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Oricine poate fi Voluntar!
Cu voinţă şi entuziasm,

 orice persoană poate să aducă
 o contribuţie lumii. 

Voluntariatul este un mod de a-ți face 
prieteni noi, de a ajuta la corectarea 

unor probleme sociale și de a te 
dezvolta ca individ.



ANDREI STOIAN
președintele Asociației AISSER 

         Proiectul „Young Volunteer” are ca piatră de temelie 
dorința noastră de a sprijini tinerii din România și din Bul-
garia, prin activități educative, cum este voluntariatul, 
având convingerea că fiecare dintre noi, fie că vorbim de 
ONG, autoritate publică sau companie privată, avem 
obligația morală față de localitățile, județele, regiunile 
unde ne derulăm activitatea să ne implicăm cât mai mult 
posibil în dezvoltarea acestui grup țintă, tinerii reprezen-  
tând motorul de funcționare al unei comunități. 
      Sper ca, prin proiectul „Young Volunteer”, tinerii să se 
implice cât mai mult în acțiuni de voluntariat, pentru că, de 
fapt, principalul beneficiar al voluntariatului este chiar 
voluntarul însuși!

Asociația AISSER Călărași, România - lider de proiect

Promotorii proiectului
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să susțină toate formele de coo- 
perare economică și socială, mul-
ticulturală, sportivă între cele 
două țări vecine - România și 
Bulgaria. 
   Totodată, prin proiectele pe 
care le implementează, își  propu-
ne să dezvolte, într-un cadru 

logic, sportiv, de agrement, sub 

toate  formele sale, la un nivel cât 

mai înalt, și să promoveze 

formele sale, la un  nivel  cât mai

Obiectivul Asociației AISSER:
Îmbunătățirea condițiilor de viață și realizarea de 

proiecte în parteneriat pentru dezvoltarea sistemului 
educațional și sprijinirea tinerilor din regiunea 

transfrontalieră România - Bulgaria

înalt, și să promoveze formele 

alternative de educație și cultură – 

pentru   un stil  de viață sănătos în 

rândul tinerilor.

    Grupul țintă căruia i se adre-

sează Asociația AISSER, în mod 

special, este reprezentat de 

tineri, care au nevoie de sprijin și 

îndrumare în formarea lor ca 

adulți responsabili într-o societate 

aflată în continuă schimbare.

     Prin  proiectele  pe   care   le 

realizează, Asociația AISSER Că- 

lărași dorește să contribuie la 

îmbunătățirea condițiilor de viață 

și să dezvolte parteneriate pentru 

îmbunătățirea sistemului edu-

cațional și sprijinirea tinerilor din 

regiunea trans-

f r o n t a l i e r ă 

România  -  Bul-

garia și  să    

t r a n s f o r m e 

fluviul Dunărea într-o punte de 

legătură, și nu într-o barieră, în 

calea dezvoltării relațiilor dintre 

cele două țări.  

sociația AISSER a 
luat ființă în anul 
2011, având un 
obiectiv foarte clar: 
să dezvolte cât mai 

multe și variate proiecte inova-
toare și utile pentru comunitatea 
locală, regională și nu numai, în 
domenii precum: educație, turism, 
protejarea mediului înconjurător, 
v o l u n t a r i a t , 
tineret etc..
   Scopul  aso-
ciației este de a 
se implica în 
proiecte, capa-
bile să genereze 
plusvaloare și să 
contribuie       semnificativ       la dezvol-  

tarea economică, socială, edu-

cațională, culturală, ecologică și 

turistică în comunitățile locală și 
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DESISLAVA DONCHEVA
 președintele Fundației „Sustainable 

development and prosperity” 

        Voluntariatul joacă un rol esențial în dezvoltarea unei 
societăți. Acesta oferă valoare adăugată în termeni de acți-
uni comune, responsabilități comune și în termeni de altru-
ism.
      Crearea unei comunități mixte de voluntari români și 
bulgari va sprijini, prin activitățile pe care le va derula, pro-
tecția mediului și a comunităților defavorizate, dezvoltarea 
turismului cultural, rural și ecologic, generând astfel efecte 
pozitive în rândul generației tinere. Acestea sunt princi-
palele deziderate ale Fundației „Sustainable development 
and prosperity”. 
        Un alt rezultat important pe care îl va genera proiectul 
este legarea unor prietenii frumoase, dintre care unele vor 
dura pentru totdeauna.

Fundația „Sustainable development and prosperity” 
(„Dezvoltare sustenabilă și Prosperitate”) Vratsa, 

Bulgaria – partener
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Atuul Fundației „Sustainable
development and prosperity” în proiectul „Young  Volunteer” -

Experiență în activitățile de voluntariat.
În trecut, fundația a sprijinit dezvoltarea unei vaste rețele de vo- 

luntari pentru protejarea mediului înconjurător, ceea ce reprezintă 
un capital important pentru organizarea de evenimente destinate 

grupului țintă al proiectului.

transfrontalieră și internațională, 
dezvoltarea prosperității econo- 
mice și sociale, sprijinirea și dez-
voltarea educaţiei.

