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RAPORT DE ACTIVITATE VOLUNTARI 

ÎN ANUL 2019 
 

1. OBIECTIVE STRATEGICE 

- Creșterea inserției activităților nonformale în serviciile sociale. 

- Creșterea nivelului educațional și social al beneficiarilor, pentru o mai bună integrare socio-profesională cu sprijinul voluntarilor. 

 

2. VOLUNTARI ȘI ASOCIAȚII DE VOLUNTARI  

a. Voluntari direcți (ce au contracte de voluntariat încheiate direct cu DGASPC Brașov):    29 voluntari 

b. Asociații de voluntari cu care DGASPC Brașov a încheiat convenții de colaborare:  

 Asociația Lindenfeld:            114 voluntari 

 Asociația Love and Give:              8 voluntari 

 



3. PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI ALE VOLUNTARILOR ȘI ASOCIAȚIILOR DE VOLUNTARI 

Pe parcursul anului 2019, voluntarii au dezvoltat activități cu caracter social, civic, educațional și de incluziune socială cu beneficiarii din cadrul 

serviciilor sociale din subordinea DGASPC Brașov. 
 

a) Voluntarii individuali 

Acesti voluntari au desfășurat activități de: 

 dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, îngrijire personală și de stimulare a copiilor cu handicap sever din cadrul CPCHS 

Speranța 

 îndrumare și sprijin în activitățile gospodărești pentru beneficiarii din cadrul Locuinței Protejate „Casa Irlanda“. 

 cursuri de lb. Engleză, activități artistico-plastice 

 

b) Asociația Lindenfeld 

Asociația Lindenfeld s-a remarcat prin faptul că voluntarii au desfășurat activități diverse, adaptate nevoilor beneficiarilor. Astfel, aceștia au 

derulat activități în cadrul Programului „Ajungem Mari”, prin următoarele proiecte: 

 Dă-ți pasiunea mai departe! Aici s-au remarcat activități de sprijin suplimentar la teme (matematică, lb.română, fizică, chimie, sport), dar și 

activități de meloterapie și dans, dezvoltare personală. 

 Explorator pentru o zi! Prin acest proiect s-au făcut ieșiri recreative și educative, prin care voluntarii i-au însoțit pe beneficiari la teatru, 

muzee, spectacole, în parcuri, excursii. S-au făcut vizite la Muzeul Iluziilor Optice, excursii pe Tâmpa, activitate recreativă la Centrul de 

Agrement din Poiana Brașov, activitate sportivă la Patinoar. 

 Prinde formă! În cadrul acestui proiect s-au organizat cursuri și ateliere de creație dedicate dezvoltării personale: comunicare, pictură, gatit, 

ateliere tematice: teatru, dans, canto, consiliere. 

 Îndrăznește să visezi! În cadrul acestui proiect activitățile desfășurate au vizat orientarea profesională a beneficiarilor prin consiliere 

vocațională, Workshop-uri despre carieră, la care voluntarii au avut invitați profesioniști din diferite domenii de activitate, precum și vizite 

interactive la diverse locuri de muncă (la Autoliv, la INA Schaeffler) 

 Mari și responsabili! Aici voluntarii au desfășurat activități în cadrul atelierelor de educație pentru sănătate, educație civică, educație financiară 

și antreprenorială, inițiere în lucrul pe  calculator. 

 Vacanța (te face) Mare! În cadrul acestui program beneficiarii au participat cu plăcere la activități în cadrul taberele organizate de voluntari. S-

a organizat tabără la Năvodari  

 

c) Asociația Love and Give 

Asociația, prin Programul: „O viață mai bună pentru copiii orfani!” a derulat cursuri de inițiere pe calculator, cursuri de învățare a limbii 

engleze, cursuri de orientare profesională, cursuri de educație financiară. 

De asemenea, a desfășurat activități de recreere prin vizitarea unor obiective turistice din județ, excursii, tabere de vară. 



S-au organizat drumeții în Poiana Brașov și la Pietrele lui Solomon, apoi copiii au servit masa la Dodo Pizza. 

S-a asigurat participarea copiilor la Festivalul Artelor Marțiale de la Sala Sporturilor „Dumitru Colibași“ Brașov. 

Au fost organizate ateliere de lucru și workshopuri, unde voluntarii au desfășurat activități de pictură pe lemn, origami, desen cu cărbune, 

quilling, confecționări de bijuterii și felicitări, jocuri de comunicare.  
 

