Ghidul voluntarului
Crezi că bunul samaritean s-a gândit vreo clipă că face voluntariat atunci când a îngrjit
rănile omului tâlhărit şi i-a turnat peste ele untdelemn şi vin? Probabil că nu. Şi totuşi, era un
“proto”-voluntar, strămoşul voluntarului de astăzi.
Oamenii şi-au ajutat întotdeauna semenii şi au dăruit din timpul lor pentru a-i ajuta pe cei
din jur. Conceptul de voluntariat a luat naştere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la
ororile războiului şi ca o soluţie alternativă la serviciul militar obligatoriu.
Părintele spiritual al voluntariatului este considerat a fi istoricul şi sociologul german Eugen
Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”.
În 1920, elveţianul Pierre Ceresole a înfiinţat „Service Civil Internaţional (SCI)”, care viza în
special organizarea de tabere de munca voluntară pentru reconstrucţia de după război. Tot în
aceea perioadă, în India, Mahatma Ghandi a iniţiat numeroase acţiuni de voluntariat pentru
pace în care s-au implicat echipe internaţionale de voluntari.
Între cele două razboaie mondiale, s-au dezvoltat un număr important de organizaţii de voluntariat. Organizaţiile urmăreau întărirea relaţiilor de prietenie între tinerii din diferitele state
ale Europei. Un alt scop declarat era întrajutorarea statelor care sufereau de pe urma crizei
economice din 1929.
După cel de-al Doilea Razboi Mondial, o serie de ample acţiuni de voluntariat care aveau ca
scop reconstrucţia Europei în urma războiului s-au amplificat.
Emanciparea fostelor colonii de pe celelalte continente, din Asia, Africa şi America Latină, a
stimulat dezvoltarea voluntariatului în aceste zone. În anii `60, necesitatea asistării ţărilor în
curs de dezvoltare a instaurat voluntariatul ca o practică pe termen lung, confirmată oficial în
1970, an în care s-a creat şi Programul de Voluntariat al Naţiunilor Unite.
În prezent, voluntariatul a devenit o practică nelipsită din majoritatea societăţilor dezvoltate.
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Cine practică voluntariat în România?
La noi, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989, odată cu sosirea primilor voluntari
internaţionali prin intermediul unor organizaţii precum Peace Corps şi Voluntary Service
Overseas. Ulterior, organizaţii internaţionale recunoscute (World Vision, Habitat for Humanity)
şi-au creat filiale în România, aducând experienţa şi expertiza în managementul voluntarilor.
Intră în scenă şi primii finanţatori instituţionali, ce sprijină dezvoltarea voluntariatului în
România:
Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Uniunea Europeană
Fundaţia C.S. Mott
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare.
În 1997, se creează în România primele două centre de voluntariat, ca departamente în
Asociaţia Umanitară Pro Vobis (Cluj-Napoca) şi Asociaţia ACTIV (Botoşani). În 1999, apar alte
două centre de voluntariat cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (Timişoara şi
Baia Mare).
Voluntariatul a început să prindă şi mai mult contur atunci când organizaţiile au început să
dezvolte centre locale de voluntariat. Centrele sunt mecanisme de legătura între oamenii
interesaţi să desfaşoare activităţi de voluntariat şi nevoile din comunitate.
Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5
decembrie.
Anul 2001 (Anul Internaţional al Voluntariatului) a reprezentat un moment de cotitură în dezvoltarea mişcării de voluntariat din România. În acest an, a fost adoptată Legea 195/2001 –
Legea Voluntariatului, supusă ulterior unor modificări în 2002 şi 2006.
Tot începând cu 2001, Asociaţia Umanitară Pro Vobis s-a repoziţionat, devenind primul centru
de voluntariat independent din România, dedicat promovării şi dezvoltării voluntariatului sub
numele Centrul de Voluntariat Pro Vobis. În 2001, au fost lansate portalul www.voluntariat.ro
şi revista Voluntariat.ro.

