faca voluntariat.
Asociatia Viitorul Tinerilor – AVT cum ii spunem noi dar si cei care ne cunosc, au
fost cei care m-au intampinat, am completat formularul de inscriere oferit de
coordonatorul de voluntari la acel moment, Liviu, O scurta prezentare a ceea ce
inseamna AVT si cu ce se ocupa oferita de Vasile Porumbaru, Vasi cum ii spunem
noi, dar si de bucuria si entuziasmul prietenilor mei voluntari si dar si a celorlalti
voluntari care-mi vor deveni prieteni.
La scurt timp dupa inscriere prima mea activitate a fost una de dezvoltare persoanala, am fost impreuna cu alti
voluntari in Brasov la o conferinta in care mai multe ONGT prezentau activitatile si proiectele proprii apoi la un curs
de Advocacy and Lobbying pentru a invata despre problemele comunicatii din care facem parte, ce drepturi si
obligatii avem cum putem sa ne folosim de acestea pentru a ne ajuta comunicatea din care facem parte.
Ulterior am inceput sa facem o strangere de haine pentru centrul social de noapte din Ploiesti cu ocazia venirii
iernii.Impartit martisoare cu ocazia zilei de 8 martie, atelier de scriere creativa.
Detectivii comunitari unde am semnalat si dezbatut problemele comunitatii care ar treui sa intre in atentia
primarului spre rezolvarea acestora. Voluntar in saptamana nationala a voluntarului, am ajutat la reconditionarea
Centrului de tineret Prahova. Acestea sunt doar cateva exemple de activitati si de cursuri de formare in decursul a
cativa ani de voluntariat in AVT
Toate aceste mici activitati m-au ajutat sa ma dezvolt, sa capat mai multa incredere in propriile puteri, sa fiu sociabil
sa imi fac prieteni , sa am un sentiment de apartenenta si sa scap de problemele personale, nu prin vicii si anturaje
ci prin a da mai departe in comunicatea mea, sa invat si sa ies de sub carapace.
Ulterior mi-au fost impartite mie si colegei mele volunta, Vivi, sarcina coordonatorului de voluntari, si ce era cel mai
frumos? Ma simteam ca acasa cand veneam la sediu AVT-ului, cand eram inconjurat de prieteni, de oameni faini de
la care invatam si cu care zambeam. Imi aduc aminte ultimele sedinte inainte sa ma retrag, eram atat de multi copii
dornici de a schimba ceva in Romania, incat faceam un cerc mare de scaune afara, in fata sediului deoarece nu am
fi avut loc in sediu nici daca stateam in picioare unul langa altul. Ulterior a trebuit sa ma retrag deoarece m-am mutat
in Bucuresti si mi-am luat viata de adult in piept dar nu voi uita niciodata acel sentiment frumos, calduros de
...familie?!

Andrei CARUTASU
Voluntari, coordinator voluntari AVT (Asociatia Viitorul Tinerilor)
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Experienta mea in Asociatia Viitorul
Tinerilor

Ma numesc Costea Alina si fac parte din aceasta asociatie de
aproximativ 3 ani.
Am descoperit asociatia cu ajutorul unei prietene,si am decis sa ma
inscriu dupa ce am vorbit cu o parte din membrii care mi-au explicat
care este scopul acestei asociatii si cum ma pot implica eu pentru a
ajuta colectivul.
Dupa o perioada de proba care a durat aproximativ o luna in care am
avut de indeplinit mai multe sarcini ce au tinut de secretariat am fost acceptata oficial in asociatie
si am acceptat bucuroasa sa fac parte din familia AVT.
Astfel,am inceput sa particip la diverse eventimente si proiecte cunoscandu-i mai bine pe ceilalti
membrii si invatand multe lucruri noi.
Odata cu trecerea timpului,am realizat cat de important este sa faci parte din ceva ce te ajuta sa te
dezvolti si sa acumulezi mereu cunostinte benefice pentru viitor.
Experienta din aseasta asociatie ma schimbat in bine si am constientizat cat de bine este sa poti
ajuta oamenii fara sa astepti nimic in schimb,fara sa pui etichete si sa marginalizezi.
Persoanele care fac parte din asociatie sunt deschise si te poti baza pe ajutorul lor in orice
situatie,astfel am invatat sa ne sprijinim reciproc si ne respectam unii de altii.
In acesti ani,am invatat ce inseamna sa faci voluntariat si am avut parte de multe
oportunitati,deoarece atunci cand esti inscris intr-o asociatie poti participa la diferite proiecte
nationale sau internaionale.
Membrii asociatiei ne informau de fiecare data cand un proiect nou aparea si ne indemnau sa ne
inscriem pentru a putea beneficia de programul oferit.
In concluzie,aceasa experienta a insemnat foarte mult pentru mine si tin sa le multumesc pentru
sansa acordata!

