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MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 

 
                                                                                                                                
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea depunerii, în vederea finanţării, a Proiectului „Being an european volunteer 
in Romania” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 
  
 
 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 
 Luând în considerare Proiectul „Being an european volunteer in Romania” elaborat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind 
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit n) și  art. 115 alin. (1) lit. “b” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1.  Aprobă depunerea, în vederea finanţării, a Proiectului „Being an european volunteer 
in Romania” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 Art. 2.  În situaţia în care Proiectul menţionat la art. 1 va fi declarat eligibil în vederea 
finanţării, Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1 va asigura cofinanţarea în valoare de 3500 euro. 
 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 
 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

       Ion Brad 

                SECRETAR 

              Remus Alexandru Moldoveanu 

 
        Nr.    14 

        Data: 03.02.2012 
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                                                                                                   Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 
                                                                                                                            14/03.02.2012 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
                                                                                                          Ion Brad 

 

Formular de candidatură: 
 

Acţiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat   
Versiune valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2012 

Vă rugăm să completaţi toate secţiunile relevante din acest formular. Este obligatoriu să anexaţi TOATE documentele 
menţionate în lista de verificare. Vă rugăm să consultaţi Ghidul programului pentru a găsi informaţiile necesare pentru a vă 

derula proiectul şi pentru a completa acest formular 
NOTĂ! Versiunea în limba română a fost realizată la iniţiativa ANPCDEFP. 

Traducerea în limba română nu este la momentul postării aprobată oficial de către Comisia Europeană. 

În caz de conflict de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala 

Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului  

 

Numărul proiectului 

A se completa de către Agenţia Executivă sau de către 
Agenţia Naţională  
 

Data poştei / Data primirii  

 

Numele solicitantului 

Vă rugăm să menţionaţi numele şi acronimul solicitantului            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Sector 1, Bucureşti          DGASPC SECTOR 1 

 

Titlul proiectului  

Vă rugăm să precizaţi un titlu scurt pentru proiect .  

Being an european volunteer in Romania! 

 

Tipul proiectului 

Vă rugăm să bifaţi căsuţele corespunzătoare proiectului SEV pentru care depuneţi acest formular de candidatură. 

Aria de acoperire geografică 
a proiectului cuprinde:  

  Ţările participante la program  
x  Ţările participante la program şi ţările partenere din vecinătatea UE 

  Ţările participante la program şi alte ţări partenere din lume 

 

Durata proiectului dumneavoastră 1 

Vă rugăm să menţionaţi durata totală a proiectului, din stadiul de pregătire până la cel de evaluare. 

Data începerii proiectului2

    1/  07    /  2012   

 : 
(data de la care sunt efectuate 
primele cheltuieli) 

Data încheierii proiectului: 
(data la care sunt efectuate ultimele 
cheltuieli)   1  / 07     /  2013   

1  Durata maximă a proiectului: 24 luni. 
2 Pentru informaţii privind cea mai apropiată dată posibilă de începere a proiectului, vă rugăm să consultaţi secţiunea „Când 

poţi candida?”, în partea B din Ghidul Programului.  
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Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului (continuare) 

 
 
 
 
 
 

Relevanţa cu obiectivele generale ale programului Tineret în acţiune    

Vă rugăm să bifaţi căsuţa (căsuţele) corespunzătoare. 

Proiectul:  
X promovează cetăţenia activă a tinerilor, în general, şi cetăţenia europeană a acestora, în special; 

X dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri, în special în vederea consolidării coeziunii sociale în Uniunea 
Europeană; 

  încurajează înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări; 

  contribuie la dezvoltarea calităţii sistemelor de susţinere a activităţilor de tineretşi a capacităţilor organizaţiilor  societăţii 
civile în domeniul tineretului; 

X promovează cooperarea europeană în domeniul tineretului. 

 

Relevanţa cu priorităţile programului Tineret în acţiune    

Vă rugăm să bifaţi căsuţa (căsuţele) corespunzătoare. 