     Fundația a câștigat experiență 
în dezvoltarea integrată de 
produse turistice, inclusiv de 
strategii de  promovare  pentru a

accede la diferite segmente de 
piață: de la turismul tradițional la 
cel alternativ, precum ecoturis-
mul, turismul rural, turismul 
natural și cultural.         
   Echipa înalt calificată a 
fundației are experiență și 
cunoștințe în dezvoltarea de 
diferite proiecte și în reducerea 
șomajului la nivel național și 
transnațional,   prin   implementa-
rea de numeroase acțiuni pilot 
menite să faciliteze accesul pe 
piața muncii.    
     În plus, fundația a sprijinit dez-
voltarea unei rețele vaste de 
voluntari în domeniul ocortirii 
naturii și protecției mediului 
înconjurător, ceea ce reprezintă 
un capital uman important pentru 
implementarea activităților pro- 
iectului „Young Volunteer”.

undația „Sustainable 
development and 
p r o s p e r i t y ” 
activează în domenii 
variate, fiind impli-
cată în diferite activi-

tăți pentru sprijinirea domeniului 
protecției sănătății umane și a 
mediului înconjurător, dezvolta- 
rea ecoturismului, a 
turismului cultural și 
rural, ca o parte irevo-
cabilă a procesului 
european de incluzi-
une, protejarea patri-
moniului istoric și 
cultural, încurajarea 
colaborării teritoriale 
europene, colaborarea 
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GHEORGHE STOIAN
directorul Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu”

     Proiectul „Young Volunteer” reprezintă o oportunitate 
pentru Liceul Teoretic  „Mihai Eminescu”. Activitățile pro-
puse a se derula creează coeziune atât în cadrul echipei de 
profesori, cât și în rândul elevilor participanți. 
    „Young Volunteer” este singurul proiect în care am reușit 
să angrenăm un număr atât mare de elevi – 160 de tineri vor 
fi implicați în activități de voluntariat, pentru a învăța să 
devină mai responsabili față de mediu și față de societate.    
Activitățile în care vor fi implicați - de la protejarea mediu-
lui înconjurător, ecologizare, la sprijin pentru persoane 
vârstnice și cursuri pentru acordarea primului ajutor – vor 
asigura un suport real comunității locale și o vizibilitate 
crescută. Ne așteptăm ca proiectul să contribuie la dezvol-
tarea personală a elevilor, creșterea motivaţiei lor pentru 
studiu, dezvoltarea unor competenţe noi și stimularea iniți-
ativei în rândul tinerilor.
         Un alt beneficiu al proiectului adus instituției noastre 
de învățământ, de ordin administrativ, de această dată, 
vizează atingerea uneia dintre țintele strategice de dezvol-
tare a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, pentru perioada 
2017 - 2021, prevăzută în Planul de dezvoltare instituțională.
      

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași, România – partener
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 Pentru Liceul „Mihai Eminescu”, proiectele europene 
înseamnă noi experiențe de învățare, de comunicare inter-
culturală, noi căi de motivare și de ameliorare a practicilor 

didactice. Iar schimburile de experiență reprezintă o 
resursă inepuizabilă de inspirație, de diversitate 

și de inovație în planul educației.

940 de elevi din municipiul 
Călărași, dar și de pe raza întregu-
lui județ Călărași. Managementul 
instituțional este asigurat de către 
Consiliul profesoral, Consiliul de 
administrație, plus colegiul directo-
ral. Instituția   școlară     oferă    

elevilor pregătirea teoretică și de 
cunoștințe de cultură generală 
necesare pentru continuarea 
studiilor în învățământul superior, 
pentru integrarea în societate și 
pentru  dezvoltarea    lor   profesio-

nală. 

   Interesul liceului teoretic în 
ceea ce privește cooperarea euro-
peană prin dezvoltarea de 
proiecte în domeniul educației în 
România are ca obiectiv îmbună- 
tățirea premiselor pentru o edu-
cație calitativă. De asemenea, 
insituția urmărește menținerea și 
dezvoltarea unui mediu interactiv 
de învățare, susținut de colabo-
rarea și parteneriatele dezvoltate 
prin proiecte de investiții. 
    Liceul „Mihai Eminescu” din 
Călărași sprijină în mod deosebit 
activitățile și parteneriatele care 
au ca țintă consilierea tinerilor pe 
teme precum: valorile românești 
și europene, orientare  edu-
cațională și vocațională, preveni-
rea delicvenței, abandonul școlar 
sau efectele drogurilor asupra 
vieții tinerilor etc..