4. REZULTATE ALE ACTIVITĂȚILOR VOLUNTARILOR ÎN BENEFICIUL COPIILOR 

Voluntarii au desfășurat activitățile cu copiii în program de două-trei ore după-amiaza și în weekend-uri.  

Copiii din cadrul serviciilor sociale au dezvoltat abilități de a vorbi în public și lucru în echipă. 

În cadrul atelierelor copiii și-au dezvoltat vocabularul și exprimarea, abilități de comunicare, dezbatere, cultură generală, de identificare a 

emoțiilor și spirit empatic, bune maniere; și-au dezvoltat îndemânarea, mișcările corpului; și-au dezvoltat imaginația, creativitatea și interacțiunea în 

grup.   

De asemenea, voluntarii au reușit să-și dezvolte abilitățile de convingere, interpersonale (mai empatici, sprijin, motivare, asumarea 

responsabilităților), abilități organizaționale. 

Voluntarii și-au asumat anumite atribuții: de respectare a programului centrului pentru activitățile lor, de respectare a regulilor de sănătate și 

securitatea muncii, de respectare a confidențialității informațiilor, de îndeplinire a sarcinilor educative și recreative. 
 

5. CONCLUZII 

În 2019 s-au eliberat la cererea voluntarilor un număr de 22 certificate de voluntariat. 

Din rapoartele centrelor rezultă faptul că activitățile desfășurate de voluntari sunt necesare, deoarece îi pregătesc pe beneficiari pentru viața 

independentă după părăsirea sistemului de protecție rezidențială, le dezvoltă abilitățile de comunicare și interacțiune prin activitățile recreative. 

Serviciile sociale de tip rezidențial CTF recomandă ca numărul de voluntari/CTF să fie limitat la 4 persoane. 

De asemenea se dorește ca activitățile de voluntariat să se desfășoare în timpul săptămânii, mai puțin în weekend, excepție făcând activitățile de 

genul excursiilor/taberelor  

 

6. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2020 

1) Continuarea activităților derulate de voluntari, prin încheierea Convențiilor de colaborare cu cele două asociații partenere. 

2) Prin colaborarea creată cu cele două asociații de voluntari ne dorim diversificarea proiectelor și activităților desfășurate de voluntari ca urmare a 

nevoilor beneficarilor identificate. 

3) Stabilirea prin negociere cu cele două asociații de voluntari privind numărul necesar/real de voluntari pentru fiecare serviciu social, în cazul 

activităților desfășurate în interiorul acestor servicii. 

 

 

 

 



 

  

PLAN  de acțiuni al Programului de voluntariat din cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA 

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAȘOV pentru anul 2020  

  

Misiunea: Implicarea voluntarilor în procesul de realizare a activităților cu beneficiarii din cadrul serviciilor sociale 

subordonate Directiei 

Obiectiv: Asigurarea unui proces de recrutare şi selecţie a voluntarilor echitabil, transparent, eficient şi consecvent.  

Valori:   
Profesionalism  

Performanță  

Colaborare și lucru în echipă  

 

Nr. 

Crt.  
Acțiuni  Subacțiuni  Indicatori de produs/rezultat  Termen de 

realizare  
Responsabil  

1.  
  

Asigurarea implicării 

voluntarilor în  
activitatea serviciilor 

sociale  

1.1. Realizarea reviziurii 

procedurii PO 123 privind 

includerea activității de 

recrutare și selectare a 

voluntarilor  

1.1.1. Domenii de activitate identificate  

1.1.2. Fișe de post pentru voluntari 

elaborate  
1.1.3. Anunțuri elaborate și plasate pe 

pagina web a DGASPC și în rețelele de 

socializare  

 

februarie 

 -  

 

 

decembrie  

Coordonatorul  de  

voluntari  

Conducătorul serviciului social  

Consilier imagine DGASPC 

1.2.Elaborarea Regulamentului 

intern pentru activitați de 

voluntariat 

1.2.1.Anexă la ROI DGASPC și ROI 

servicii sociale  

Martie 2020 Serviciul managementul resurselor 

umane 

Conducătorul serviciului social 

2.  Integrarea voluntarului în 

serviciile sociale  
2.1. Acceptarea persoanelor în 

calitate de voluntar  
2.1.1. Contracte încheiate  permanent  Coordonatorul de voluntari  

