
 
 
 
 

 
IMPORTANTA  VOLUNTARIATULUI 

 
Pentru a încuraja cetăţenii să se alăture celor care deja fac acţiuni de voluntariat, CE a declarat 2011 

Anul european al voluntariatului. Sloganul anului, propus în acest sens a fost „Oferă-te voluntar! 
Schimbă ceva!”.  

Conform statisticilor, 100 de milioane de europeni îşi dedică timpul şi experienţa pentru a-i ajuta pe 
cei care se află în dificultate, contribuind la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc. 
        Anul 2012 a început cu desfăşurarea unei campanii naţionale; “VREAU SĂ FIU VOLUNTAR” ce 
se adresează  cetăţenilor cu vârsta între 18-55 ani şi urmăreşte cunoaşterea  reglementărilor privind 
voluntariatul în situaţii de urgenţă. De asemenea, un studiu Eurobarometru din mai 2010 a relevat faptul 
că 3 din 10 europeni susţin că sunt implicaţi în mod activ ca voluntari. Clarificarea cadrului legislativ 
referitor la voluntariat în România, relaţionarea cu sectorul nonprofit, dezvoltarea infrastructurii pentru 
voluntariat şi crearea unor mecanisme de măsurare a impactului voluntariatului sunt principalele obiective 
pe care şi le-au propus autorităţile române. 
       Peste jumătate dintre tineri nu erau dispuşi să participe ca voluntari în organizaţii neguvernamentale; 
mai mult de o treime îşi manifestau disponibilitatea de principiu pentru activităţile de voluntariat, în 
vreme ce doar o mică parte dintre aceştia participă efectiv. Cu toate acestea, dintre cei care fac voluntariat 
cei mai mulţi sunt tineri. 
 

Cine poate fi voluntar? 
Simplu: oricine! Oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, 

cât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să îţi doreşti acest lucru! 
 
     Aşadar, de ce să fii voluntar? 

 Pentru a te distra; pentru a nu pierde vremea acasă; pentru a-ţi face noi prieteni şi cunoştinţe; pentru 
a-ţi face contacte utile; pentru a te simţi util; pentru a realize ceva; pentru a înţelege problemele 
comunităţii în care trăieşti. 
 
     Ce pot face voluntarii?  

Ca voluntar, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi domenii, printre care: social, ecologic, 
civic cultural, sănătate, administrativ. 

 
     Cum pot deveni voluntar?  

Pentru a-ţi găsi o activitate de voluntariat, ai două posibilităţi: 
· Să contactezi centrul de voluntariat din oraşul tău, în cazul în care există unul. Acesta te 
va ajuta să găseşti acea organizaţie şi activitate care ţi se potriveşte cel mai bine, te va 
instrui şi te va pune în legătură cu acea organizaţie. 
· Să îţi identifici singur/ă acea organizaţie la care ai dori să activezi ca voluntar. În cazul în 
care în oraşul tău nu există un centru de voluntariat, aceasta este modalitatea cea mai 
bună. Pentru a găsi un ONG, poţi căuta pe internet sau poţi să îţi întrebi cunoştinţele. Un 
loc perfect pentru a face voluntariat este în localitatea în care ai domiciliul la Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii respective. 
 
OBSERVATIE 
 Pentru cei din comuna Sintereag se pot obtina informatii la telefonul 
0263/351026 
     PORTRETUL VOLUNTARULUI 



Voluntarul este un fel de arhitect ‘amator’ care lucrează pentru crearea unei lumi mai 
frumoase şi mai colorate. Într-un mediu în care culorile încep să îşi piardă din strălucire şi 
intensitate, el găseşte şi aduce în prim plan acele elemente care să întreţină cât de cât liniile 
esenţiale din tablou. Este persoana care se adaptează relativ uşor la un mediu nou, la o situaţie 
neprevăzută sau o realitate care, iniţial, părea dificilă. Poate deveni un foarte bun ascultător şi are 
răbdare să ducă la capăt un proiect pe care l-a iniţiat. Voluntarii sunt adunătorii de experienţe şi 
poveşti care îi împlinesc sufleteşte. 
E ceva care se face din plăcere, vine din interior şi de cele mai multe ori creează 
dependenţă. Te provoacă şi te face să îţi doreşti să ajuţi tot mai mult. În fapt, aceasta este cea mai 
bună cale de a te schimba, căci întâi trebuie să faci tu schimbare şi abia apoi să ai pretenţia ca 
şi ceilalţi să facă un pas mai lung în această direcţie. 
 
   
 
 