Costea ALINA
Voluntar, AVT (Asociatia Viitorul Tinerilor)

Parteneri proiect:

Proiect finantat de:

Initiator proiect:

Mihaela Iancu

- presedinte

33 ani,. Economist
Cand m-am hotarat sa infintez ONG-ul , aveam deja un trecut in urma activitailor de OBNG-ist, aveam
dekja 6-7 ani de voluntariat in alte ONG-uri in care fusesem implicata atat in perioada in care am lucrat
in proiecte PHARE pentru ONG pe romi, insa si pe perioada cat eram implicata atat la master .
Activtatea mea de voluntara a inceput in anul 2009 la Asociatia Romilor Fratia din Campina, Judetul
Prahova, apoi ulterior dupa finalizarea unor proiecte cu finantare european m-am hotarat sa fiu
implicata intr-un master si intr-un final am absolvit in 2013 si acum sunt expert pe egalitatea de gen si
formator in cursuri de tineret pentru promovarea educatiei non-formale . Am experienta in lucrurl cu
tinerii si grupurile vulnerabile, activand in mai multe organizatii non-guvernamentale pentru implicare
civica, incluziunea tinerilor cu posibilitati reduse, drepturile femeilor, incluziunea romilor precum:
Fundatia pentru Dezvoltare Locala, Asociatia Euro 26, National Democratic Institute, Centrul Filia,
Asociatia Transcena, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii.
La nivel de experiente am reusit sa fiu coordonatorul national pentru programul universitar de burse din
cadrul Roma Education Fund Romania, o organizatie internationala ce lupta pentru drepturile copiilor
romi si neromi . , si dupa finalizarea xcontractului cu acest ONG mi-am creat propriul ONG in 2016 ce se
numeste Asociatia Speranta pentru Tinerii de Astazi, ONG care activeaza pentru fdrepturile tinerilor,
oamneilor, grupurilor vulenrabile, femeilor si orice grup vulnerabil de orice tip din toate regiunile.
Imi doresc sa ajung sa imi ajut in primul rand tinerii din comunitatea de care apartin, orasul Campina,
abia din 2018 am reusit sa avem ceva parteneriate si fginantari pentru un ONG la inceput de drum si
speram sa AJUNGEM MARI.
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Valentin Steria ,

17 ani , coordonatori voluntari Asociatia
Speranta pentru Tinerii de Astazi

Buna, numele meu este Valentin,
Sunt elev in clasa a 11 a la Liceul National Nicolae Grigorescu, sectiunea mate-info si a m ajuns sa fiu
coordonatori devoluntari in Asociatia Speranta pentru Tinerii de Astazi din momentul in care mi-am dat
seama ca imi doresc sa particip la cat mai multe evenimente si cursuri de dezvoltare personale
oprganizate de Mihaela.
Pentru mine Mihaela a reprezentat un exemplu viu de reusita, dat fiind ca locuim in aceeasi zona si am
vazut cate a reusit sa faca ea , tanara fiind.
Pentru mine toate proiectele in care a fost implicata organizatia ei si cu minim de efort financiar pe care
a putut sa il aduca in organizatie m-a trimis pe mine si pe alti prieteni de ai mei in multe proiecte si
tabere unde am fost gratuit la tot felul de cursuri si unde am putetut invat si cunoaste alti oameni care
sa ne invete meserie.
De asemenea, am ajuns sa fiu coordonatori de voluntari ca am reusit de multe ori sa strang tinerii pe
care sa ii trimitem imrpeuna in tabere la munte sau la mare si de ce nu si in programe ca Erasmus Plus.
Ne dorim ca si organizatia sa creasca , desi la acest moment sediul nostru este in parteneriat cu un alt
sediu, un ONG de romi, ne dorim sa crestem si sa putem sa ajutam mai ales tinerii care apartin unor
altor grupuyri vulnerabile si minoritati. Pentru asta avem nevoie de finantare si sustinere totodata.
Speram sa facem cat mai multe proiecte in care cei mai multi tineri din oras se vor implica in proiectele
organizatiei noastre.
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Prin VOLUNTARIAT producem fericire