2.2. Reînnoirea Convențiilor de 

colaborare cu Asociațiile 

partenere 

2.2.1. Convenții încheiate ianuarie Cnducerea DGASPC 

2.3. Revizuirea listei cu  

responsabilului de voluntari  din 

cadrul serviciilor sociale  

2.2.1. Lista responsabili voluntari ianuarie  Coordonatorul de voluntari   



2.4. Familiarizarea voluntarului 

cu cadrul normativ care 

reglementează activitatea  

DGASPC si a Serviciilor sociale  

2.3.1.  Cadru  normativ  prezentat 

voluntarului si instruirea lui cu privire 

la structura si funcționarea serviciului 

social 

Prezentare ROF si ROI 

Primele zile 

după 

semnarea 

contractului  

Conducătorul serviciului social 

2.5. Asigurarea participării 
voluntarului  la  

evenimente/activități  

desfășurate  de serviciul 

social  

2.4.1. Număr de activități pentru care a 

fost asigurată participarea voluntarului  
pe parcursul 

activității  
Conducătorul serviciului social 
  

Responsabilul de voluntari  

3.  Realizarea activității de 

voluntariat  
3.1.  Stabilirea  sarcinilor  
prioritare ale  voluntarului  

3.1.1. Însărcinări delegate  periodic  Conducătorul serviciului social 

3.2. Monitorizarea activității 

voluntarului și a timpului de 

muncă  

3.2.1. Gradul de realizarea al sarcinilor 
stabilite  

3.2.2. Fișe de supervizare elaborate  

3.2.3. Fișe de pontaj elaborate  

lunar  Conducătorul serviciului social 
Responsabilul de voluntari 

3.3. Evaluarea activității de 

voluntariat  
3.3.1. Fișe de evaluare elaborate  periodic  Responsabilul de voluntari 

4.  Autoevaluarea 

activității de către 

voluntar  

4.1.  Elaborarea  raportului  

privind activitatea realizată  

4.1.1. Raport de activitate elaborat  lunar  Voluntarul  

Responsabilul de voluntari 

5.  Prezentarea rezultatelor 

evaluării  activității 

voluntarului 

conducătorului 

DGASPC  

5.1. Elaborarea notei 

informative cu privire la 

rezultatele activității  
voluntarului  

5.1.1. Notă informativă elaborată și 

prezentată conducerii cu prezența 

voluntarilor 

Raport final al activității voluntarilor 

lunar 

 

 

luna martie 

Coordonatorul voluntariat 
  

 

Seful serviciului Monitorizare 
  

5.2. Prezentarea Raportului 

final al activității voluntarilor 

Asociațiilor colaboratoare  

5.2.1 Intalnire de lucru cu Asociațiile 

de voluntari colaboratoare finalizată cu 

propuneri pentru noile programe de 

voluntariat și numarul necesar de 

voluntari. 

martie Coordonatorul voluntariat 
  

 

Seful serviciului Monitorizare 
 

6.  Evidența  activității  
voluntarilor  

6.1. Întocmirea și completarea 

dosarelor personale ale  
voluntarilor  

6.1.1. Dosare personale întocmite și 

completate  
permanent  Coordonatorul voluntariat  

Responsabilul de voluntari 
de  



6.2. Ținerea registrelor privind 

activitatea de voluntariat  
6.2.1. Registre cu privire la evidența 

voluntarilor, contractelor de 

voluntariat, a certificatelor nominale 

de voluntariat  

permanent  Coordonatorul voluntariat  
de  

6.3. Întocmirea certificatelor 

nominale și a scrisorilor de 

recomandare pentru voluntari  

6.3.1. Numărul certificatelor nominale 

și a scrisorilor de recomandare 

întocmite  
 

permanent  Coordonatorul voluntariat  

de  

7. Realizarea unei bune 

colaborări între 

Autoritățile 

administrației publice  

locale și echipa de 

management  

7.1. Realizarea de intâlniri 

între autoritățile administrației 

publice  locale și echipa de 

management a organizației 

gazdă ( DGASPC) 

7.1.1. Intâlnire concretizată  prin 

promovarea activității voluntarilor, a 

rezultatelor și impactului social 

survenit  

SEM I si 

SEM II 

 

7.2. Realizarea unei strategii 

de imagine a activității 

voluntarilor 

7.2.1.  Promovarea voluntariatului prin 

prezentarea pe site-ul DGASPC a 

actiunilor realizate de  voluntari cu 

beneficiarii  

permanent Consilier imagine DGASPC   

 