rincipalul obiect de 
activitate al Liceu-
lui Teoretic „Mihai 
Eminescu” este 
reprezentat de 
serviciile educațio-

nale pe care le oferă unui număr de 

P



 NEFIE HYUSEIN RAIM
directorul Liceului „Vasil 

Levski”

      Proiectul „Young Volunteer” va stimula elevii să învețe 
mai profund noțiuni, deprinderi și obiceiuri pentru a-și 
însuși comportamente adecvate în situații de risc, prim 
ajutor, precum și despre tot ceea ceea ce înseamnă și 
implică lucrul în echipă. În egală măsură, prin implicarea 
adolescenților, proiectul va genera un efect educativ de em-
patizare față de activitățile brigăzilor „Youth Firefighters” 
(Tineri pompieri), ale echipelor de tineri voluntari de la 
Crucea Roșie din Bulgaria și ale altor organizații de volun-
tari. Totodată, proiectul va insufla tinerilor dorința de a se 
implica activ în viitor în acțiuni umanitare, să devină parte 
din grupurile de voluntari și din cercurile profesionale de 
pompieri sau salvatori.
   Proiectul, prin crearea unei comunități de voluntari 
formată din tineri din România și Bulgaria, va oferi de 
asemenea oportunități de promovare a patrimoniului 
cultural în regiunea transfrontalieră, creând o punte priete-
noasă între elevii din cele două țări vecine.

Liceul „Vasil Levski” Silistra, Bulgaria – partener
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și dorința vie de a investi în soluții 
ecologice și de dezvoltare dura-
bilă. În plus, Liceul „Vasil Levski” 
susține dezoltarea tehnologiei 
informațiilor și a comunicațiilor - 
TIC în domeniul educației. 
Tehnologiile inovative implemen-
tate în activitatea școlară au 
condus la rezultate pozitive în 
ceea ce privește aismilarea 
cunoștințelor elevilor, datorită 
laturii practice didactice, care are 
ca obiectiv fixarea cunoștințelor 
teoretice dobândite la clasă.
     Obiectivul liceului este diversi-
ficarea ofertei educaţionale şi 
dezvoltarea unui climat formativ, 
cu accent pe calitate.
     Pentru atingerea scopului prin-
cipal al instituției, se urmăresc 
următoarele obiective specifice: 
diversificarea ofertei educaţio-
nale şi accesibilizarea structu-
rilor; dezvoltarea unui ambient 
formativ prin profesionalizarea 
corpului didactic şi prin stabilirea 
unei relaţii eficiente între profe-
sor–elev şi elev–elev; optimizarea 
sistemului prin sporirea calităţii 
în învăţământ; realizarea de par- 
teneriate durabile cu părinţii şi cu 
diverse instituţii, ce pot aduce 
plusvaloare  sistemului  educațio-
nal dezvoltat de Liceul „Vasil 
Levski”.

Liceul „Vasil Levski” este 
o instituție școlară, care 

deține o importantă expe-
riență în dezvoltarea de 

proiecte europene pentru 
îmbunătățirea calității 
învățământului, ce au 

generat de-a lungul tim-
pului valoare adăugată  în 

educaţia informală şi 
non-formală a elevilor săi.

iceul„Vasil Levski” 
este o instituție 
școlară cu tradiție 
în Bulgaria, având o 
experiență de pes- 

te 100 de ani în domeniul edu-
cației. În cadrul acesteia sunt 
înscriși 490 de elevi, care sunt 
îndrumați îndeaproape de 40 de 
profesori, cu înaltă calificare în 
domeniile lor de predare. 
    Cu două proiecte implementate 
cu succes, personalul școlii își 
dovedește     calificarea       înaltă

L



Cum a luat naștere proiectul
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      Voluntariatul  are extra-         
ordinare  valenţe  educa-
tive,  fiind o  formă de 
învăţare prin acţiune prac-
tică, care poate genera 
dobândirea de cunoştinţe şi 
abilităţi. 

    Spiritul civic şi încrede-
rea că orice om poate 
aduce o schimbare în 
comunitatea lui, mai ales 
dacă lucrează împreună 
cu alţi oameni preocupaţi 
de aceleaşi aspecte, se 
învaţă, într-o mare 
măsură, prin implicarea în 
activităţi de voluntariat.