Fericirea văzută pe chipul unui copil te încălzește sufletește. Acest lucru ne încarcă
pozitiv pe noi, membrii Consiliului Director ASPE Sinaia, si ne da forța necesară să
facem și să gândim proiecte frumoase pentru comunitate! Voluntariatul este
pentru noi mijlocul prin care reușim sa facem oameni fericiți!
Asociația Socio-culturală Prahova Excelsior împreună cu voluntarii de la Colegiul
„Mihail Cantacuzino” din Sinaia ne-am implicat ca de fiecare dată in organizarea
de acțiuni la Festivalul „Sinaia Forever”, Ediția 2019. Cu ajutorul liceenilor am
produs fericire atât copiilor, cât și părinților! Prin artă, prin joc, prin implicarea in
organizarea unei expoziții temporare de fotografie, ori prin lecturarea de povești
sau a unei cărți am reușit să creem o altă lume! O lume frumoasă, plină de acțiune,
dar și de fericire și de bucurie în același timp!
Prin voluntariat am reusit sa producem fericire!

Autor:
Jr. Marius BRATOSIN – președinte ASPE
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Voluntariatul in familie
Stefan, Amalia și Junior Dafina - O familie voluntara din 2017 la Asociatia
Masterclass din Valenii de Munte. Amalia, in calitate de tanara mamica am inceput
sa privesc prin ochii baietelului si sa ma preocup de "lumea" de maine in care Junior
se va integra. La inceput am facut primii pasi mai timid, fiind un oras nou cu oameni
noi dar pe parcurs descoperind toate oportunitatile pe care le ofera implicarea intro Asociatie am prins curaj si am aratat initiativa. Stefan, tanar voluntar cu o
puternica determinare ii implica constant pe colegi, vecini si familia largita in
actiunile Asociatiei Masterclass. El este cel care ne-a facut "intrarea" in Asociatie.
Stefan Jr. este cel mai mic voluntar care participa activ la grupul de mamici si pici si
care testeaza primul activitatile Usborne pe care mami le recomanda mamicilor din
grup. Impreuna, ne-am implicat in activitati foarte diverse: de la gesturi umanitare,
activitati cu copii, mediatizare cat si de ecologizare. Multumim Asociatiei
Masterclass pt ca ne-a primit in echipa lor si pt ca ne ajuta sa ne mentinem activi,
in ciuda programului foarte incarcat. Facem permanent eforturi in a indrepta toti
cunoscutii catre o adresa sigura: Asociatia Masterclass.

Parteneri proiect:

Initiator proiect:

Proiect finantat de:

Voluntariat - inițiativă și satisfacții

Să pornim la drum! Tineri, activi, sociabili, în căutarea unor provocări... Am
găsit soluția: voluntariatul!
Dar ce este voluntariatul?? Căutăm definiții, creem definiții!
Voluntariatul este considerat acea activitate de interes public desfașurată
din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi
o recompensă materială. Activitatea de interes public poate fi desfașurată
în domenii foarte diverse cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția
drepturilor omului, domeniul medico-sanitar, dar și cel cultural, artistic,
educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de
protecție a mediului, social și comunitar și lista devine nesfârșită."
Cea mai întâlnită formă de voluntariat este cea care se desfășoară în
organizațiile nonprofit. Cele mai multe organizații de acest tip sunt cele de
și pentru tineret. Sunt cele care atrag cei mai mulți participanți!
Un astfel de exemplu este și Asociația Viitorul Tinerilor! Am fost atrasă să mă implic în activitățile acestei
organizații datorită țelurilor și programelor îndrăznețe pe care acest ONG și le propusese! Aveam deja
experiența altor organizații, precum Asociația Femeilor Universitare unde am avut inițiativa participării la
un foarte complex proiect european Grundtvig, cu implicare internațională "Combaterea violenței
împotriva femeilor educate". Acesta a beneficiat de finanțare europeană, dar pe de altă parte, am avut
nenumărate activități care s-au bazat doar pe munca de voluntariat!
De aceea mi-a fost foarte simplu să particip ca voluntar la programele desfășurate de A.V.T. Intenția
organizației de a se implica în destinul tinerilor vulnerabili, în special a celor care provin din casele de copii,
de a-i sprijini pentru a-și găsi drumul în viață, de a le întinde o mână prietenoasă în momentele dificile
când nu mai beneficiază de niciun sprijin, mi s-a părut genul de activitate în care merita să mă implic, să
ofer o parte din timpul meu, ca voluntar! O muncă permanentă prin care se intenționa de a obține un
rezultat măsurabil: îmbunătățirea legislației și a condițiilor astfel ca societatea în care trăiesc acești tineri
defavorizați să fie mai receptivă în a le oferi sprijinul de care au nevoie. Privesc cu interes spre viitor și
sunt convinsă că ni se vor alătura mulți tineri voluntari care își vor aduce contribuția pentru realizarea
obiectivelor și programelor ce ne așteaptă!