7.2.2 Aprecierea și valorizarea muncii 

voluntarilor  

Decembrie 

2020 

Echipa de management DGASPC 

BV 

7.2.3. Organizarea și sărbătorirea Zilei 

internationale a voluntarului 

Decembrie 

2020 

Coordonator voluntari 

Consilier imagine DGASPC   

Conducători ai serviciilor 

sociale/Responsabili voluntary 

 

8.  Demararea campaniei de 

recrutare voluntari 
8.1.Realizarea unei campanii 

de recrutare 

8.1.1 Prezentarea pe rețelele de 

socializare a nevoii de recrutare 

voluntari 

Mai 2020 Consilier imagine DGASPC   

 

  8.2. Realizare campanie de 

recrutare voluntari ăn 

licee/facultăți 

8.2.2 Intâlniri realizate cu elevi 

/studenți doritori să devină voluntari în 

serviciile sociale din subordinea 

DGASPC  

Iunie-

iulie2020 

Coordonator voluntari 

Conducători ai serviciilor 

sociale/Responsabili voluntari 

  

 

 



 

 

Strategia de recrutare a voluntarilor în anul 2020 
 

 

Generalități 
 

Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și formării 

profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. 

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al 

societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. 

Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate 

de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat. 

La nivelul DGASPC Brașov sunt  servicii sociale destinate copiilor cu și fără dizabilități, persoanelor adulte cu dizabilități și vârstnicilor. 

 

Strategia de recrutare a voluntarilor are la bază următoarele documente strategice și reglementări legale:  

 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale 

 Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania 

 Legea nr. 213/2003 pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru 

tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2003 

 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă 

 HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă 319/2006 

 HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor 

 

Scop și principii 
 

Scopul strategiei de recrutare a voluntarilor este acela de a dezvolta un sistem  complet și funcţional de servicii care să sprijine beneficiarii în 

vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, să prevină şi să combată riscul de excluziune socială, de a creşte calitatea vieţii şi de a promova incluziunea 

socială a acestora.  

Realizarea acestui scop necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul Direcției, responsabilizarea şi implicarea factorilor relevanţi, 

prin atragerea de voluntari - persoane active, altruiste, dornice să lucreze cu copiii/persoanele cu dizabilități/vârstnicii, în vederea dezvoltării capacităţii 

individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi includere socială.  

Principiile care stau la baza activității de voluntariat: 

1. Participare - voluntarii vor participa la activitați cu beneficiarii prin decizie liber consimțită și fără a fi remunerați 

2. Egalitatea de șanse și tratament – voluntarii vor manifesta și promova în toată activitatea lor egalitatea de șanse și de tratament fără 

discriminare 



3. Sprijin și Implicare - voluntarii vor sprijinii beneficiarii și se vor implica activ în viața lor și a activităților desfășurate în cadrul  

serviciilor sociale vor fi  acolo unde este nevoie de ei fără a cere nimic în schimb 

4. Eficiență – împreună ( voluntari și beneficiari) vom fi mai eficienți 

5. Organizare și disciplină – voluntarii cu cât sunt mai organizați și disciplinați vor fi un exemplu bun pentru beneficiari 

 

Misiune 
 

Misiunea strategiei de recrutare a voluntarilor este aceea de a sprijini dezvoltarea și integrarea beneficiarilor noștri (copii, persoane cu 

dizabilități, persoane vârstnice) într-o comunitate în care noi, cu toții, să devenim mai activi, mai altruiști și mai buni. 

 

Obiective generale 
 

1. Identificarea nevoilor organizației gazdă - DGASPC Brașov 

Direcția a identificat ca nevoi principale ale beneficiarilor următorele: 

 Nevoia de dezvoltare educațională, socială 

 Nevoia de integrare și incluziune socială 

 Nevoia de creștere a calității vieții beneficiarilor 

 

2. Identificarea Voluntarilor 

Direcția se va axa pe două tipuri de recrutare a voluntarilor: 

 Recrutare generală – în sensul că nu se caută abilități deosebite ale voluntarilor, Direcția se adresează publicului larg printr-un anunț public, pe 

pagina de web, prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. 

 Recrutare în sistem închis – Direcția recrutează voluntari din sisteme închise (școli, asociații). În acest sens, DGASPC își reînnoiește 

Convențiile de colaborare încheiate cu cele două asociații de voluntari (Love and  give și Lindenfeld - Ajungem mari). 