În 2002, se constituie noi centre de voluntariat în peste 10 oraşe importante din România.
În anul 2007, are loc lansarea campaniei naţionale pentru promovarea voluntariatului
“E timpul să fim altfel!” În prezent, Reţeaua naţională a Centrelor de Voluntariat numără 14
membri activi, iar numărul organizaţiilor este în creştere.
Situaţia statisticilor cu privire la voluntariat nu este însă foarte clară. O cifră ce datează
din anul 2007 (sursa: barometrul de Opinie Publică) indică un procent de 14,4 voluntari din

Definiţie
Potrivit Legii Voluntariatului din România din 2001, cu modificările ulterioare din 2002 şi 2006,
„voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice
persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.”
Pro Vobis - Centrul Naţional de Voluntariat din România ne oferă o altă definiţie mai detaliată:
“Voluntariatul este activitatea desfăşurata din proprie iniţiativă, prin care o persoana fizică
îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul comunităţii, fără o recompensă de natură
financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este
implicată.”
Declaraţia Universală cu privire la Voluntariat (“Universal Declaration on Volunteering”),
adoptată de consiliul Director al IAVE (the International Association for Volunteer Effort) în
ianuarie 2001, apără dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia în mod
liber şi de a activa ca voluntar, fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă,
sex şi condiţia fizică, socială sau economică.
În concluzie, oricine trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi
energia, în beneficiul altora sau al comunităţii lor, prin acţiuni individuale sau colective şi fără
a aştepta recompense financiare.

Tot mai multe organizaţii neguvernamentale au început să se reunească anual în cadrul
Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat. Ca o concluzie, centrele de voluntariat
existente, 4 la număr în 2001, au format Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat în
România.
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De ce voluntariat?

Cadrul legal

Care sunt beneficiile şi motivaţiile care împing oamenii să facă voluntariat? De ce să faci
lucruri şi să te implici în acţiuni pentru care nu eşti plătit?

La prima vedere, voluntariatul pare o chestiune liberă, lipsită de constrângeri şi care ţine
doar de voinţa unui om. În practică, este legiferată în doar câteva state ale lumii. Cele care
nu au o lege specifică a voluntariatului, au totuşi reglementări specifice pe domenii care fac
referire la voluntariat.

Motivele pentru tine, ca voluntar, sunt surprinzator de multe:
câştigi experienţă
îţi valorifici şi dezvolţi cunoştinţele sau abilităţile existente
îţi faci noi prieteni sau îţi petreci timpul într-un mod plăcut şi util împreună cu prietenii şi familia
poţi să contribui la prevenirea sau soluţionarea unei probleme a comunităţii
poţi să contribui la susţinerea unei cauze în care crezi
îţi dezvolţi abilităţile personale (comunicare, coordonare de proiect etc.)
poţi să faci ceva ce ţi-ai dorit mereu, dar nu ai avut posibilitatea
îţi lărgeşti orizontul, prin interacţiunea cu persoane din domenii diferite
Avantaje specifice pentru organizaţia/instituţia care organizează acţiunea de voluntariat:
• beneficiază de sprijinul unor voluntari specializaţi (ex. relaţii publice, finanţe, IT)
• creşte vizibilitatea organizaţiei / instituţiei în comunitate
• poate stabili relaţii pe termen lung cu alte companii, care pot atrage investiţii suplimentare
Avantaje specifice pentru comunitate:
• sunt rezolvate probleme concrete
• se dezvolta spiritul civic şi aparteneţa la comunitate
• succesul unei organizaţii va genera iniţiative similare din partea altora (cu o floare chiar
poate începe primăvara)
Avantaje specifice pentru firme care practică voluntariatul corporatist:
• creşte vizibilitatea companiei în comunitate, dar şi gradul ei de conştientizare privind responsabilitatea companiei faţă de nevoile comunităţii
• se consolidează relaţia între angajaţi (team building)
• creşte ataşamentul angajaţilor faţa de companie (scade migraţia angajaţilor spre
concurenţă)
• creşte atractivitatea companiei pentru potenţiali noi angajaţi de calitate
• dispar tensiunile/ barierele impuse de ierarhie dintre conducere şi angajaţi
• creşte randamentul angajaţilor
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Activitatea de voluntariat a fost definită şi prin Declaraţia Universală cu privire la Voluntariat,
adoptată de consiliul director al Asociaţiei Internaţionale pentru Voluntariat în anul 2001.
Puteţi citi în continuare cadrul legal în Statele Unite ale Americii şi în Europa, precum şi legea
voluntariatului din România:

În SUA/Europa
În Statele Unite ale Americii cel mai recent document care reglementează activităţile voluntarilor în folosul comunităţii este Serve America Act (The Edward M. Kennedy Serve America
Act), document aprobat chiar de către preşedintele Barack Obama pe 21 Aprilie 2009.
Tratatele şi documentele europene în domeniu încurajează programele de voluntariat, fiind însă o legislaţie generală, care face referire la valorile universale, sociale, de educaţie,
dezvoltare durabilă pe care voluntariatul le respectă şi dezvoltă. Aceasta vorbeşte despre definiţia şi rolul voluntariatului, participanţii la activităţile de voluntariat, drepturile şi
obligaţiile acestora.
Legile voluntariatului din statele din Europa Centrală şi de Est nu promovează voluntariatul
şi munca benevolă. În lipsa unei tradiţii ale voluntariatului în aceste state, legislaţia oferă
informaţii despre activităţi, riscuri, protecţia oferită.
Anul 2001, anul Internaţional al Voluntariatului, a fost un catalizator pentru politicile de voluntariat. În România, legea corespunzătoare a fost adoptată în acelaşi an, 2001. Puteţi citi în
continuare textul integral al acestei legi.
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În România
LEGE Nr. 195 din 20 aprilie 2001 *** Republicată
Legea voluntariatului
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 25 aprilie 2007
*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 339/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27
iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea voluntariatului nr. 195/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 206 din 24 aprilie 2001 şi a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.629/2002,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.

Tipuri de voluntariat
Există mai multe domenii interesante în care poţi activa ca voluntar:
• asistenţa şi serviciile sociale
• protecţia drepturilor omului
• alte domenii: medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar,
religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar.
În cazul în care eşti angajat, îţi recomandăm ca prim pas să te interesezi chiar în compania ta
dacă există programe de voluntariat corporatist în care te poţi implică.
Iată o clasificare a tipurilor de voluntariat:
• individual sau în grup (inclusiv de familie, la secţiune în grup)
• pe cont propriu sau corporatist
• naţional sau internaţional

Voluntariatul corporatist – reprezintă orice efort al firmei/ companiei (sau al oricărui alt angajator - instituţie publică sau organizaţie non profit) de a îşi încuraja şi ajuta angajaţii şi/sau
foştii angajaţi pensionaţi în prezent să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul proiectelor de CSR ale companiei care au că scop implicarea în comunitate. Ajutorul acordat de
companie constă în suportarea cheltuielilor acţiunilor de voluntariat.
Voluntariatul de tip corporatist este în principal caracteristic companiilor de talie medie şi
mare, care se confruntă cu 3 mari provocări:
• angajaţii dispun de timp limitat pentru a se implica
• identificarea programelor de voluntariat potrivite
• identificarea de ONG-uri care să aibă capacitatea de a primi voluntari
Atenţie! Voluntariatul corporatist este reglementat în mod diferit de politica fiecărei
companii cu privire la activitatea de voluntariat. Dacă nu există o astfel de politică
în compania pentru care lucrezi sau vrei să încerci pe cont propriu să devii voluntar,
poţi căuta o organizaţie care are nevoie de ajutor, pe care o poţi alege în funcţie de
preferinţele tale.
Dacă vrei să vizitezi ţări diferite, să cunoşti mentalităţi şi obiceiuri noi, afilierea la un program internaţional de voluntariat reprezintă una dintre opţiuni. Voluntariatul internaţional
presupune în esenţă o altă locaţie pentru activitatea de voluntariat decât ţara ta. Ca voluntar internaţional, ajungi să îţi măsori limitele şi să îţi exersezi toleranţa şi capacitatea de
înţelegere a diferenţelor culturale.

Cum să organizezi acţiuni de voluntariat
1) Dacă eşti ONG
Implicarea eficientă a voluntarilor în activitatea organizaţiei necesită un proces planificat
şi organizat, similar în mare oricărui alt proiect desfăşurat de organizaţie. Acest demers
sistematic în lucrul cu voluntarii necesită un manager coordonator care să fie capabil să
găsească oameni dornici să ajute fără a fi remuneraţi şi, după o selecţie preliminară, să îi
plaseze în funcţie de nevoile organizaţiei.

Voluntariatul pe cont propriu – presupune implicarea individului de bună voie în timpul său
liber în activităţi pe care angajatul şi le caută singur şi în care compania nu este implicată.

