Voluntariat
«Voluntariatul» - este activitatea de interes public
desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană
fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație
materială;
Activitatea de interes public este activitatea
desfășurată în domeniile cum sunt:
• Asistența și serviciile sociale;
• Protecția drepturilor omului;
• Medico-sanitar, științific şi umanitar;
• Religios, filantropic, social și comunitar;
• Sportiv, cultural, artistic, educativ;
• De învățământ şi de protecție a mediului, și altele...

VOLUNTAR

ASISTENT PUBLIC

ACTIVITATE PRACTICĂ
NON-PROFIT:

«Voluntarul» - este persoana fizică care a dobândit
capacitatea de muncă în condițiile legislației în
domeniul muncii, indiferent de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, apartenență socială,
culoare, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine
socială, handicap, situație sau responsabilitate
familială, apartenență ori activitate sindicală, care
desfășoară din proprie voință activități de
voluntariat.

Principiul de bază al voluntarului
 Pasiunea - este o „Înclinație vie, însoțită de
plăcerea pentru obiectul studiat, sau pentru
munca exercitată”.
 Dorinţa de implicare - este cea care te face
să vrei mai mult, să faci mai mult, să cauţi
mai mult;
 Disponibilitatea - înseamnă sa-ţi faci timp,
timp de a te implica, timp de a asculta, timp
de a vorbi;
 Adaptabilitatea sau flexibilitatea - presupune
să poţi şi să vrei să te întegrezi cu uşurinţă în
medii variate, cu oameni diferiţi de tine;

Legea voluntariatului (2010)

Legea voluntariatului (2010)
• Articolul 3. Principiile de bază ale voluntariatului
Voluntariatul se fundamentează pe următoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţămîntului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului excluzînd orice remunerare financiară sau
materială din partea beneficiarului voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu
excepţia acoperirii cheltuielilor legate de realizarea activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de
discriminare;
e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale;
f) cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară;
g) participarea la voluntariatul internaţional.

Legea voluntariatului (2010)
• Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile voluntarului
(1) Voluntarului i se garantează un minimum de drepturi:
a) participarea la elaborarea şi derularea programelor pentru care a încheiat contractul;
b) desfăşurarea activităţii într-un anumit domeniu în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor existente în instituţia gazdă;
c) asigurarea medicală facultativă acordată de către instituţia gazdă, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident, de boală sau a
altor riscuri ce decurg din natura activităţii;
d) rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, cazare,
alimentare, în caz de necesitate – de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de
voluntariat;
e) posibilitatea de a solicita de la instituţia gazdă un certificat nominal şi scrisori de recomandare în baza metodologiei aprobate de
Guvern, prin care să se recunoască prestarea activităţii de voluntar şi să se confirme experienţa şi abilităţile obţinute conform
prevederilor contractuale;
f) dreptul la timp de odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele
psihofizice ale voluntarului;
g) informarea corectă şi precisă cu privire la instituţia gazdă, politica organizaţională şi programele acesteia;
h) participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a
voluntariatului.
(2) Voluntarul are următoarele obligaţii:
a) să îndeplinească sarcinile primite din partea instituţiei gazdă;
b) în exercitarea contractului de voluntariat, să se subordoneze conducerii instituţiei gazdă cu care a încheiat contractul;
c) să ocrotească bunurile utilizate în cadrul activităţii de voluntariat;
d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
e) să nu admită transmiterea obligaţiilor sale contractuale altor persoane fără acordul instituţiei gazdă;
f) să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat.

Imaginea voluntarului
O importanță deosebită în promovarea imaginii voluntarilor o oferă caracteristicile cele mai
pozitive de voluntariat. Acestea ar trebui să indice în mod clar scopurile și obiectivele, care
reflectă natura activității, și să poarte o încărcătură emoțională pozitivă.

Caracteristicile de conduită în activitatea voluntarului.
Factorii care determină conduita voluntarului.
Misiunea proiectului

Capacităţile culturii interne

Numele de brand

Opinia publică

Capacităţile organizatorice

Codul de conduita exemplara a voluntarului
 Aprecierea importanţei misiunii … şi în cuvinte şi în fapte;
 Respectarea intereselor grupurilor ţinta ale formaţiunii;
 Realizarea lucrului cu entuziasm, cu idei noi despre modul de creare a unor condiţii în
activitate cît mai eficiente;
 Respectarea si protejarea dreptului fiecaruia la locul de munca, indiferent de rasa, stare
socială, sex, virsta si alte diferențe;
 Manifestarea unei atitudini de înțelegere şi compasiune față de problemele grupurilor
țintă;
 Evitarea conflictelor de interese în activitate.

Cum nu ar trebui să reprezinte
un voluntar–Pro Fotbal!

Reguli „TABOO” pentru
voluntarii–Pro Fotbal!