Tatiana Isoo
Comunicare si PR AVT
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COORDONATORI DE VOLUNTARI IN PRAHOVA
5 noiembrie
Ziua International a Coordonatorilor de Voluntari
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Initiator proiect:

ASOCIATIA "TINERII VOLUNTARI - VALEA CALUGAREASCA"

Apostol Virginia

Mihai Asofie

Irina Ghita

Tobos Andreea

Berbec Rebaca

Alexandrescu Gabriela Ramona
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Initiator proiect:

ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR

Andrei CARUTASU

Vivi VINTILA

Strat COSMIN

Cristiana IANCULESCU

Soiata COSMIN

Vasile PORUMBARU
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ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC ROMÂNIA –
FILIALA PRAHOVA

Dickemann Ionita Georgeta

Popescu Bogdan Andrei

Nicolae Delia Alexandra

Dumitrascu Oana

Malaescu Razvan Mihail
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ASOCIATIA MASTERPACE RO

Bogdan Iordache

Marian Ghirase

Andrei Ionita

Cosmina Ozana

Isabel Maglan
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Proiect finantat de:

SNV 2018
Editia a XVII-a - Voluntariatul te tine in priza!

Voluntariatul ne tine conectati de oameni cu aceleasi pasiuni ca si noi. Ne mentine activi si hotarati
in atingerea idealurilor noastre. Voluntariatul ne da energie si sansa de a ne folosi tot pachetul de
abilitati si experiente. Cu alte cuvinte, voluntariatul ne tine in priza!
Anul acesta, Saptamana Nationala a Voluntariatului, care are loc intre 14 si 20 mai, este dedicata
voluntarilor de toate varstele, de la cei mai tineri pana la cei cu experienta de zeci de ani!
Voluntariatul te tine in priza! este sloganul acestei editii, care da directia si tema in care va puteti
incadra cu planurile voastre. Este de asemenea, o provocare pentru voi, toti partenerii nostri locali,
de a implica in activitatile SNV si voluntari seniori, de a le oferi ocazia sa impartaseasca experienta
lor cu tinerii voluntari si sa li se alature in SNV pentru a sarbatori impreuna voluntariatul.

SNV 2017
Editia a XVI-a - Poti. Vrei. Dar faci?

Anul acesta, SNV reuneste peste 200 de evenimente diverse, in peste 50 de localitati mai mari sau
mai mici din tara, care sarbatoresc voluntariatul prin diverse actiuni publice de voluntariat, actiuni
de promovare a voluntariatului, evenimente de recunoastere a meritelor voluntarilor organizate de
partenerii
SNV.
Mesajul SNV din acest an, desi sub forma de intrebare – “Poti. Vrei. Dar faci?” – invita pe toata
lumea la actiune, la a transpune gandurile, dorintele, asteptarile pe care le avem privind schimbarea
de langa noi – in fapte concrete, in actiuni pe care noi ALEGEM sa le realizam, cu puterile noastre,
singuri sau in echipe de oameni care cred in aceleasi valori si care nu asteapta ca altcineva sa vina
sa le rezolve problemele, supararile, lipsurile sau nedreptatile.
Vezi Comunicatul de presa SNV 2017 si publicatia electronica Portret de Voluntar.

SNV 2016
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Editia a XV-a - Orice zi e buna pentru a fi voluntar!