Priorităţi tematice permanente  Priorităţi anuale 

X   Cetăţenie europeană  X   Lupta împotriva sărăciei şi marginalizării 
  Somajul in randul tinerilor 
  Creativitate si antreprenoriat 
  Schimbari de mediu globale, schimbare climatică 
  Sport în vederea promovării unui stil de viată sănătos, includere socială şi 

participare activă 
 

X   Participarea tinerilor 

  Diversitate culturală 

X Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse 

Priorităţi naţionale 
  Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi 

 

Vă rugăm să explicaţi contextul, originea şi obiectivele proiectului dumneavoastră şi în ce mod acesta răspunde obiectivelor şi 
priorităţilor programului Tineret în Acţiune bifate mai sus. 
 
Proiectul Beeing an european volunteer in Romania! este iniţiat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, după o primă experienţă acumulată în cadrul proiectului Make them smile!. Voluntariatul european a fost o 
experienţă benefică pentru sistemul public, datorită background-ului voluntarilor, cât şi a contactului personalului implicat cu 
mediul european. 
Obiectivul: 

1. Implicarea  unui număr de 3 voluntari în activităţile derulate în cadrul sistemului de protecţie a copilului şi adultului 
pe o perioadă de 10 luni, având ca efecte: promovarea cetăţeniei active, schimb cultural, toleranţă între tineri, 
incluziunea sociala a tinerilor cu oportunităţi reduse, cu un cost total de aproximativ de 31.000 euro. 

Obiectivul formulat se pliază pe obiectivele cât şi pe  priorităţile programului Tineret in Actiune: 
- Promovează cetăţenia active a tinerilor şi cetăţenia europenă: încurajarea tinerilor să reflecteze asupra subiectelor 

europene şi implicarea în ceea ce priveste construcţia Europei, prin realizarea activităţilor de voluntariat la nivelul 
Sectorului 1, activităţile realizate putând fi considerate modele pentru voluntarii români. În acest sens vor fi 
organizate activităţi ( împreună cu mentorii şi voluntari români ) în care se vor propune teme de discuţie ca 
Xenofobia, Discriminarea, Rasismul, Dizabilitatea, O comunitate Sănătoasă. Activităţile proiectului vor fi publicate în 
revistele Primăriei sector 1, cât şi pe site astfel încât să fie promovate acest tip de activităţi şi în rândul cetăţenilor 
Sectorului 1.  

- Dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri pentru a consolida coeziunea socială în Europa prin 
convenţuirea mai multor culturi în accelaşi mediu. Se vor realiza activităţi de identificare a voluntarilor români, cât şi 
a altor voluntari evs. Solidaritatea şi toleranţa vor fi dezvoltate prin participarea şi implicarea acestora în cadrul unor 
activităţi similare. 

- Cultivă întelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări: întâlnire voluntarilor din tări(Turcia şi România) diferite 
implică toleranţă,acceptare, integrarea elementelor dintr-o cultură în altă cultură proiectul Being  an european 
volunteer in Romania! oferă oportunitatea de a identifica valori comune cu tineri din alte ţări, în vederea depăşirii 
diferenţelor culturale. Astfel voluntarii participă activ la viaţa comunităţii Sectorului 1. 

- Oferă o mai mare susţinere pentru diferitele forme de învăţare, se pune accent cu precădere pe învaţarea non 
formală. Prin participarea la activităţile zilnice voluntarii acumulează informaţii utile pentru viitorul traseu profesional, 
învăţând în mod continu din experienţa şi contactul cu persoanele defavorizate. 
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- Promovează incluziunea socială a tinerilor cu oportunităţi reduse. Proiectul implică un număr de 3 voluntari din 
minoritatea kurdă. Principalele cauze care fac acestă monoritate să fie exclusă sunt: dezvoltare economică 
slabă,integrarea precară pe piaţa muncii sau în sistemul educaţional, dar şi datorită formelor de discriminare la care 
sunt supuşi, îngreunându-le astfel accesul la facilităţi, instituţii, programe. Incluziunea socială a tinerilor kurzi va fi 
realizată de personalul implicat în implementarea proiectului, prin participarea voluntarilor la toate activităţile: 
formări, realizare a activităţilor stagiului de voluntariat, socializarea cu alţi voluntari, schimbul cultural cu beneficiarii 
sistemului de aistenţă socială în vederea conservării elementelor culturale: muzică, tradiţii. Se va pune accent pe 
competenţele şi abilităţile dobândite în vederea facilităţii procesului de angajare, la întoarcerea în ţara de origine. 