Sarcina coordonatorului de voluntari este să suplimenteze serviciile oferite de angajaţii
organizaţiei către comunitate (prin identificarea unor ajutoare voluntare) şi să ofere un plus
de valoare acestor servicii, conferindu-le o dimensiune umană mai consistentă. De asemenea, oferă posibilitatea comunităţii de a se implica în misiunea organizaţiei şi de a contribui la
realizarea acesteia.
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Individual vs. corporatist

Coordonatorul de voluntari este persoana care planifică, organizează şi coordonează
toate activităţile desfăşurate de voluntari şi anume recrutarea, instruirea, supervizarea şi
evaluarea acestora. Coordonatorul este atât mentorul, prietenul şi “avocatul” voluntarilor,
cât şi interfaţa, persoana de legătură a angajaţilor cu voluntarii şi cel responsabil în faţa
organizaţiei de bunul mers şi eficienţa programelor de voluntariat.
Sarcinile de bază ale coordonatorului de voluntari (preluate după Ellis, 1996):
• administrarea şi planificarea programului de voluntariat
• recrutarea voluntarilor
• intervievarea şi evaluarea iniţială a potenţialilor voluntarilor
• orientarea şi instruirea voluntarilor
• supervizarea acestora
• motivarea şi recompensare/recunoaşterea meritelor voluntarilor
• evaluarea programului de voluntariat
• gestionarea şi raportarea rezultatelor
• alte responsabilităţi: instruirea angajaţilor organizaţiei privind lucrul cu voluntarii, comunicarea acţiunii de voluntariat
Rolul coordonatorului de voluntari este să plaseze voluntarul la locul potrivit în cadrul
organizaţiei. De fapt, rolul său este dublu: acela de a se asigura că nevoile şi motivele pentru
care voluntarul a optat sunt satisfăcute; dar şi acela de a se asigura că nevoile sunt la rândul
lor satisfăcute prin lucrul cu respectivii voluntari.
Organizarea activităţilor de voluntariat (realizate de organizaţie, companie sau un simplu
voluntar cu iniţiativă) presupune în linii mari lucruri similare (definirea ideii, identificarea
nevoilor, poziţia voluntarilor, găsirea voluntarilor, distribuirea sarcinilor, procurarea materialelor de care este nevoie, implementarea şi evaluarea acţiunii) la care se adăugă elementele
specifice entităţii care organizează activitatea.

Dacă eşti companie cu un program de CSR bine pus
la punct / Dacă eşti persoană fizică şi ai experienţă de
voluntar

2. Managementul companiei trebuie să fi agreat implicarea angajaţilor în acţiuni de
voluntariat în timpul programului de lucru
3. Stabileşte numărul de voluntari pentru activităţi
4. Ce tipuri de activităţi vor face în cadrul voluntariatului?
5. Unde şi cât se desfăşoară?
6. Ce i se asigură voluntarului?
7. Care sunt obligaţiile organizatorului şi ale voluntarului?

Ce trebuie să ştie un voluntar
După ce ai aflat tot ce era de aflat despre voluntariat, a sosit momentul să fii sincer cu tine
însuţi şi să te gândeşti bine ce calităţi ai tu de oferit pentru a găsi cel mai potrivit loc şi “rol”
pentru voluntarul din tine.
Voluntarii au anumite drepturi şi anumite responsabilităţi în contextul activităţilor pe care le
realizează în folosul cauzei respective. Relaţia dintre voluntari şi organizaţii este reciprocă:
voluntarii oferă energie, timp şi implicare, dar primesc în schimb informaţii, deprinderi şi
experienţă.
Înainte de a hotărî că vrei să devii voluntar, consultă cele mai utile sfaturi pentru voluntari:
• Gândeşte-te ce doreşti tu de la o acţiune de voluntariat. Vrei să înveţi lucruri noi sau doar
vrei să contribui la o cauză?
• Eşti interesat de un domeniu anume? Sau vrei să voluntariezi într-o zonă cu totul nouă, despre care nu ştii nimic?
• Gândeşte-te la ce ai de oferit. Entuziasm şi energie, aptitudini şi calităţi tehnice, experienţă
de viaţă?
• Cât timp eşti dispus să acorzi acestei acţiuni? Câte zile pe săptămână sau pe lună?
• Fii sincer, deschis şi organizat.
• Pune întrebări atunci când voluntariezi.
• Fii curajos. De cele mai multe ori cel mai greu lucru în voluntariat este să faci primul pas.