Editia 2017 a Saptamanii Nationale a Voluntariatului (SNV) reuneste peste 330 de evenimente
diverse care sarbatoresc voluntariatul prin actiuni publice de voluntariat, actiuni de promovare a
voluntariatului, evenimente de recunoastere a meritelor voluntarilor organizate de partenerii SNV
in localitati mari si mici din intreaga tara.
Anul acesta, SNV se desfasoara sub sloganul “Orice zi e buna pentru a fi voluntar!” si ofera o
excelenta oportunitate pentru oamenii din comunitate, dar si pentru jurnalisti si reprezentantii
autoritatilor publice, de a cunoaste voluntarii, organizatiile si cauzele care fac comunitatea mai
frumoasa prin actiunile lor de pe tot parcursul anului, cat si o oportunitate de a testa voluntariatul.
Vezi Comunicatul de presa SNV 2016 si publicatia electronica Portret de Voluntar.

SNV 2015
Editia a XIV-a - Prinde gustul voluntariatului!

Voluntari din 38 de judete s-au mobilizat in perioada 11-17 mai 2015 pentru a infrumuseta viata
oamenilor din cele 144 de comunitati in care activeaza, de la Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta,
Iasi sau Timisoara pana la Caracal, Cehu Silvaniei, Ciocanesti, Medgidia sau Saschiz. Sub
sloganul „Prinde gustul”, echipele de voluntari afiliati celor 179 de organizatii partenere ale
evenimentului au organizat si au participat la 473 de actiuni diverse de voluntariat, care au
presarat cu entuziasm si energie de neegalat saptamana care marcheaza anual sarbatoarea
voluntariatului. Editia SNV 2015 a fost promovata, alaturi de Pro Vobis, si de organizatii
nationale cu traditie in implicarea voluntarilor si anume Confederatia Caritas Romania, Fundatia
Alaturi de Voi Romania, Fundatia Estuar, Fundatia Noi Orizonturi, Fundatia Serviciilor Sociale
Bethany, Habitat for Humanity Romania, Serviciul de Ajutor Maltez in Romania si Societatea
Nationala de Cruce Rosie Romana, in calitate de parteneri nationali ai evenimentului.
Vezi Comunicatul final SNV 2015 si publicatia electronica Portret de Voluntar.

SNV 2014
Editia a XIII-a - Recreeaza-te prin voluntariat!

Peste 160 de ONG-uri, institutii de invatamant, autoritati publice, grupuri informale si companii
din Romania au organizat in perioada 12-18 mai 2014 actiuni publice de voluntariat in cadrul
Saptamanii Nationale a Voluntariatului (SNV), derulate sub sloganul „Recreeaza-te prin
voluntariat!”. Cele 440 de activitati au mobilizat peste 10.000 de voluntari in beneficiul mediului,
al persoanelor defavorizate si al comunitatilor in general, dar si pentru recunoasterea meritelor
voluntarilor de peste an, in peste 100 de localitati diferite din 38 de judete si in capitala. Peste 60
de scoli au luat parte la eveniment prin initierea si derularea de actiuni de voluntariat cu elevii si
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alti parteneri din comunitate. Circa 10% dintre activitati s-au derulat in mediul rural, o tendinta in
usoara crestere de la an la an.
Vezi Comunicatul final SNV 2014, Raportul SNV 2014 si Calendarul national SNV 2014.

SNV 2013
Editia a XII-a - Voluntariatul ne aduce impreuna!

O oferta de 453 de oportunitati de voluntariat din partea a 191 de organizatiisi-a asteptat
voluntarii si vizitatorii in 38 de judete din tara si din capitala, in cadrul Saptamanii Nationale a
Voluntariatului 2013. SNV 2013 s-a derulat sub sloganul “Voluntariatul ne aduce impreuna!”.
Vezi Comunicatul final SNV 2013, Raportul SNV 2013 si Calendarul national SNV 2013.

SNV 2012
Editia a XI-a - Voluntariatul nu e o poveste, e de povestit!

Peste 450 de activitati diverse de voluntariat, 178 de organizatii, institutii si grupuri de initiativa si
peste 4000 de voluntari implicati in organizarea activitatilor in 111 localitati urbane si rurale din 34
de judete ale tarii, plus capitala – acesta este bilantul editiei anterioare a Saptamanii Nationale a
Voluntariatului.
Vezi Comunicatul final SNV 2012 si Calendarul national SNV 2012.

SNV 2011
Editia a X-a - Fii la moda, voluntariatul iti vine bine!

Mii de voluntari, peste 500 de evenimente publice cu si pentru voluntari, peste 200 de organizatii
– parteneri locali afiliati evenimentului, cca 150 de localitati din 40 de judete plus capitala! Acesta
este bilantul Saptamanii Nationale a Voluntariatului (SNV) 2011.
Vezi Raportul SNV 2011 si Calendarul national SNV 2011.