       Acest proiect se încadrează pe obiectivele şi cerinţele Programului Tineret în Acţiune prin implicarea tinerilor în 
comunitate, dezvoltarea de abilităţi de competenţe prin procesul non formal, includerea propriei culturi în cultura ţării gazdă. 
Vor fi exersate atât cunoştinţele de limbă engleză, cât şi limbă română prin contactul direct al voluntarilor cu beneficiarii 
sistemului de protecţie socială: copiii, tineri cu handicap mintal, bătrâni, personalul implicat în implementarea proiectului. 

 

Principalele teme ale stagiilor SEV 

Vă rugăm să bifaţi cel mult două căsuţe. 

  Conştiinţă europeană   Reabilitarea post-conflict şi post-dezastru 

  Dialog interreligios   Dezvoltare urbană / rurală 

X Antidiscriminare   Politici pentru tineret 

X Artă şi cultură   Media şi comunicaţii / Informarea tinerilor 

X   Dizabilitate   Educaţie prin sport şi activităţi în aer liber  

X   Minorităţi    Sănătate 

  Egalitate între femei şi bărbaţi    Mediu  

  Non-discriminare pe criterii de orientare sexuală
  

 Timp liber pentru tineri                                                  
    X Copii 

 Activităţi Intergeneraţionale 

  Cooperare pentru dezvoltare 
 Comunităţi de etnie rromă 
 Bunăstarea  Animalelor 
  Altele – Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi: 

 

  
 

Partea I. Identificarea şi rezumatul proiectului (cont.) 

 

Rezumatul proiectului dumneavoastră 

Vă rugăm să oferiţi  o scurtă descriere a proiectului dumneavoastră (aproximativ 10-15 rânduri). Vă rugăm să reţineţi că in cazul 
în care proiectul dumneavoastră este aprobat, acest paragraf poate fi făcut public. Astfel, precizaţi locul desfăşurării, tipul 
proiectului, tema şi obiectivele,  durata stagiului (în luni), ţările implicate, numărul de voluntari, activităţile desfăşurate şi 
metodele utilizate. Acest rezumat trebuie să fie redactat  în limba engleză, franceză sau germană, indiferent de limba pe 
care o utilizaţi pentru a completa restul formularului de candidatură. Vă rugăm să fiţi concişi şi clari. 

The project “Being an European volunteer in Romania!” has the following theme: to involve 3 volunteers in social activities with 
children, youth persons with mental disabilities, elders persons with the aim to promote active citizenship, to make a cultural 
exchange,tolerance among young people, social inclusion of persons with few opportunities. 

There is a number of 3 volunteers involved and the period of the volunteering stage is of 10 months, from July 2012 until 
February 2013. The role of the European volunteer is to get involved in social and leisure activities with children and adult 
persons with disabilities (mental, physical, psychic) from the day centre,residential and unit type families within our institution, 
gardening, manual work activities and gastronomic exchange with the elders person from public system. Upon the arrival in 
Romania, the volunteer will be trained at the General Directorate of Social Assistance and Child Protection and he/she will 
attend Romanian language classes. During the volunteer period it will be organize different kind of course like: communication , 
puppets, theatre, drums. Through is courses the volunteers will develop new abilities and competence .At the end of the stage 
they will have better communication with persons from our institution, they will know how to play to some instruments, they will 
know how to puppet manui .From the permanent contact with the menthor ( integration in community), they will get new and 
more information about Romania: culture, tradition, customs, gastronomy. 

