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             ”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, făra a primi o contraprestatie materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al 

Voluntariatului, iunie 2002) 

 

           Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea 

ce este comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta 

reciproc, pentru a îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a 

participa în campanii pentru drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia 

o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea 

socială este semnificativ întărită. 

             În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati  

încă din 1990, o mare importantă având organizatiile internationale (Peace Corps,  

Voluntary Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România 

sau deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele experienta în managementul voluntarilor.  

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, 

femei şi bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate 

naţionalităţile.  

               Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de 

activităţi educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii,  acţiune comunitară şi 

pentru mediul înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de 

abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări pozitive.  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 

Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a 

identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la 

îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii  

            Ca voluntar, poti sa te implici intr-o varietate de proiecte ale unor organizatii sau institutii 

din diferite domenii de interes comunitar, ca de exemplu: 

Educaţia: 

-promovarea sanselor copiilor cu abilități deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau 

persoanelor cu realizări deosebite;  



-organizarea de activități educative alternative pentru elevii din învățământul de masă – cluburi de 

literatură, astonomie, ecologie, cluburi de dezbateri și oratorie, cunoaștere interculturălă, -

organizarea de tabere tematice, etc;  

-educație anti-drog/alcool;  

-formarea de abilități de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;  

-amenajarea de spații de joacă sau de petrecere a timpului liber pe lângă școli;  

-orientare în carieră;  

-lecții de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii instituționalizați, pentru persoane 

din mediul rural sau pentru vârstnici);  

-organizarea de diverse competiții pe teme scolare, sportive sau extrascolare.  

            Atunci când te implici în proiecte, în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu 

contribui doar la dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii 

învață, voluntarii experimentează, voluntarii lucrează în echipă.  
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