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Responsabilitatea 
socială a individului. 

Voluntariat



În contextul noii legi a voluntariatului (Legea
78/2014), România s-a aliniat contextului
european, munca de voluntariat în domeniul
studiilor absolvite fiind recunoscută legal drept
experiență profesională.

E probabil cel mai mare beneficiu al acestei
legi, dar nu singurul!



Implicarea în activități și proiecte în beneficiul unei
cauze, sau în interesul comunității produce în mod
direct la beneficii personale și profesionale directe.
Voluntarul are ocazia să învețe, să experimenteze, să
lucreze în echipe, iar aceasta îi dezvoltă, mai ales că
voluntarul luptă pentru o cauză care îl interesează.



Vom vedea în cele ce urmează: 

15 motive 

pentru care merită să te implici în
activități de voluntariat:



Cum te dezvol ți implicându -te în programe și
acțiuni de voluntariat?

• Dobândești experiență de muncă
• Lucrezi într-o echipă și înveți de la ceilalți
• Îți dezvolți cunoștințele și înveți lucruri noi
• Exersezi abilități sau dezvolți noi abilități
 

 



Cum te dezvol ți implicându -te în programe și
acțiuni de voluntariat?

• Utilizezi mai eficient timpul liber, mai
provocator și mai distractiv

• Legi noi prietenii, cunoștințe și contacte care îți
vor putea fi de folos ulterior

• Te alături prietenilor care sunt deja implicați și
dezvolți noi competențe în lucrul cu oamenii



Cum te dezvol ți implicându -te în programe și
acțiuni de voluntariat?

• Oferi ajutorul pe care poate l-ai primit, sau îl vei
primi și tu cândva

• Devii parte a unei echipe și te vei integra mai ușor
profesional

• Îți dezvolți și consolidezi respectul pentru muncă
• Te conectezi mai bine la comunitatea din care faci

parte 



Cum te dezvol ți implicându -te în programe și
acțiuni de voluntariat?

• Testezi practic abilitățile pe care le ai în a urma o 
anumită carieră sau te poți ajuta în reorientarea în
carieră

• Ai ocazia să întâlnești persoane importante din 
comunitate

• Poate constitui o trambulină profesională
• Înveți să-ți asumi responsabilități și ai satisfacția

lucrului realizat de tine 



Cum te dezvol ți implicându -te în programe și
acțiuni de voluntariat?

Indiferent de motivația pe care o ai, 
Voluntariatul te dezvoltă personal și profesional!



Oportunit ăți de voluntariat

Există numeroase resurse privind oportunitățile
de învățare prin voluntariat. Mai jos prezentăm
câteva, cu invitația de a le explora:
www.eurodesk.ro - portal de informare generală
pentru sectorul educație, tineret și voluntariat
www.provobis.ro - Centrul Național de Resurse
pentru Voluntariat



Oportunit ăți de voluntariat

www.federatiavolum.ro - Federația Organizațiilor care
Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România
www.erasmusplus.ro - resursă pentru voluntariat
internațional prin Serviciul European de Voluntariat
www.voluntareuropean.ro - resursă pentru Serviciul
European de Voluntariat
www.youthnetwork.pro - resursă pentru voluntariat UE
- Africa



Oportunit ăți de voluntariat

www.voluntariat.ro/vso/ - resursă voluntariat în țări
defavorizate ale lumii.
www.blogunteer.ro - resursă voluntariat în România.
www.worldvolunteerweb.org - Resurse și știri
internaționale despre voluntariat.



Vă mul țumesc !