A country will be involved in the project: Turkey . In this project, the main used methods are: informal learning, participative and 
non-participative observation. 
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Detalii ale partenerilor implicaţi în SEV 
Pentru formularele de candidatură depuse la o Agenţiei Naţională, vă atragem atenţia asupra următorului aspect: pentru fiecare 
serviciu  toate organizaţiile de găzduire (HO) sau toate organizaţiile de trimitere (SO) implicate în SEV, trebuie să aibă sediul în 
ţara organizaţiei coordonatoare (solicitantă). Mai mult, fiecare organizaţie de trimitere şi fiecare organizaţie de găzduire având 
sediul într-o ţară participantă la program, într-o ţară din Europa de sud-est sau într-o ţară din Europea de Est şi Caucaz trebuie 
să fie acreditată şi trebuie să beneficieze de un număr de referinţă la o Manifestare a Intenţiei aprobată (MI)5 De asemenea, vă 
rugăm să adăugaţi şi organizaţia coordonatoare, în cazul în care aceasta  trimite şi/sau găzduieşte voluntari. 

Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri. 

 
 

 

Denumirea 
organizaţiei de 

trimitere 

 

Ţara de trimitere 

Numărul 
de 

referinţă 
MI 

 

Denumirea 
organizaţiei de 

găzduire 

 

Ţara de 
găzduire 

Numărul 
de 

referinţă 
MI 

Număr de 
voluntari

Data de 
începere a 
stagiului 
(zz/ll/aa) 

3 

Data de 
încetare a 
stagiului 
(zz/ll/aa) 

Durata 
stagiului  

Genclick ve 
Degisim 
Dernegi/ Youth 
and Change 
Association 

Turcia 2009-TR-
61 

DGASPC 
SECTOR 1 România  2009-RO-

36 3 1/09/2012 1/ 06/2013 10 luni 

   Total 3  

 
3La acest proiect pot participa până la 30 de  voluntari. Identitatea  voluntarilor nu trebuie să fie cunoscută în acest stadiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partea II.  Solicitantul 

 

A. Detalii privind solicitantul (organizaţia coordonatoare) 

Denumire: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 

Număr de referinţă al acreditării 
(MI)4

2009-RO-36 
  

Adresă: B-dul Mareşal Averescu, nr. 17 

Cod poştal: 71314 Oraş: Bucureşti 

Regiune: Ilfov Ţară: România 

E-mail: director@dgaspc-
sectorul1.ro 

Site web: www.dgaspc-sectorul1.ro 

Telefon: 021/222.53.46 Fax: 021/222.42.75 
4 Organizaţia coordonatoare trebuie sa aibă sediul într-o ţară participantă la program sau într-o ţară din Europa de sud-est şi 

trebuie să fie acreditată şi să beneficieze de un număr de referinţă la o Manifestare a intenţiei aprobată (MI). 
 

Persoana autorizată să semneze contractul în numele solicitantului (reprezentantul legal) 
Nume (dna / dl) Fleacă Prenume Dănuţ Ioan 

Poziţie / funcţie Director General 
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Persoana responsabilă de proiect (persoana de contact) 

Nume (dna / dl)  Coza Prenume Maria 

Poziţie/ funcţie Coordonator proiect 

E-mail cozamr@yahoo.com 

Telefon 0740.193.223 Fax 021/ 222.41.70  
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B. Profilul şi rolul solicitantului 

Tip şi statut   Organizaţie non profit/neguvernamentală  X  Organism public 
 Organism activ la nivel european în domeniul tineretului 
  Organizaţie guvernamentală internaţională     

  Generator de profit 
  Altul – vă rugăm să specificaţi: 

Nivelul activităţii   Local      Regional    Naţional          European/internaţional 

Rol  Organizaţie de trimitere X Organizaţie de găzduire 

  Organizaţie de trimitere şi de găzduire 
X  Doar organizaţie coordonatoare (nici organizaţie de trimitere şi nici organizaţie de găzduire) 

Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei dumneavoastră (activităţi, membri, etc.) şi să descrieţi competenţele şi 
motivaţia dumneavoastră în domeniul proiectului. 
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a luat naştere în aprilie 2003 prin reunirea într-o singura 
instituţie a Direcţiei de Protecţie Socială şi a Direcţiei Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului Sector 1.  