Nu te gândi la programul personal mai mult decât la copii;
Nu îndeplini lucrul „ca spectacol", numai pentru ca să te laude şefii;
Nu te prezenta în fața copiilor într-o formă negligentă și „şifonată”;
Nu clarificarea relațiile cu colegii în fața copiilor.
Nu-ţi permite observaţii dezaprobante (chiar și sub formă de glume) despre
slăbiciunile umane, de faţă cu cineva, nu înjosi și nu râde de ei;
Nu impune voința ta asupra altora, nu porunci, şi nu te manifesta abuziv în
momentele cînd copiii dau dovadă de nesubordonare;
Nu țipa la copii, nu încercați să dobîndiţi ceva folosind forța fizică;
Nu ignora copiii „notorii şi complexaţi”;
Nu arăta altora starea ta indispusă de spirit;
Nu „pasa” responsabilitatea ta, pe seama partenerilor;
Nu încerca să faci de unul singur toată munca.

Cum ar trebui să reprezinte
un voluntar–Pro Fotbal!

Criteriile de selecţie a candidaţilor:
Principalele categorii de voluntari care ar trebui să se regăsească în cadrul proiectul FMF,„Şcoala Voluntarului –
PRO Fotbal”, sunt candidaţii care corespund următoarelor criteii:
•
•
•
•
•
•

1. Pregătirea profesională:
Profesori de educaţie fizică (studii superioare);
Profesori de educaţie fizică (studii medii speciale);
Profesori (cu ore extraşcolare);
Profesori (actuali sau foşti fotbalişti);
Profesori (cu experienţă de voluntariat);
Educatori în grădiniţe de copii (vîrsta preşcolară);

Criteriile de selecţie a candidaţilor:
2. Numărul sufficient de copii în instituţia de învăţămînt:
• Prioritate la selecţie, au candidaţii din instituţiile de învăţămînt
cu un număr mai mare de elevi din clasele I-IV (primare);
• Prioritate la selecţie, au candidaţii din instituţiile de învăţămînt
cu contingentul de elevi din clasele I-IV - 50% la 50% (fete-băieţi);
• Prioritate la selecţie, au candidaţii din instituţiile preşcolare;

Criteriile de selecţie a candidaţilor:
3. Motivarea, Experienţa, Mobilitatea:
• Descrierea în CV-ul personal a motivelor, scopului candidatului şi
disponibilitatea de timp pentru a activa în cadrul proiectului;
• Descrierea succintă în CV-ul personal a candidatului, privind
experienţa de activitate în domeniul (fotbal, voluntariat e.t.c.r.)
• Vîrsta (18-25 ani, 25-40 ani, 40+ ani);

Procesul de înscriere:
Depunerea cererii de înscriere şi CV-ului personal (tip) ;

La cerere se anexează actele confirmative
indicate în criteriile de selecţie (copii ale
licenţelor, diplomelor, contractelor, acordurilor
de parteneriat e.c.t.r.);

Semnarea contractelor, înmînarea Certificatelor,
inventarului şi echipamentului:

Interacţiunea și cooperarea cu autoritățile publice locale și
naționale, donatori, asociații regionale de fotbal, FMF
În acest sens, între Voluntar, FMF şi APL sau Clubul de Fotbal
este necesar să fie semnat un «Contract de Voluntariat», în care
să fie stipulate scopurile, obligaziunile şi drepturile fiecăruia.
Orice măsură propusă spre realizare trebuie să aibă un scop
comun, orientat spre obținerea rezultatelor dorite, atragerea
copiilor la practicarea fotbalului de la cea mai fragedă vîrstă,
selectarea tinerelor talente, implicarea copiilor din categoria
social-vulnerabilă și practicarea unui mod de viață sănătos şi
activ.
Prin intermediul și cu susținerea APL, voluntarul poate să
desfăşoare activitățile fotbalistice (sportive) în localitățiile sale.
 Activitatea voluntarului trebuie să fie mereu în vizorul
conducerii APL.

Interacţiunea și cooperarea cu autoritățile publice locale
și naționale, donatori, asociații regionale de fotbal, FMF
Prin intermediul APL, voluntarul trebuie să conlucreze și cu
organizațiile (instituțiile) patronate de APL și în deosebi cu
Direcția Învățămînt.
Voluntarul poate direct beneficia de la APL privitor la
susținerea financiară şi materială a măsurilor sportive
organizate, dacă acestea sunt documentate și scopul pus are
un final pozitiv.
APL poate să joace un rol important în activitatea de mai
departe a voluntarului, în alegerea profesiei și îndreptarea lui
spre obținerea studiilor respective sau gradului de calificare.
În activitatea sa voluntarii pot activa nu numai în cadrul unui
club de fotbal dar şi prin intermediul APL de nivelul unu,
reprezentînd echipa de copii a primăriei în cauză;

Promovarea imaginei voluntarului!
În prezent, un impact psihologic enorm asupra conștiinței și formării personalității umane
îl au sursele mass-media.
Mass-media reprezintă un element cheie pentru promovarea imaginii voluntariatului în
societate.

ТV

Internet

Presa

Radio

Promovarea imaginei voluntarului!
https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Voluntarilor-Pro-Fotbal-1527668467538173/