SNV 2010
Editia a IX-a - Fii un star, fii voluntar!

In cadrul editiei 2010, oameni cu initiativa din comunitati urbane si rurale din 34 de judete plus
capitala si-au pus imaginatia si entuziasmul la contributie pentru a planifica un total de peste 500
de actiuni de voluntariat care au adresat intr-un mod creativ probleme ale comunitatii lor, au
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informat publicul larg despre importanta mobilizarii comune pentru binele comunitatii sau au
recunoscut public meritele voluntarilor.
Vezi Calendarul national SNV 2010.

SNV 2009
Editia a VIII-a - Exprima-te prin fapte! Fii voluntar!

În 2009, SNV a ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, fiind sprijinită financiar de Comisia Europeană prin
programul Tineret în Acţiune. Ea s-a desfăşurat in 46 de localităţi din 24 de judeţe ale ţării,
activităţile sale implementate de peste 460 de organizaţii diferite implicând peste 1400 de voluntari
în organizare, şi având un număr estimat de peste 31.000 de vizitatori.
Vezi Raport SNV 2009 si Calendarul national SNV 2009.

SNV 2008
Editia a VII-a - E timpul sa fim altfel!

SNV a implinit 7 ani odata cu editia din 2008, s-a maturizat si a crescut fata de ceilalti ani.
Elementele esentiale ale SNV din 2008 au fost lansarea unei sectiuni web dedicate SNV. Un alt
aspect inovator al editiei din 2008 l-a reprezentat posterul „creatie proprie”, in care au figurat
voluntari in carne si oase. Din cifrele SNV 2008: 38 de localitati din 24 de judete au organizat
activitati, peste 6000 de voluntari implicati in organizarea evenimentelor cu o medie de 4 ore /
voluntar, peste 1000 de noi voluntari recrutati pe durata SNV, peste 300 de activitati diverse
organizate la nivel local, peste 400 de aparitii in presa la nivel natinal si local, un numar estimat
de peste 100.000 de persoane informate despre voluntariat. Editia 2008 a SNV a facut parte din
Campania Nationala pentru Promovarea Voluntariatului „E timpul sa fim altfel!”, derulata de Pro
Vobis.
Vezi Raportul SNV 2008 si Calendarul national SNV 2008.

SNV 2007
Editia a VI-a - Uneori ma intrebam de ce nu face cineva ceva..apoi am inteles
ca cineva sunt eu!

Editia 2007 a SNV a ajuns in 28 de localitati din Romania si a adus impreuna 196 de organizatii
partenere in organizarea manifestarilor din cursul saptamanii. Organizatorii au reusit mobilizarea
a 2170 de voluntari pentru organizarea evenimentelor saptamanii si atragerea a peste 50 de
parteneri media care au dus mesajul evenimentului catre publicl larg.
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Vezi Raportul SNV 2007 si Calendarul national SNV 2007.

SNV 2006
Editia a V-a - E timpul sa fii voluntar!

Editia 2006 a SNV a fost un real succes si masura cresterii constante a evenimentului. SNV a
adunat 159 de parteneri locali care au reusit mobilizarea a 2124 de voluntari care au contribuit cu
19.004 ore de voluntariat pe durata celor 7 zile ale evenimentului. SNV a fost marcata in 23 de
judete din Romania, reusind sa adune 222 de articole si relatari in mass-media si 53 de parteneri
media la nivel local.
Vezi Raportul SNV 2006 si Calendarul national SNV 2006.

SNV 2005
Editia a IV-a

Editia 2005 a SNV (16 – 22 aprilie) a fost organizata in 16 localitati din tara cu ajutorul celor 51
de parteneri locali, reusind mobilizarea a 1781 de voluntari care au contribuit la organizarea
evenimentelor din timpul saptamanii. Evenimentul a fost reflectat cu ajutorul celor 38 parteneri
media si a marcat inceputul pantei ascendente a SNV atat din punct de vedere al acoperirii
evenimentului la nivel national si al diversitatii activitatilor si partenerilor locali. Editia 2005 a
SNV a fost distinsa cu premiul pentru „Cea mai buna campanie de voluntariat public” in cadrul
Galei Oameni pentru Oameni.
Vezi Raportul SNV 2005 si Calendarul national SNV 2005.
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Premierea voluntarilor implicate in comunitate intr-o anumita forma, dar
implicate pentru a schimba in bine orice lucru indiferent cat de mic sau mare este
ACTIUNEA IN SINE. Va invitam sa fiti voluntari in ONG-urile prahovene pentru a
face lucruri frumoase si bune pentru noi toti.
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Persoane care au promovat si contribuit pentru promovarea conceptului de voluntraiat in jud.
Prahova
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Despre voluntariat
Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi
ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura
financiara, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este
implicata.
Patru principii definitorii stau la baza activitatii de voluntariat si o deosebesc de de activitati
similare (precum internshipul/practica, etc):
1. Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii/beneficiul public.
2. Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include
decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.).
3. Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul.
4. Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de
intiativa), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere.