Principalele activităţi vizează acordarea de servicii sociale: ajutoare financiare, ajutoare materiale, găzduirea 
beneficiarilor în diferitele locaţii pe care le deţinem: centre rezidenţiale, căsuţe de tip familial, centre de zi, acordarea de 
consiliere psihologică, consiliere socială, consiliere vocaţională. 

Motivaţia noastră privind implementarea unui proiect de tip SEV, are la baza proiectul derulat de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 în perioada 2010-2011, Make them smile!.  

 

Motivele care au stat la baza implementării unui proiect Sev, sunt: 

- Efectele produse de proiectul Sev implementat: realizarea unor activităţi benefice pentru sistemul de 
protecţie socială 

- Contactul cu o altă cultură, contactul cu noul 
- Spargerea monotoniei 
- Crearea unui tonus pozitiv, participativ datorită atitudinii tinerilor voluntari 
- Posibilitatea unei abordări diferite din punct de vedere al relaţiei cu o persoană cu nevoi speciale, 

voluntarul venind cu bagajul educaţional specific culturii din care provine 
- Vizibiliatea serviciilor de asistenţă socială din România în Europa prin modele de bună practică 
- Dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi pentru personalul DGASPC SECTOR 1: abilităţi de cunoaştere 

a unei limbi străini, experienţă în lucru cu tinerii europeni, acumularea de informaţii privind cultura şi 
civilizaţia europeană, procesul de învăţare având la bază metoda nonformală punându-se accent pe 
conceptul de life long  leaning 

- Interacţiunea culturală: personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului poate 
învăţa din cultura voluntarului european, şi invers, realizarea de schimb cultural  

- Respectarea unor principii de baza în ceea ce priveşte nediscriminarea,egalitatea şanselor a beneficiarilor 
aflaţi în sistemul de protecţie socială 

 

Competenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 presupun: 

- Experienţă în derularea de proiecte cu finanţare Europeană  
- Resurse umane existente: personal calificat şi certificat  cu competenţe în management de proiect 
-  Experienţă în proiectele SEV prin colaborarea derulată cu Asociaţia A.C.T.O.R: Căsuţa Alexandra, 

Căsuţa Buburuza, Căsuţa Stejărel, Complexul de Servicii Sociale Sf. Maria, Complexul de Servicii 
Sociale Sf. Petru şi Pavel, cât şi experienţa acumulată în perioada de implementare a proectului Make 
them smile! 

- Resurse financiare suficiente puse la dispoziţia proiectului ( cofinanţare financiară) 

  

Beneficii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1: 

- Desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber 
- Stimularea logicii  şi imaginaţiei prin metoda jocului: origami, activităţi de animaţie 
- Contactul de culturi diferite 
- Contactul unei instituţii publice cu “noul”, dat de către voluntarul european 
- Stabilirea de noi relaţii între voluntarii europeni, şi beneficiarii, personalul DGASPC SECTOR 1 
- Preluarea de la voluntarii europeni de modele de comportament 

Beneficii pentru voluntarii europeni: 
- O buna oportunitate pentru voluntarul european de a vedea cum funcţionează o structură de administraţie 

publice locale 
- Oportunitate pentru voluntar de avea o buna bază de studiu şiun număr mare de beneficiari, dar şi divers 

atât ca problematică , cât şi ca vârstă 

- Cunoaşterea şi interacţiunea cu culturi diferite 
- Dezvoltare personală 
- Satisfacţie personală: simt că sunt utili 
- Experienţă acumulată, maturitate 
- Cunoaşterea unor noi domenii de activitate: asistenţa socială, persoana cu handicap, vârsta A III A 
- Crearea de noi relaţii sociale 
- Responsabilizarea voluntarului cu diferite sarcini, ceea ce îl va pregăti pentru o viaţă independentă 
- Îmbunătăţirea capacităţii de socializare 
- Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe pe care le pot pune în practică la întoarcerea în propria ţară 

Organizaţia dumneavoastră a primit deja o finanţare comunitară? 