           Proiectul „Young Volunteer” 
a luat naștere la inițiativa 
Asociației AISSER din Călărași, 
care, împreună cu partenerii săi, 
își propune să dezvolte o formă de 
învățare socială, prin activități de 
voluntariat menite să aibă o 
valoare adăugată în beneficiul 
comunităților din aria transfron-
talieră româno-bulgară. 

tea de a  dezvolta    relaţii   bazate  
pe  încredere reciprocă şi împre-
ună cu care să devină parte a unei 
acţiuni colective – activitatea de 
voluntariat –, care va duce la atin-
gerea unui beneficiu comun. 
        Existenţa şi densitatea capita-
lului social reprezintă unul dintre 
factorii de succes în dezvoltarea 
comunităţilor, iar voluntariatul 
este un excelent instrument de 
dezvoltare a capitalului social în 
orice tip de comunitate. 

devenind un punct de legătură 
într-o multitudine de reţele inter-
conectate ce îi pot influenţa şi pe 
care le vor putea influenţa, în 
cadrul cărora vor avea oportunita-

    Prin  implicarea  în  aceste 
tipuri de activități, tinerii liceeni, 
care reprezintă grupul țintă al 
proiectului, vor fi parte din 
grupuri sociale diferite, care nu 
sunt în mod necesar intersectate, 

      Implicarea tinerilor liceeni de 
vârstele cuprinse între 15 și 19 
ani din zona transfrontalieră în 
activităţi de voluntariat va con-
duce la dezvoltarea lor personală, 
prin îmbunătățirea unor abilităţi 
şi competenţe sociale, cum ar fi 
de exemplu: solidaritatea, toleran-
ţa, încrederea, spiritul civic şi 
responsabilitatea socială. 

vităţilor pe care le realizează, 
ceea ce îl face atractiv, învăţarea 
fiind un efect al implicării, şi nu 
un scop în sine al acesteia. 
       De aceea, de foarte multe ori, 
voluntariatul a devenit calea prin 
care tinerii fac cunoştinţă în mo- 
dul cel mai concret cu putinţă cu 
viitoarea lor meserie.

        O altă dimensiune importantă 
a valorii voluntariatului este cea 
educativă. 
    Nefiind  un  proces  rigid şi 
formalizat, voluntariatul are 
farmecul flexibilităţii şi al alegerii 
libere a tinerilor cu privire la 
majoritatea  caracteristicilor acti-
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      Proiectul „Young Volunteer” 
este ca un puzzle, iar fiecare tânăr 
din aria transfrontalieră reprezintă 

o piesă a puzzle-ului... 
Cu implicarea activă a tinerilor 

vom reuși să construim un puzzle 
complet, ce va îngloba soluții 

comune pentru stimularea 
cetățeniei active prin acțiuni

 de voluntariat.



Unde se derulează proiectul
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       Acțiunile de voluntariat se vor concentra, cu 
precădere, în cele două localități aflate pe malul 
Dunării – Călărași și Silistra -, unde se afă cele două 
licee partenere în proiect – Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Călărași și Liceul „Vasil Levski” din 
Glavinitsa, Silistra.

     Locul de implementare a proiectului este 
reprezentat de întreaga regiune transfrontalieră 
România – Bulgaria: 

    șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, 
Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța;
   opt districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, 
Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.

   „Young Volunteer” este un 
proiect ce se derulează pe 
parcursul a 18 luni, în perioada 
septembrie 2018 - martie 2020.
    În perioada implementării 
proiectului vor fi organizate cam-
panii de voluntariat, la care vor 
participa grupuri mixte de tineri 
din România și Bulgaria, laolaltă.

   Proiectul „YoungVolunteer” 
este finanțat prin programul 
INTERREG V-A România - Bulgaria, 
în cadrul Axei prioritare 3 „A safe 
region”    („ O  regiune  sigură ”).    
  Valoarea totală eligibilă a 
proiecutului este 348.921,03 
EUR, din care 296.582,85 EUR 
reprezintă  finanțarea  nerambur-
sabilă acordată de Uniunea Euro-
peană, prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională.

     Obiectivul general al proiectu-
lui îl constituie crearea unei 
comunități de voluntariat, for- 
mată, în principal, din tineri care 
sunt dispuși să ajute alte 
persoane afectate de situații de 
urgență, în parteneriat cu au- 
torități publice locale.
 

Scopul proiectuluiFonduri europene atrase 
prin proiect

Durata proiectului



Cine poate participa la proiect
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     Grupul țintă al proiectului este 
reprezentat din liceeni ce studi-
ază în instituții de învățământ 
aflate în aria eligibilă a programu-
lui. În total, se preconizează 
participarea unui număr de minim 
17.538 de tineri la acțiunile de 
voluntariat. 
    Proiectul „Young Volunteer” își 
propune să dezvolte o formă de 
învățare socială, prin activități de 
voluntariat menite să aibă o 
valoare adăugată în beneficiul 
comunităților din aria transfron-
talieră româno-bulgară. 
       La  activitățile  de   voluntariat 
vor lua parte liceeni, cu vârste 
cuprinse între 15 și 19 ani, din 
zona transfrontalieră, implicați 
fiind în special tinerii care studi-
ază la cele două instituții de 
învățământ partenere în proiect - 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
din Călărași și Liceul „Vasil 
Levski” din Glavinitsa, Silistra.