 

Prin activitățile desfășurate de voluntari, specializați în diverse domenii de activitate, ne dorim să creștem calitatea vieții beneficiarilor și o mai 

ușoară integrarea socio-profesională a acestora.  Astfel, vrem ca voluntarii să desfășoare activități educaționale, culturale, sportive, sociale, de petrecere 

a timpului liber (excursii, tabere), întreținere spații verzi. 

Programul voluntarilor va fi stabilit de comun acord (voluntar - sef centru - responsabil de voluntari) 

Recrutarea Voluntarilor va respecta planul de acțiuni și programul atașat acestei strategii. 

 

Obiective strategice 
 

I. Management eficient al voluntarului 

Pentru un management eficient în recrutarea voluntarilor e nevoie de o strategie și un plan de acțiuni bine întocmit și organizat. De asemenea, 

voluntarii au nevoie de un management eficient. Acesta va fi asigurat de coordonatorul voluntarilor și responsabilul de voluntari. 



Coordonatorul voluntarilor este reprezentantul Direcției, care va ține permanent legătura cu responsabilul de voluntari și cu coordonatorul 

voluntarilor din partea asociațiilor partenere, respectiv cu voluntarii direcți. Deciziile le vor lua împreună, după acceptul venit din partea DGASPC. 

 

“Voluntariatul ne aduce împreună!” 
 

1. Obiectiv specific:  Clarificarea responsabilităților în managementul voluntarilor 

Responsabil :  Coordonatorul voluntarilor 

Termen:   ianuarie-februarie 2020 și apoi permanent 

Rezultate așteptate:  

a) Coordonatorul Voluntarilor își va cunoaște atribuțiile 

b) Responsabilii de voluntari își vor cunoaște responsabilitățile 

c) Extinderea domeniului de interes al voluntariatului  

d) Reînnoirea Convențiilor de colaborare cu Asociațiile de voluntari partenere (Asociația Lindenfeld și Love and Give)  

e) Voluntarii se vor familiariza cu cadrul normativ care reglementează activitatea DGASPC și a serviciilor sociale 

f) Coordonatorul voluntarilor se consultă cu responsabilul de voluntari și cu coordonatorul voluntarilor din cadrul Asociațiilor partenere și ia 

decizii de coordonare cu acordul managementului Direcției. 

g) Responsabilul de voluntari va identifica oportunități de implicare și de dezvoltare, va propune acțiuni de voluntariat și moduri de acțiune, 

modalități de motivare a voluntarilor și va veni cu idei de îmbunătățire a activităților desfășurate cu beneficiarii.  

 

2. Obiectiv specific:  Managementul continuu al voluntarilor 

Responsabil:   Coordonatorul voluntarilor 

Termen:   permanent 

Rezultate așteptate: 

a) Va exista o colaborare eficientă între coordonatorul voluntarilor – coordonatorul voluntarilor  Asociațiilor- responsabilul de voluntari și 

managementul Direcției 

b) Deciziile privind voluntarii se vor lua în comun, excepție vor fi cazurile în care din motive bine întemeiate vor fi incluși noi voluntari pe lista 

Asociațiilor partenere 

c) Vor avea loc întâlniri semestriale cu voluntarii – unde Coordonatorul voluntarilor, responsabilul de voluntari și reprezentantul asociațiilor 

partenere vor transmite informațiile și deciziile luate la nivel de management 

 

II. Motivarea voluntarilor 

Motivarea voluntarilor este cea mai mare provocare pentru o organizație eficientă. Un voluntar motivat este o resursă importantă, un filon de aur 

pentru serviciile sociale, iar un grup de voluntari motivați este o comoară. Pentru aceasta, însă este extrem de important, ca organizația gazdă 

(DGASPC Brașov) să identifice modalități eficiente de motivare a lor.  

 

1. Obiectiv specific:  Încurajarea  motivației intrinseci și îmbinarea ei cu motivația extrinsecă 

Termen:   permanent 



Responsabil:   Coordonatorul voluntarilor și consilierul de imagine al Direcției; șeful de centru 

Rezultate așteptate: 

a) Direcția trebuie să păstreze motivația constantă a voluntarilor, prin aprecierea și valorizarea muncii acestora 

b) Direcția trebuie să încurajeze motivația intrinsecă și îmbinarea ei cu motivația extrinsecă (prestigiu, suportarea de cheltuieli de formare din 

partea organizației, excursii, daruri simbolice și personalizate) pentru voluntarii care sunt foarte activi, serioși și inventivi în ativitățile 

organizate cu beneficiarii. 