N-ai organizat niciodată o acţiune de voluntariat, dar vrei să încerci? Ai organizat diverse
acţiuni mai mari sau mai mici, dar ai remarcat că alţii se pricep mai bine. Oare ce ştiu ei în
plus şi tu nu ai aflat încă?
1. În primul rând, trebuie să ai un proiect care are componentă de voluntariat
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Ce întrebări trebuie să pui organizaţiei pe care vrei s-o
ajuţi:
Care este rolul meu exact? Ce fel de muncă voi face? Puteţi să-mi oferiţi o descriere exactă a
responsabilităţilor?
• Care este intervalul de timp în care voi avea de efectuat voluntariatul?
• Cum voi fi susţinut şi ce tip de training mi se va oferi?
• Care este politica organizaţiei privind voluntariatul? Respectă aceasta legislaţia în vigoare?
• Cine va coordona activitatea mea şi cui mă adresez când am o problemă?
• Care sunt valorile organizaţiei dumneavoastră?
• Există anumite reguli care trebuie respectate în funcţie de domeniul de activitate (ex: în
activitatea cu copii nu le da bani, nu le împrumuta obiecte personale; în activităţi din domeniul medical nu accepta bani de la pacienţii pe care îi ajuţi). Întreabă-ţi îndrumătorul dacă ai o
nelămurire!

Ce întrebări trebuie să-ţi pui ţie însuţi:
• Sunt dispus să mă informez cât mai mult posibil despre ţară şi comunitatea în care voi participa la acţiunea de voluntariat ?
• Sunt gata să fac munca pe care o presupune voluntariatul respectiv?
• Sunt pregătit să învăţ de la ceilalţi şi să fiu uneori şi oaspetele altor oameni?
• Sunt gata să fiu un profesionist?
• Sunt pregătit să fiu flexibil?
•
Sunt gata să-mi asum responsabilitatea pentru propria mea sănătate şi siguranţă?

Poveşti de voluntar
“…Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru
a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume.”
(Mahatma Ghandi)
“Voluntariatul înseamnă Responsabilitate. Iar simplul fapt că nu eşti remunerat pentru
activităţile prestate nu-ţi da dreptul să fii iresponsabil.”
(Tiberiu Capudean, Voluntar ARAS)
“Am învăţat că boala nu este un stigmat, ci o nedreaptă condamnare, căci nimeni nu merită
să sufere atât de mult; oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumoşi şi inteligenţi, fie că
sunt sănătoşi sau nu. Doar că ei trebuie să înfrunte o realitate mult mai dură. Văzând o latură
atât de întunecată a vieţii, am început să-i apreciez mult mai mult pe cei din jurul meu, să fiu
recunoscătoare pentru tot ce am şi să le arăt şi acestor oameni că au dreptul să zâmbească,
să spere, să viseze şi să fie fericiţi.”
(Iulia Hrecinuc, Voluntar Hospice Casa Speranţei)
“Voluntariatul se naşte în inima fiecăruia, nu în vreun statut de ONG sau în discuţii elaborate
şi mediatizate. Dacă se naşte acolo, cu siguranţă se va dezvolta şi se va traduce şi sub aspectele cele mai pragmatice şi necesare până la urmă.”
(Ana Gogan, Voluntar Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca)
“Am învăţat că ingredientele principale în acţiunile sociale nu sunt nici banii, nici numărul
de oameni implicaţi, ci pasiunea / dăruirea cu care lucrează cei ce vor să-şi dea din timpul,
abilităţile, cunoştinţele lor în beneficiul altora. Cea mai importantă lecţie pentru mine este
faptul că nimic nu se compara cu zâmbetul de pe chipul unui copil cu care viaţa a fost mai
dura, chiar dacă pentru acest zâmbet facem naveta, lucrăm ore în şir şi ne lovim de barierele
mentalităţii greşite tocmai a celor care sunt în poziţia de a ocroti aceşti copii.”
(Stelian Juganu, Voluntar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Centrul de Plasament “Sfântul Andrei” Jucu)
„MaiMultVerde a terminat o campanie prin care a plantat 100 de „seminţe” de cea mai bună
calitate (şi nemodificate genetic), care vor rodi aer mai curat, ape mai limpezi şi o viaţa mai
bună pentru copiii şi nepoţii noştri.”
(Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului)
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vv„M-am simţit extraordinar la întrecere. Iniţial trebuia să fiu doar căpitanul care susţine
moral echipa, dar până la urmă nu m-am putut abţine şi am vâslit şi eu cu mâna. Mă bucur
că am găsit încă o ocazie de a le atrage oamenilor atenţia şi de a-i invita să se implice şi ei în
astfel de proiecte. A fost un schimb echitabil cu natura: am respectat-o, pentru ca apoi să ne
putem bucura de ea.”
(Iulia Vântur, PRO TV - Proiectul “Recycle, raft & race” al Asociaţiei MaiMultVerde)
„M-a impresionat să văd că există atâţia oameni responsabili care pun suflet în ceea ce fac.
Până la urmă, primeşti de la natură atât cât îi dai. Voluntarii de la MaiMultVerde şi-au propus
să transforme mentalitatea unora dintre cei lângă care trăim şi cred că prin această acţiune
au reuşit să schimbe ceva. Voi veni alături de voi de câte ori va fi nevoie. Mulţumesc.”
(Andreea Răducan - Proiectul “Recycle, raft & race” al Asociaţiei MaiMultVerde)
„Voluntariatul m-a făcut să văd lucruri de care nu eram conştientă şi mi-a trezit interesul pentru domenii despre care nu ştiam prea multe înainte. M-a făcut şi să-mi înving prejudecăţile.
Ca urmare, când văd pe stradă ceva care mă deranjează, mă gândesc imediat la soluţiile
prin care acea problemă s-ar putea rezolva, poate şi pentru că voluntariatul m-a făcut să-mi
dezvolt latura creativă.”
(Irina Georgescu - Voluntar MaiMultVerde)
„Am mers de mică pe munte cu părinţii mei şi aşa am învăţat să iubesc şi să protejez natura.
De când m-am înscris pe platformă, am urmărit toate acţiunile organizate de MaiMultVerde
şi mereu s-au nimerit să fie în weekend-uri în care eu am fost plecată din Bucureşti. Marea
Plantare este prima la care am reuşit să ajung, iar ziua aceea era frig şi aproape ningea. Am
plecat de acolo îngheţată, dar cu un sentiment de reuşită.”
(Luciana Constantinescu - Voluntar MaiMultVerde în proiectul Marea Plantare)
„Pentru mine a fost teribil de folositor. Am muncit, am învăţat să dau cu mistria, am primit
nişte vorbe bune şi emoţionante de la localnici, am căpătat un mic sentiment că am făcut
cuiva un bine şi am aflat că oricând poţi să te împrieteneşti, nu doar în liceu. Zic că sunt mai
bogată, da.”
(Gianina Corondan, Prezentator TVR 1 - Voluntariat la Doljesti – Proiectul “Sprijin pentru Viitor”, Petrom)