      Platforma   web   destinată 
voluntarilor poate fi accesată de 
oricine este interesat să se 
alăture acestei inițiative sociale 
din România sau Bulgaria (dar nu 
numai).
     Totodată, cei care doresc se 
pot înscrie și pot participa la 
diferite evenimente ce vor fi iniți-
ate fie de către beneficiari, fie 
chiar de către membrii comu-
nității „Young Volunteer”, dezvol-
tate prin proiect. 



Care sunt beneficiile voluntariatului
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         Specialiştii spun că tinerii 
sunt curioşi, caută provocarea, 
dar şi experienţe care să le ofere 
lecţii de viaţă. În plus, îşi imagi- 
nează că ulterior vor putea să îşi 
găsească mai uşor o slujbă în 
domeniul respectiv.

      Avantajele   celor   care  se 
implică în acțiuni de voluntariat 
variază de la satisfacția perso- 
nală, la dobândirea de experiență 
profesională în viitorul domeniu 
de activitate, la familiarizarea cu 
diferite sisteme și cu instituții 
și/sau structuri organizaționale, 
la crearea de cunoștințe, pri- 
etenii și contacte profesionale 
utile, până la găsirea unui loc de 
muncă pe baza experienței câști-
gate ca voluntar. 

    Avantajele sunt variabile, în 
funcție de categoria de voluntari 
despre care vorbim. Cele despre 
care facem vorbire se referă în 
general la tineri și în mod specific 
la elevi. Tinerii școlari care se 
implică în activități de voluntariat 
(individual sau cu sprijinul cadre-
lor didactice) au diferite avanta-
je: de la însușirea unor abilități 
pe care nu le dobândesc în cadrul 
școlii unde studiază, dar care le 
sunt de folos aici (comunicare, 
leadership, spirit de echipă) până 
la satisfacția ieșirii din rutina 
zilnică, prin desfășurarea de acti-
vitați de voluntariat ce nu au 
legătură cu orele de curs. Avanta-
jele voluntarilor au, în general, 
efect pe termen lung și în mod 
cert nu sunt de natură  materială.

    Ieşind din zona ta de con-
fort şi din mediul familiar, 
Voluntariatul, acest proces 
în mişcare, te modelează în 
tăcere. Această mobilitate 
are capacitatea de a uni 
experienţa cu pasiunea, 
logica cu aspiraţiile și 
cunoştinţele cu emoţiile.
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    Beneficii pentru 
dezvoltarea personală

     Așa cum spunea liderul politic 
și spiritual indian Mahatma Gan- 
dhi: „Dacă vrem să trăim într-o 
lume mai bună, trebuie să         
contribuim la crearea ei”. 
Diferenţele culturale se depăşesc 
în mod natural, când viaţa 
comună se desfăşoară de la sine şi 
sentimentele îşi urmează cursul 
lor. 
    Voluntariatul  nu   este doar 
despre a-i ajuta pe alții, ci și 
despre a te cunoaște mai bine pe 
tine  însuți.    Voluntariatul mode-      
lează viaţa oamenilor implicaţi în 
astfel de activităţi.
      A  fi  voluntar  te  învață  că 
uneori a lucra din pasiune, fără 
niciun fel de beneficiu material, 
alături de alţi oameni pasionaţi de 
aceleaşi lucruri ca şi tine, este o 
experienţă incredibilă.
    Mai mult decât atât,  voluntaria-
tul poate fi extrem de revelator 
legat de adevăratul caracter al 
unor oameni. 

- networking (crearea de relații și 
contacte): vei avea întotdeauna 
nevoie de idei și oameni de con-
tact. În momentul în care vei 
căuta un job, prietenii pe care ți 
i-ai făcut la voluntariat îți pot da o 
mână  de  ajutor  sau  îți  pot  oferi 
niște informații ajutătoare;
- evidențierea față de restul 
tinerilor din jur, prin ambiția 
dovedită: candidații care au făcut 
voluntariat se evidențiază într-un 
mod plăcut în fața angajatorilor. 
Voluntariatul dovedește pasiune, 
teamwork și dedicare din partea 
celui care îl practică;
- materializarea în experiență 
pentru CV-ul tău: voluntariatul re- 
prezintă experiență în domeniul 
ales;
- exersarea calităților de lider: 
faptul că în acțiunile de voluntari-
at intri în contact cu atât de multe 
persoane te va face să te adaptezi 
mai ușor celor din jur și să îți 
exersezi aptitudinile tale de a 
lucra și de a coordona o echipă.