c) Utilizarea rețelelor de socializare pentru promovarea voluntariatului, prin aceea că fiecare eveniment de voluntariat va fi adus la cunoștință 

publicului 

d) Sărbătorirea zilei internaționale a voluntariatului – 5 decembrie, prin evidențierea rolului voluntarului și valoare adăugată pe care acesta o aduce 

în cadrul DGASPC Brașov. 

e) Atragerea de fonduri și bunuri materiale prin sponsorizări și donații din partea ONG-urilor în vederea susținerii motivării voluntarilor 

 

III. Cresterea numărului de voluntari 

În prezent avem 29 voluntari cu care s-au încheiat contracte de voluntariat direct cu Direcția și 122 voluntari din partea a două asociații 

partenere. Astfel, ne dorim extinderea bazei de date a voluntarilor pe diverse arii (nu numai activități cu beneficiarii, ci și activități pentru creșterea 

calității vieții acestora). 

 

1. Obiectiv specific:  Organizarea unei campanii de recrutare voluntari în școli, facultăți și pe rețelele de socializare 

Responsabil:  Coordonatorul voluntarilor, responsabilul de voluntari, consilierul de imagine al Direcției 

Termen:   semestrul II 2020 

Rezultate așteptate: 

a) Va fi organizată o campanie de recrutare în liceele din localitățile în care se găsesc Centrele de plasament/serviciile sociale ale DGASPC Brașov 

b) Va fi organizată o campanie de recrutare  a voluntarilor din  facultățile de asistență socială, pedagogie-psihologie, educație fizică și sport 

c) Realizarea de campanii pe rețelele de socializare 

 

IV. Diversificarea tipurilor de activități de voluntariat derulate în serviciile sociale 

Pe lăngă activitățile desfășurate de voluntari direct cu beneficiarii, ne dorim extinderea acestor activități și în comunitățile de unde sunt 

beneficiarii/serviciile sociale. În acest sens se va  realiza o integrare socială și profesională mai eficientă a  beneficiarului.  

 

1. Obiectiv specific:  Continuarea implicării voluntarilor în activitățile desfășurate cu beneficiarii 

Responsabil:   responsabilul de voluntari 

Termen:   permanent 

Rezultate așteptate: 

a) Voluntarii vor primi sarcini în concordanță cu abilitățile și interesele lor 

b) Participarea voluntarilor, împreună cu beneficiarii, la evenimente de fundraising organizate de către serviciul social în comunitate 

 

 



Rezutate scontate 
 

Activitatea desfășurată de voluntari aduce anumite avantaje, atât pentru Organizația gazdă- DGASPC Brașov cât și pentru voluntari, astfel: 

 

Avantaje voluntari Avantaje DGASPC Brașov 

Rezervor de idei, abilități și experiențe noi Esențial pentru anumite activități 

Legitimitatea implicării Atrage, încurajează şi motivează voluntarii 

Sens al apartenenței Creşte satisfacţia şi ataşamentul voluntarilor  

Valoare intrinsecă 
Imbunătățirea performanțelor 

Asigură succesul 

 

 

Monitorizare și evaluare  
 

Prin monitorizare se urmărește atingerea rezultatelor previzionate. Monitorizarea se face de către responsabilul de voluntarii, coordonatorul 

voluntarilor -  care lunar transmite  Directorului general lista centralizată cu prezența voluntarilor la activitățile desfășurate cu beneficiarii. 

Prin evaluare se urmărește impactul produs în urma punerii în aplicare a măsurilor adoptate. Măsurarea impactului se face de căte 

managementul Direcției. Evaluarea voluntarilor se face de către șeful de centru/serviciu social în colaborare cu responsabilul de voluntari, printr-un 

raport de activitate ce va conține: activitățile prestate, atribuțiile asumate, aptitudinile dobândite. La încheierea activității voluntarului, la cerere, i se va 

elibera un Certificat de voluntariat.  

 

Evaluarea Strategiei se face la finalul anului, prin întocmirea unui Raport de evaluare a implementării strategiei voluntarilor. 

 

Revizuire 
 

Prin revizuirea strategiei se urmărește adaptarea continuă a acțiunilor la influențele factorilor interni și externi. Revizuirea se face la începutul 

fiecărui an, în baza raportului de evaluare. 

Directorul general al DGASPC Brașov este cel care poate decide revizuirea strategiei. 
 

 

Întocmit 

                 Șef birou Monitorizare,  

                       Luca Daniela 


