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VOLUNTARIATUL

ATITUDINE NOBIL Ă



Voluntarul este Omul care înțelege să își 
dedice necondiționat o parte din timpul 
și resursele sale fizice, emoționale, și resursele sale fizice, emoționale, 
intelectuale, practice, sufletești sau 

financiare, pentru susținerea semenilor 
săi, în diferitele nevoi ale acestora.



Evoluția individului uman până la 
stadiul de manifestare a calităților 

voluntare a fost îndelung analizată și voluntare a fost îndelung analizată și 
sintetizată.





Voluntarul este un Om Bun. 
Multumit de Sine.
Actioneazaprin Constiinta.Actioneazaprin Constiinta.
Indiferent de statutul sau material. 



Voluntarul a trecut de la nivelul de 
intelegere:

EU

La nivelul:
EU  SI  TU



Criticii activit ăților de tip voluntar 
susțin că:

Voluntariatul este forma modernă de Voluntariatul este forma modernă de 
sclavagism.

FALS.



Sclavul este un individ fără identitate, 
fără libertate, fără educație, fără 

resurse, forțat să presteze anumite 
activități care susțin interesul și nevoile 

unui singur om sau al unui grup 
interesat de exploatarea sa, un individ interesat de exploatarea sa, un individ 
fără drepturi, f ără perspective, fără 
șanse de evoluție, fără TIMP personal.

Chiar dacă ar avea calități potențiale de 
tipul voluntariatului, nu și le poate 

manifesta.



Voluntarul este o persoană cu identitate, 
cu libertate, cu un anumit nivel de 

educație, o persoană care își oferă de 
bună voie calitățile umane sau resursele 

personale celor ce au nevoie de ele , o 
persoană cu drepturi, cu perspective, cu persoană cu drepturi, cu perspective, cu 
șanse de evoluție, cu TIMP personal. Își 

poate valorifica în mod superior 
calitățile umane cu care este înzestrat.



Calitățile voluntarului:

- Iubire de oameni;
- Compasiune;

- Voința de a face Binele;
- Spirit de sacrificiu;- Spirit de sacrificiu;

- Altruism;
- Dăruire;

- Toleranță;
- Abilit ăți teoretice și practice 

multiple;



1.Voluntarul individual

2.Voluntarul care lucrează în mod 2.Voluntarul care lucrează în mod 
organizat



1.Voluntarul individual

Intervine în mod benefic în susținerea 
nevoilor de diferite tipuri ale semenilor 

săi fără să își afirme în vreun fel
atitudinea de voluntar.atitudinea de voluntar.

Este profilul omului discret, disponibil, 
afabil, plin de compasiuneși bunătate.

Pentru activitățile sale voluntare 
individuale nu beneficiază de nici un 

drept social stabilit prin lege.



2.Voluntarul care lucrează în mod 
organizat

Se asociază cu alți voluntari în cadrul 
unor activități de grup orientate înspre unor activități de grup orientate înspre 

susținerea nevoilor semenilor.
Are aceleași calități ca și voluntarul 

individual însă, spre deosebire de acesta 
are mai multe drepturi.



La nivel european gradul de implicare 
al cetățenilor în activități voluntare 

diferă de la o țară la alta.diferă de la o țară la alta.

România se găsește în categoria țărilor 
cu grad scăzut de implicare, sub 20%.



• În municipiul Vulcan, activitatea de voluntariat 
este îmbrățișată mai ales de tineri.

• Subfiliala de Cruce Roșie este exemplul cel mai 
elocvent de tineri antrenați în munca de voluntar.



Activitatea de voluntariat din România
se desfășoară în baza 

LEGII VOLUNTARIATULUILEGII VOLUNTARIATULUI

195/2001 , revizuită și republicată.



În sensul prezentei legi:

a)voluntariatul este activitatea de interes public 
desfăşurată din proprie ini ţiativă de orice persoană fizică, 
în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;

b)activitatea de interes public este activitatea desfăşurată 
în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, 
protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, 
artistic, educativ, de învăţământ, ştiin ţific, umanitar, 
religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social 
şi comunitar şi altele asemenea;



c) contractul de voluntariat este o 
convenţie cu titlu gratuit, încheiată între 
o persoană fizică, denumită voluntar, şi 
o persoană juridic ă, denumită o persoană juridic ă, denumită 
organizaţie gazdă, în temeiul căreia 
prima persoană se obligă faţă de a doua 
să presteze o activitate de interes public 
fără a obţine o contraprestaţie 
materială;



DREPTURILE VOLUNTARULUI

a)desfăşurarea activităţii în concordanţă cu 
capacitatea şi disponibilitatea sa;

b)asigurarea de către organizaţia gazdă a 
desfăşurării activit ăţilor în condiţiile legale de desfăşurării activit ăţilor în condiţiile legale de 
protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de 
caracteristicile activităţii respective;



c) asigurarea de către organizaţia gazdă, în 
condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de 
accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg 
din natura activit ăţii; în lipsa asigurării, orice daune 
suferite de voluntar în decursul desfăşurării 
activităţii de voluntariat se suportă integral de activităţii de voluntariat se suportă integral de 
organizaţia gazdă, dacă acestea nu au fost 
determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate 
renunţa la acest drept. Renunţarea trebuie să fie 
expresă şi se exprimă în scris;



d) eliberarea de către organizaţia gazdă, la 
terminarea perioadei de voluntariat, a unui 
certificat nominal care să recunoască prestarea 
activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi 
aptitudinile dobândite;

e) în funcţie de înţelegerea dintre organizaţia gazdă e) în funcţie de înţelegerea dintre organizaţia gazdă 
şi voluntar, se poate stabili rambursarea de către 
organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în 
contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea 
activităţii. Renunţarea de către voluntar la acest 
drept echivalează cu un act de liberalitate.



OBLIGA ȚIILE VOLUNTARULUI

a)să îndeplinească sarcinile primite din partea 
organizaţiei gazdă;

b)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care 
are acces în cadrul activităţii de voluntariat ;are acces în cadrul activităţii de voluntariat ;

c)să participe la cursurile de instruire organizate, 
ini ţiate sau propuse de organizaţia gazdă pentru o 
mai bună desfăşurare a activităţii voluntarului;

d)voluntarul este răspunzător pentru daunele morale 
sau materiale aduse organizaţiei gazdă în cadrul 
activităţii de voluntariat din propria culp ă.



Desfășurarea unei activități de tip voluntar certificat ă 
prin contract de voluntariat poate contribui în 

procesul de căutare al unui loc de muncă și crește procesul de căutare al unui loc de muncă și crește 
gradul de interes al diferitelor companii bazate pe 
management modern, față de viitorii colaboratori.



La nivelul administra ției locale din Vulcan, activitatea 
de voluntariat este susținută prin diminuarea 

impozitelor persoanelor voluntare cu până la 50%.impozitelor persoanelor voluntare cu până la 50%.