    Beneficii pentru 
dezvoltarea profesională

 Voluntariatul este dedicat 
persoanelor care doresc să se 
implice într-o cauză fără să 
aștepte o recompensare de ordin 
material. În același timp însă, 
participarea la programele de 
voluntariat reprezintă un aspect 
important în CV-ul fiecăruia, un 
mod de a câștiga experiență, dar 
și un start în carieră.
   Iată câteva beneficii pe care le 
poți câștiga în urma participării la 
acțiuni de voluntariat:
- dezvoltarea de noi aptitudini: 
acțiunile de voluntariat îți vor da 
ocazia să te implici activ și să-ți 
dezvolți aptitudini pe care le vei 
valorifica mai târziu, atunci când 
vei aplica pentru jobul pe care-l 
dorești. Organizarea evenimen-
telor, contactarea sponsorilor sau 
a fundațiilor, coordonarea unei 
echipe de oameni, toate acestea 
se vor încadra foarte bine în CV-ul 
tău și vor conta la capitolul expe-
riență.



Voluntariatul, în legislația românească
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      Cea mai importantă 
prevedere din lege este 

recunoașterea 
voluntariatului ca 

experiență profesională, 
astfel încât tinerii, în 

general, care în timpul 
studiilor participă la 

acțiuni de voluntariat, 
să își poată găsi mai ușor 

un loc de muncă.

      Legea volutariatului regle-
mentează participarea persoanelor 
fizice, neremunerată și bazată pe 
decizia liber consimțită a acestora, 
la activități de interes public 
desfăşurate în folosul altor 
persoane sau al societăţii, organi-
zate în România de persoane juri- 
dice de drept public sau de drept 
privat, fără scop lucrativ.
        Actualmente, reglementarea 
legală privind activitatea de volun-
tariat în România o regăsim în 
Legea nr. 78/2014, lege ce a abro-
gat vechea lege a voluntariatului 
(în speţă Legea nr. 195/2001) şi 
care este în vigoare de la data de 
26 iulie 2014. 

       Legea definește și contractul 
de voluntariat, care reprezintă 
convenția încheiată între un volun-
tar și organizația gazdă, în temeiul 
căreia prima parte se obligă să 
presteze o activitate de interes 
public, fără a fi remunerată, iar 
cea de-a doua se obligă să ofere o 
activitate adecvată solicitării sau 
pregătirii voluntarului. Legea mai 
prevede că organizația gazdă va 
elibera, la cererea voluntarului, un 
certificat de voluntariat, la care 
este anexat un raport de activitate.
Voluntariatul reprezintă un factor 
important în crearea unei pieţe 
competitive a muncii şi, totodată, 
în dezvoltarea educaţiei şi formării 
profesionale, precum şi pentru 
creşterea solidarităţii sociale.
     Ultimele modificări legislative 
au vizat întocmai contractul de 
voluntariat, în Monitorul Oficial nr. 
812 din 14 octombrie 2016 fiind 
publicată Legea nr. 175/2016 
pentru modificarea art. 15 din 
Legea nr. 78/2014, privind regle-
mentarea activității de voluntariat 
în România.

       Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, 
în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.
                                                                                                                               (Articol 1, Legea nr. 78/2014)



Voluntariatul, în cifre
      Trendul voluntariatului a luat 
aploare în ultimii ani. Se estimează 
că numărul total al voluntarilor 
europeni se ridică la 92 - 94 de 
milioane de adulţi (23% din 
persoanele cu vârsta de peste 15 
ani). 
      În ultimii zeci ani, în Uniunea 
Europeană a crescut numărul de 
voluntari şi de organizaţii de volun-
tariat. Din acest motiv, în 2011, 
Comisia Europeană a lansat Anul 
european al voluntariatului, în 
semn de recunoaştere a eforturilor 
depuse de cei aproximativ 100 de 
milioane de voluntari europeni. În 
acelaşi timp, Anul şi-a propus să 
faciliteze accesul celor interesaţi 
la acţiuni de voluntariat şi să ame-
lioreze calitatea acestora. Comisia 
face tot posibilul pentru a îm- 
bunătăţi şi promova voluntariatul 
în rândul tinerilor, în special pentru 
a încuraja voluntariatul transfron-
talier.

     Conform  celor  mai recente 
statistici, tot mai mulţi tineri îşi 
doresc să facă voluntariat în timpul 
liber. Trei din 10 români fac volun-
tariat în mod activ pentru cauze 
sociale sau de mediu, fără să fie 
constrânși, reiese din cel mai nou 
studiu realizat de Hunters, noua 
divizie de trenduri a companiei de 
cercetare Unlock Market Research.
       În  România  se  estimează că 
sunt peste 4 milioane de voluntari, 
iar în Bulgaria aproximativ 6% din 
populația țării a participat sau 
participă la diferite activități de 
voluntariat, conform raportului pe 
țară din Studiul privind  Voluntaria-
tul în Uniunea Europeană. 
       Datorită internetului și trans-
ferului rapid de informații cu 
privire la oportunitățile de volun-
tariat la nivel local, național și 
internațional, mediul în care orga-
nizațiile nonprofit se adresează 
voluntarilor este unul dinamic și 
competitiv. 