  Nu 

X  Da - specificaţi finanţarea primită sau pentru care aţi candidat în ultimul an financiar:Leonardo Da Vinci Programme 
10.000 euro 



Programul Tineret în Acţiune - Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat                                                                

 

 
 

Partea III. Promotor (promotori) partener (parteneri) 

 

A.  Detalii privind partenerul 

Denumire  

Adresă  

Cod poştal şi oraş  Ţară  

Regiune  Referinţă 
MI  

 

E-mail  Site web  

Telefon  Fax  

 

Persoana responsabilă de proiect (persoana de contact) 

Nume (dna / dl)  Prenume  

Poziţie / funcţie  

E-mail  

Telefon  Fax  

 

B. Profilul şi rolul organizaţiei partenere 

Tip şi statut  Organizaţie non profit/neguvernamentală  
 Organism activ la nivel european în domeniul tineretului 
  Organizaţie guvernamentală internaţională     

 Organism public    
 Generator de profit  
  Altul – vă rugăm să specificaţi: 

Nivelul activităţii   Local      Regional    Naţional           European/internaţional 

   Organizaţie membră a solicitantului 

Rol  Organizaţie de trimitere               Organizaţie de găzduire 

Vă rugăm să oferiţi o scurtă descriere a organizaţiei / grupului dumneavoastră (activităţi, membri, etc.): 

 
 
 

C.  Acord preliminar al organizaţiei partenere 

Subsemnatul, în numele (repetaţi numele organizaţiei partenere) 

confirm participarea noastră la fiecare etapă a proiectului (repetaţi titlul proiectului, astfel cum a fost menţionat în Partea I): 

Proiectul va respecta dispoziţiile stipulate în Carta SEV şi în Ghidul programului, aferente programului  Tineret în Acţiune. 
Sunt la curent cu drepturile şi obligaţiile voluntarului (voluntarilor) de a participa la sesiunile de formare a voluntarilor SEV, 
oferite de către Agenţiile Naţionale din ţările participante la program şi de către Centrul de Resurse SALTO din Europa de sud-
est şi Europa de Est şi Caucaz. În cazul în care sesiunile de formare si evaluare a voluntarilor sunt organizate de către 
organizaţia noastră (în conformitate cu dispoziţiile Ghidului programului), aceste evenimente vor respecta în totalitate 
standardele europene minime şi liniile directoare pentru formările voluntarilor SEV.  
Confirm faptul că organizaţia/grupul pe care o /îl reprezint nu a candidat pentru a obţine finanţare pentru prezentul proiect la o 
altă Agenţie Naţională sau la Agenţia Executivă. 

Am ajuns la un acord cu toţi promotorii implicaţi în proiect cu privire la parte de finanţare comunitară pe care organizaţia mea 
are dreptul să o primească pentru a implementa proiectul. 

Totodată confirm angajamentul meu pentru asigurarea vizibilităţii sprijinului acordat proiectului de către Uniunea Europeană şi 
pentru asigurarea diseminării  şi exploatării rezultatelor sale. 

Nume cu majuscule:  

Loc: Semnătură:  

Dată:  
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Parte IV. Descrierea proiectului  
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A. Parteneriat şi coordonare  
Vă rugăm să descrieţi modalitatea prin care i-aţi cooptat pe ceilalţi promotori, modul în care aţi stabilit un parteneriat eficient  şi 
modul în care partenerul (ii) va (vor) coopera şi va (vor) fi implicat (implicaţi) în proiect. 
De asemenea descrieţi rolul dvs în calitate de  organizaţie coordonatoare şi sarcinile de coordonare  pe care le veţi derula pe 
parcursul proiectului. 

