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Activităţile organizate de către centrele de voluntariat
pentru a sărbăroti Săptămâna Naţională a
Voluntariatului (desfăşurată în perioada 5-11 mai
2003) s-au grupat în activităţi de promovare a
voluntariatului, activităţi de instruire a voluntarilor
şi/sau organizaţiilor care lucrează cu voluntari în
localităţile în care funcţionează centre de voluntariat şi
activităţi de motivare/recompensare a voluntarilor.
Din sfera activităţilor de promovare a voluntariatului
s-au lansat comunicate de presă la nivel local despre
importanţa voluntariatului şi a sărbătoririi Săptămânii Naţionale a Voluntariatului în
Timişoara, Iaşi, Cluj Napoca, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Turda, Constanţa, Lupeni,
Râmnicu Vâlcea, la Timişoara şi Iaşi având loc şi
intervenţii la radio şi posturile locale de televiziune
despre importanţa şi programul evenimentului. Cele
mai ample manifestări de promovare a voluntariatului
au fost organizarea de târguri de voluntariat în
Timişoara, Iaşi şi Cluj Napoca. Aproximativ 15
organizaţii din fiecare localitate şi-au expus
materialele promoţionale, au realizat campanii de
strângere de fonduri/semnături sau recrutare de
voluntari şi şi-au promovat programele proprii.
Alte activităţi din sfera promovării voluntariatului au constat în
distribuirea de postere şi fluturaşi despre voluntariat şi
programe/oportunităţi de voluntariat existente în fiecare
localitate. Astfel de campanii au avut loc în Valea Jiului, Iaşi, Cluj
Napoca, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Turda. În fiecare dintre
aceste locaşlităţi au fost înscrişi în bazele de date aproximativ 15
voluntari în ziua evenimentului.
Tot în sfera activităţilor de promovare a voluntariatului s-au situat
şi concursurile organizate atât de către centrele de voluntariat
(Concurs de fotografie cu şi despre voluntari – Cluj Napoca,
Concurs de eseuri – Satu Mare, Crosul Habitat pentru Umanitate

– Cluj Napoca) etc. La Constanţa Centrul de Voluntariat şi organizaţiile care implică
voluntari şi-au deschis uşile în faţa celor dornici să-i viziteze într-o Zi a Porţilor Deschise.
În domeniul instruirilor pentru voluntari şi/sau organizaţii au avut
loc diferite cursuri şi/sau dezbateri pe teme legate de voluntariat cu
organizaţiile interesate (Timişoara – dezbateri despre orientarea,
instruirea şi consilierea persoanelor interesate de voluntariat), curs
despre cum să amenajezi un stand de succes (Cluj Napoca) şi
lansarea „Ghidului voluntarilor”
la Satu Mare.
Activităţile dedicate Săptămânii
Naţionale a Voluntariatului s-au
încheiat cu activităţi dedicate voluntarilor – Balul
voluntarilor (Constanţa) sau Seara voluntarilor (Cluj
Napoca). În cadrul acestor activităţi au avut loc
concursuri pentru cea mai spontană definiţia a
voluntarului, karaoke, concursuri de dans etc.
Activităţile derulate pe parcursul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (5-11 mai 2003)
au demonstrat creşterea mişcării de voluntariat şi amploarea pe care aceasta a început să
o capete în lcalităţile în care există centre de voluntariat, precum şi interesul cetăţenilor de
a deveni voluntari şi nevoia crescândă a organizaţiilor de a implica voluntari pentru a-şi
diversifica activitatea sau pentru a oferi servicii de calitate beneficiarilor acestora. La
organizarea evenimentelor din cele 10 localităţi au contribuit câte 2 persoane (implicate în
coordonarea activităţii centrului) din partea fiecărui centru de voluntariat, cărora li s-au
alăturat un număr de la 10 la 30 de voluntari, în funcţie de amploarea evenimentelor
organizate, în total un număr de aproximativ 120 de voluntari. Pentru coordonarea
activităţii centrelor au avut loc schimburi de telefoane şi mesaje sau ntâlniri directe acolo
unde a fost posibil (18 mesaje pe lista de discuţii, cca. 30 mesaje individuale şi cca. 25
convorbiri telefonice între Pro Vobis şi Centrele din ţară, 6 întâlniri directe între Pro Vobis
şi centrele aflate în apropiere de Cluj - Zalău şi Turda). Nu s-a reuşit coordonarea între
centre pentru emiterea unui comunicat de presă comun cu activităţile tuturor centrelor de
voluntariat din ţară, dar fiecare centru a transmis presei locale informaţii despre
evenimentele organizate şi despre Săptămâna Naţională în general. Centrul Naţional de
Voluntariat Pro Vobis a sprijinit
centrele financiar (Timişoara), cu
informaţii şi consultanţă în planificare
şi organizarea de evenimente (toate
centrele), precum şi cu elaborarea,
publicarea şi distribuirea “Ghidului
pentru
sărbătorirea
Săptămânii
Naţionale a Voluntariatului” atât pentru
centrele de voluntariat cât şi pentru
alte organizaţii interesate care au
putut comanda ghidul sau l-au putut
decărca de pe pagina de internet
www.voluntariat.ro.