Miscarea de voluntariat in Romania
este sustinuta de o infrastructura bazata pe:



Legislatie (In Romania, activitatile de voluntariat sunt reglementate printr-o lege speciala)
Peste 25 de centre de voluntariat
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Organizatiile neguvernamentale si institutiile care implica voluntari, inclusiv filiale ale
organizatiilor internationale active in domeniul voluntariatului
Persoanele care se implica sau doresc sa se implice ca voluntari
Programe de schimburi internationale de voluntari (de ex. Serviciul European de Voluntariat)
Liniile de finantare publice sau private care sprijina proiecte in domeniul voluntariatului
(Erasmus+, CEE Trust, EEA Grants, Programul de cooperare elvetiano-roman, etc.)

Legislatie
Legea 78, 2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, in vigoare din 26
iulie 2014. Aceasta lege inlocuieste Legea Voluntariatului 195/2001, rectificata in 2002 si
respectiv 2006.

Centre de voluntariat
Pro Vobis a introdus in Romania conceptul de “centru de voluntariat” in 1997 in urma unor
colaborari externe, devenind primul astfel de centru din tara cu sprijinul financiar al UE prin
programul PHARE. Am promovat si sustinut raspandirea acestui mecanism comunitar in
Romania prin numeroase proiecte, resurse si sesiuni de instruire si consultanta. In viziunea Pro
Vobis, centrul de voluntariat reprezinta interfata si mecanismul necesar pentru implicarea
voluntarilor in cadrul comunitatii, oferind servicii legate de voluntariat persoanelor interesate sa
devina voluntari, organizatiilor sau institutiilor care implica voluntari in activitatile lor si
comunitatii locale, in conformitate cu un set de standarde minime. Un centru de
voluntariat recruteaza si formeaza voluntari, le prezinta oportunitatile de voluntariat
disponibile, recomanda voluntari institutiilor si organizatiilor care au oportunitati de voluntariat
disponibile si care solicita voluntari, organizeaza cursuri de formare in managementul
voluntarilor, promoveaza conceptul de voluntariat si principiile de buna practica in lucrul cu
voluntarii si se implica in organizarea evenimentelor de recunoastere a meritelor voluntarilor.

Evenimentele traditionale din domeniul voluntariatului in Romania sunt:





Saptamana Nationala a Voluntariatului (eveniment anual derulat in a treia saptamana din luna
mai)
Gala Nationala a Voluntarilor (12 decembrie) si alte gale locale
Ziua Internationala a Voluntarilor (5 decembrie)
Ziua Internationala a Managerilor de Voluntari (5 noiembrie)

Organisme de reprezentare in sfera voluntariatului:



VOLUM – Federatia Organizatiilor care Sprijina Dezvoltarea Voluntariatului in Romania
(infiintata in 2010 la initiativa Pro Vobis)
CEV – Centrul European de Voluntariat (in care Pro Vobis este membru din 2001)
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Aceasta publicatie face parte din proiectul: VOLUNTARIAT PENTRU
DEZVOLTARE finantat de Consiliul Judetean Prahova in parteneriat cu
Asociatia EUROSPIRIT, Asociatia ARES’EL, Asociatia MASTERPACE RO,
Fundatia Judeteana pentru Tineret Prahova si Directia Judeteana
pentru Sport si Tineret Prahova. Perioada proiectului 5 luni (iulie 2019
– noiembrie2019 ).

Parteneri proiect:

Proiect finantat de:

Initiator proiect:

POVESTILE VOLUNTARILOR PRAHOVENI
Editia a III a

Nu-mi place de acel om. Trebuie să-l cunosc mai bine. – Abraham Lincoln

Acest material nu reprezinta pozitia oficiala a CONSILIULUI JUDETEAN
PRAHOVA, ci doar a initiatorul proiectului.
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