     Cu toate că statistica inter-
națională arată că numărul volun-
tarilor este în continuă creștere în 
ultimele decenii, necesarul de 
voluntari este încă unul ridicat.
       Activităţile sportive şi în aer 
liber sunt sectoarele care atrag cei 
mai mulţi voluntari europeni, fiind 
urmate de educaţie, artă, muzică, 
asociaţii culturale.
         Fie că vorbim despre acţiuni 
de natură socială, culturală sau 
cele orientate către mediu, aportul 
voluntarilor este unul important.
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Cum ne implicăm noi în dezvoltarea voluntariatului 
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1.Crearea a două cabinete în 
liceele beneficiare, dotate cu 
echipamente specifice, care vor 
sprijini tinerii voluntari să învețe 
aplicat măsuri de intervenție în 
situații de urgență. De aceste dotă-
rii de specialitate vor beneficia 
cadrele didactice și elevii Liceului 
Teoretic „Mihai Eminescu” din 
Călărași și ai Liceului „Vasil Levski” 
din Glavinitsa. Echipamentele 
necesare ce vor fi achiziționate 
pentru dotarea cabinetelor sunt 
următoarele: manechine, tărgi, 
echipament medical pentru 
învățarea aplicată (măști, ventila-
tor manual, guler cervical, atelă 
etc.), trusă de prim ajutor pentru 
învățare, videoproiector și tablă 
inteligentă interactivă, mobilier;

2. Organizarea de sesiuni de 
instruire pentru cadrele didactice 
- vor fi organizate pentru cele două 
unități școlare din zona transfron-
talieră, atât în România, cât și în 
Bulgaria, sesiuni de instruire pentru 
cadrele didactice ce vor dezvolta 
astfel abilitățile și cunoștințele 
necesare pentru a putea preda 
tinerilor voluntari proceduri de 
prim ajutor;
 
3. Dezvoltarea unei comunități de 
voluntari – Young Volunteer -, care 
va organiza și coordona acțiunile 
tinerilor voluntari. Platforma 
trilingvă (română – bulgară – 
engleză) va găzdui un număr de 
17.538 de persoane din România și 
Bulgaria;

4.Două parteneriate comune cu 
autoritățile publice (1 parteneriat 
cu autoritățile din România; 1  
parteneriat cu autoritățile din 
Bulgaria) în domeniul situațiilor de 
urgență privind avertizarea timpu-
rie și răspunsul rapid comun. Par-        
teneriatele comune în domeniul 
cooperării timpurii pentru avertiza-
re și răspuns în situații de urgență 
vor include: măsuri de siguranță 
pentru intervenirea în situații de 
urgență; cerințe minime pentru a fi 
eligibil ca voluntar; proceduri de 
utilizare a echipamentului tehnic; 

5.Creșterea gradului de conștien-
tizare în domeniul prevenirii și 
gestionării eficiente a riscurilor 
prin organizarea de campanii pilot 
de voluntariat.

 Pentru Liceul „Mihai Eminescu”, proiectele europene 
înseamnă noi experiențe de învățare, de comunicare inter-
culturală, noi căi de motivare și de ameliorare a practicilor 

didactice. Iar schimburile de experiență reprezintă o 
resursă inepuizabilă de inspirație, de diversitate 

și de inovație în planul educației.

        Asociația   AISSER   Călărași, împreună cu partenerii Fundația „Sustainable development and prosperity”, 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și Liceul „Vasil Levski” au semnat, la începutul lunii septembrie 2018, con-
tractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Young Volunteer”. Prin acest proiect se urmărește dez-
voltarea unei forme de învățare socială, prin activități de voluntariat destinate tinerilor elevi cu vârste cuprinse 
între 15 și 19 ani, care să genereze valoare adăugată în beneficiul comunităților din aria transfrontalieră româ-
no-bulgară. 

