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VOLUNTARIATUL, 
NOUA CALE DE APROPIERE DINTRE OAMENI 

 
 
 
 
Voluntariatul se referă la desfăşurarea unei activităţi în beneficiul comunităţii, fără a 

fi plătit, ci doar din proprie dorinţă, aceasta presupunând alocare de timp şi energie. 
Aceste acţiuni de voluntariat sunt realizate de oameni din toate colţurile lumii, pentru 

cauze în care cred.  
În ultimii ani, acest fenomen a devenit din ce în ce mai vizibil, animând prin 

interacţiune, mişcare, dinamism tineretul, cu scopul de a se implica în societate şi de a deveni 
mai responsabili. 

Acţiunea de voluntariat o poate face oricine, fără diferenţe de naţionalitate sau etnie, 
de clasă socială, de nivel de educaţie, de mediul în care locuieşte, indiferent de religie, de 
interese sau de vârstă.  

Un singur lucru stă la uniunea tuturor acestor persoane: dorinţa de a se implica şi de a 
ajuta. 

În 12 state europene există o Lege a voluntariatului, lege care există de altfel și în 
România. 

30% dintre europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat. 
În România, cei mai multi voluntari au vârste între 15 şi 30 de ani. 
În ţări din Europa şi din lume se desfăşoară diferite stagii de voluntariat care pot dura 

chiar şi 1 an, pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, la aceste stagii, aceştia putând 
fi trimişi şi gazduiţi de o organizaţie.  

Dintre tinerii europeni, 2% petrec mai mult de o lună în străinătate, pentru a face 
voluntariat.  

 
Rolul voluntariatului este unul foarte important atât pentru comunitate cât şi pentru 

voluntar.  
Pentru comunitate, acest fenomen ocupă un loc important deoarece, voluntariatul 

încearcă să-i înţeleagă îndeaproape poblemele şi să o dezvolte. Voluntarii încearcă să-i ajute pe 
cei mai puţin norocoşi decât ei dar şi să le fie aproape persoanelor care trec prin aceleaşi 
probleme ca şi ei. 

Folosul personal al voluntarului este: 
- de a învăţa lucruri noi şi de a-şi forma deprinderile; 
- de a face parte dintr-o echipă; 
- de a câştiga experienţă de muncă; 
- de a petrece timpul liber într-un mod util, activ, distractiv; 
- de a lega prietenii; 
- de a învăţa cum să fii responsabil şi util; 
- de a realiza ceva manual; 
- de a exersa talente sau abilităţi nefolosite în viaţa de zi cu zi; 
- de a testa abilităţile necesare în urmarea unei anumite cariee sau în reorientarea în carieră; 
- distracţia; 



- de a ajuta pe cei mai timizi să iasă din carapace, să socializeze şi să se exteriozize făcând, 
ajutând, participând, integrându-se; 

- de a împărtăşi celorlalţi ceea ce ai învăţat singur sau la rândul tău, de la alţii; 
- de a-şi face datoria de creştin; 
- de a înţelege mai bine probleme semenior noştri. 

 
Ca aproape în orice activitate, există şi aici nişte reguli de urmat, şi de ce să nu le 

putem numi oare, porunci...? 
1. În relaţia dintre ei, voluntarii să fie deschişi, oneşti, prietenoşi ! 
2. Voluntarii trebuie colaboreze cu diverşi factori referitori la problematica abordată. 
3. Ei trebuie să respecte responsabilităţile celorlalţi voluntari ! 
4. Voluntarii se preocupă permanent de dezvoltarea competenţelor prin învăţare, instruire. 
5. Aceştia informează asupra muncii lor organizaţiei dar şi celor din afara ei, sub regim 
confidenţial. 
6. Implicarea activă a voluntarilor soluţionează diferite probleme ale societăţii. 
7. Activităţile voluntarilor sunt bazate pe beneficiul societăţii. 
8. Confidenţialitatea este cuvântul de bază al acţiunilor voluntarilor. 
9. Voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului într-o societate. 
10. Voluntarii respectă oamenii, egalitatea şi echitatea dintre aceştia. 
 

Există pe Internet foarte multe organizaţii non-profit, nonguvernamentale care au 
programe de voluntariat la care putem adera, în funcţie de aptitudinile noastre, de preferinţe, de 
chemări, activităţi la care pot participa chiar şi elevii noştri, indiferent de vârstă. 

Printre acestea, amintim doar câteva :  
- protejarea Planetei (plantare de pomi, strângerea deşeurilor, militarea împotriva poluării, 

educarea persoanelor insuficient informate asupra importanţei sănătăţii Terrei);  
- educarea în alegerea corectă a alimentaţiei copiilor şi numai;  
- ajutorul dat sub diferite forme bătrânilor din azile sau copiilor din plasamente (diferite 

bucurii oferite de sărbători – sub formă de hrana, medicamente şi nu numai);  
- tabere de cercetaşi;  
- educarea copiilor din familii devaforizate;  
- învăţarea persoanelor adulte analfabete să scrie şi să citească, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Surse:  
http://buzzcamp.ro/2012/12/19/de-ce-e-fain-sa-faci-voluntariat/ 
http://www.imparte.ro/Voluntariat/Articole-voluntariat/Despre-voluntariat-123.html 
Broşura despre Voluntariat, realizată de Eurodesk România în parteneriat cu Pro Vobis – Centrul 
Naţional pentru Voluntariat 