“Iată că sunt oameni în România care, în loc să se lamenteze la nesfârşit sau să acuze - aşa
cum ne pricepem noi, românii, cel mai bine – caută şi găsesc soluţii. Am văzut cu ochii mei
cum se pot ridică case solide în regim de urgenţă. Ştiu că 26 de case au fost clădite în 5 zile.
Asta înseamnă că se poate. O lecţie de ţinut minte de noi toţi, indiferent de domeniul în care
activăm sau în care vrem să o aplicăm. Eu unul sunt fericit de câte ori pot să folosesc imaginea şi timpul meu în astfel de scopuri”.
(Zoli Toth, Sistem - Voluntariat la Doljeşti – Proiectul “Sprijin pentru Viitor”, Petrom)
“Vreau să plantez patru copaci. Unul pentru mine, unul pentru soţie şi doi pentru fete. (…)
Această acţiune dovedeşte că suntem solidari cu natura, dar mai ales cu viitorul nostru. Este
cea mai mare acţiune de după revoluţie, această acţiune frumos numită România prinde
rădăcini.”
(Traian Basescu, Preşedintele României - Proiectul “România prinde rădăcini” – Petrom şi
Asociaţia MaiMultVerde)
„Am voluntariat timp de o săptămână în Ţară lui Andrei şi îi doresc oricui această experienţă,
pentru că îi ajuta să:
- înţeleagă spiritul de echipă
- afle ce înseamnă să îţi îndeplineşti toate task-urile pentru o zi
- se distreze în ritm alert
- nu uite niciodată ce înseamnă o tabără cu program”
(Ruxandra, voluntar FSC în Ţară lui Andrei – Tabără de educaţie eco civică pentru copii,
Petrom)

Îndrăzneşte să fii
şi tu voluntar!

„Ştiu că pare puţin, dar noi chiar am muncit aici. Serios. Şpaclu, mistrie. Cunoaşteţi? Dacă
poţi să faci treaba asta şi te simţi bine, răsplata mai mare n-am.”
(Melania Medeleanu, Prezentator Ştiri Realitatea TV - Voluntariat la Doljeşti –
Proiectul “Sprijin pentru Viitor”, Petrom)
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