                       Obiectivele specifice ale proiectului „Young Volunteer” vizează următoarele activități: 
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și dorința vie de a investi în soluții 
ecologice și de dezvoltare dura-
bilă. În plus, Liceul „Vasil Levski” 
susține dezoltarea tehnologiei 
informațiilor și a comunicațiilor - 
TIC în domeniul educației. 
Tehnologiile inovative implemen-
tate în activitatea școlară au 
condus la rezultate pozitive în 
ceea ce privește aismilarea 
cunoștințelor elevilor, datorită 
laturii practice didactice, care are 
ca obiectiv fixarea cunoștințelor 
teoretice dobândite la clasă.
     Obiectivul liceului este diversi-
ficarea ofertei educaţionale şi 
dezvoltarea unui climat formativ, 
cu accent pe calitate.
     Pentru atingerea scopului prin-
cipal al instituției, se urmăresc 
următoarele obiective specifice: 
diversificarea ofertei educaţio-
nale şi accesibilizarea structu-
rilor; dezvoltarea unui ambient 
formativ prin profesionalizarea 
corpului didactic şi prin stabilirea 
unei relaţii eficiente între profe-
sor–elev şi elev–elev; optimizarea 
sistemului prin sporirea calităţii 
în învăţământ; realizarea de par- 
teneriate durabile cu părinţii şi cu 
diverse instituţii, ce pot aduce 
plusvaloare  sistemului  educațio-
nal dezvoltat de Liceul „Vasil 
Levski”.

          De multe ori, voluntariatul are un rol determinant în viaţa oamenilor 
care îl practică. Voluntariatul poate fi extrem de revelator în privinţa 
adevăratului caracter al oamenilor. De obicei, voluntariatul scoate la iveală 
inima ta, talentele tale, dar şi punctele slabe care au nevoie de dezvoltare.  



Construirea comunității Young Volunteer
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Ce campanii de voluntariat 
vor fi organizate prin proiect

       În total vor � organizate patru 
campanii de voluntariat în aria 
eligibilă a programului – zona Călărași 
– Silistra, ce vor � împărțite astfel: 2 
acțiuni pilot în România și 2 acțiuni 
pilot în Bulgaria, care se vor derula pe 
parcursul a trei zile �ecare. La aceste 
evenimente vor � implicați laolaltă 
tineri, profesori și părinți. 
     Pentru    a   asigura    toate condițiile 
necesare unei bune derulări a acestor 
campanii de voluntariat, vor � asigu-
rate pentru 80 de participanți români 
și 80 de participanți bulgari servicii de 
cazare, masă, transport și echipament 
speci�c pentru �ecare acțiune pilot de 
voluntariat în parte.

 Echipament pentru participanții 
la activitățile de voluntariat:
- 500 de tricouri; 
- 500 de șepci pentru protecție 
solară;
- 160 de recipiente pentru apă;
- 160 de rucsacuri școlare;
- 160 de umbrele;
- 160 de truse de prim ajutor.



Construirea comunității Young Volunteer
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        Prin proiect se va creao nouă 
comunitate de voluntari, formată, în 
principal, din tineri care sunt dispuși să 
ajute alte persoane afectate de situații 
de urgență, în parteneriat cu autorități 
publice locale.

          Platforma web destinată volun-
tarilor poate � accesată de oricine este 
interesat să se alăture acestei inițiative 
sociale din România sau Bulgaria (dar 
nu numai). Totodată, cei care doresc se 
pot înscrie și pot participa la diferite 
evenimente ce vor � inițiate �e de 
către bene�ciari, �e chiar de către 
membrii comunității „Young Volun-
teer”, dezvoltate prin proiect. 
       Platforma  web  www.youngvo- 
lunteer.eu, care va găzdui comuni-
tatea tinerilor voluntari, va conține 
toate informațiile legate de proiect, 
instrucțiuni despre cum să intervi 
într-o situație de urgență, imagini și 
informații despre evenimentele orga-
nizate, precum și un forum, unde 
voluntarii pot iniția discuții și realiza 
schimburi de experiență pentru o mai 
bună coordorare a activităților. 

            Platforma  va  rămâne activă în 
cele două licee din Călărași și Silistra, 
urmând a � promovată de la o gene- 
rație la alta. Tinerii voluntari care vor 
absolvi studiile Liceului Teoretic „Mihai 
Eminescu” din Călărași și Liceului „Vasil 
Levski” din Glavinitsa vor pleca din 
instituțiile școlare cu un bagaj impor- 
tant de lecții de viață, urmând a � 
capabili să facă față situațiilor de 
urgență și să ajute ori de câte ori vor 
întâlni persoane a�ate în astfel de 
situații limită. 
         Se   estimează   că prin  acest 
proiect, comunitatea online de volun-
tari creată va atinge un număr de 
17.538 de persoane din România și 
Bulgaria (liceeni, profesori, familiile lor, 
prieteni și alte persoane interesate). 
Mulți dintre ei vor  vizita  portalul web 
pentru a organiza diferite acțiuni de 
voluntariat. 
             Platforma  va  conține  toate 
informațiile legate de proiect, 
instrucțiuni despre cum să intervi 
într-o situație de urgență, imagini, 
clipuri video și informații despre 
evenimentele organizate, precum și 
un forum, unde voluntarii pot iniția 
discuții și realiza schimburi de expe-
riență pentru o mai bună coordorare a 
activităților. 
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