 

 Colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 cu partenerul turc Genclick ve Degisim 
Dernegi/ Youth and Change Association  este  din 2010, perioada în care instituţia noastră a derulat proiectul Make them 
smile! Aceşţia au fost coptaţi prin folosirea bazei de date ce cuprinde toate instituţiile acreditate în ceea ce priveşte Serviciul 
European de Voluntariat, cât şi prin transmiterea unor informaţii cu privire la instituţia noastră, proiectul pe care intenţionam 
să-l derulăm, informaţii cu privire la procedura de selecţie.  

Rolul instituţiilor, cât şi a organizaţiilor în ceea ce priveşte proiectul Being an european volunteer in Romania! este să ofere 
suport voluntarului, şi să asigurare integrarea acestuia în comunitatea locală. 

 

1. Rolul partenerilor  privind activitatea voluntarului european: 

- Informarea voluntarului cu privire la proiect şi activităţile ce necesită a fi derulate 

- Asigură participarii voluntarilor la cursul de formare dinaintea plecării 

- Organizează şi realizează cursul dinaintea plecării 

- Furnizează pregătire adecvată pentru voluntari înaintea plecării, conform nevoilor individuale 

- Asigură participarea voluntarilor la evaluarea proiectului 

- Oferă oportunitatea voluntarilor de a face schimb şi de a împărtăşi experienţe 

- Furnizează consiliere privind educaţia continuă, formare sau oportunităţi de angajare pentru voluntar 

- Reintegrează voluntarul în comunitatea locală, dupa finalizarea stagiului de voluntariat 

- Comunică în permanenţă cu voluntarul 

- Sprijină partenerul în activitatea logistică 

 

2. Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 în calitate de Organizaţie Gazdă  

- Pregătirea şi evaluarea voluntarilor 

- Susţinerea voluntarilor  

- Se asigură că toţi voluntarii parcurg ciclul de formare şi evaluare SEV 

- Facilitează obţinerea de vize pentru voluntarii care au nevoie 

- Completează şi emite Certificatele Youth Pass 

- Identificarea unui mentor pentru fiecare voluntar 

- Oferă susţinere privind sarcinile voluntarului ( supervizarea şi consilierea voluntarului) 

- Susţinere privind ciclul SEV de formare şi evaluare, susţinere lingvistică 

- Asigură un trai decent voluntarului  

- Oferă voluntarului european cazare şi masă: alocaţie de hrană, cazare şi mese adecvate 

- Asigură voluntarului transport local (se asigură că toate mijloacele de transport sunt accesibile pentru toţi 
voluntarii) 

- Acordarea unei alocaţii săptămânale sau lunare pentru fiecare voluntar 

În ceea ce priveşte  activitatea de coordonare, rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 va fi                       
de a monitoriza în permanenţă activităţile proiectului 

- De a comunica cu partenerii proiectului 

- De a informa partenerii cu privire la activităţile derulate 

- De a efectua vizite de monitorizare la locul de derulare a stagiilor  

- Transmiterea costurilor aferente sendingului 

- Organizarea de acţiuni de formare şi orientare practică a voluntarilor în scopul dezvoltării de abilităţi, 
creşterea eficenţiei  activităţilor acestora la locul de stagiu 

- De a transmite către parteneri fişe de evaluare a proiectului 

- De a informa partenerii cu privire la situaţiile problematice apărute de a lungul stagiului de voluntariat  

- De a stabili întâlniri lunare cu voluntarii şi coordonatorii de activitate prin care să fie analizate diferitele 
activităţi sau perioade ale stagiului 

- De a solicita de la partenerii informaţii cu privire la formări la plecare, integrare în comunitate, follow up 

- De a solicita diseminarea informaţiilor, activităţilor proiectului 
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B. Profil al voluntarului şi proces de recrutare 

Organizaţia coordonatoare şi/sau organizaţia (organizaţiile) de găzduire şi/sau organizaţia (organizaţiile) de trlmitere se 
obligă să selecteze voluntari cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, care au domiciliul legal într-o ţară participantă la 
program sau într-o ţară parteneră din vecinătatea UE. Tinerii cu posibilităţi reduse de asemenea pot participa de la vârsta de 
16 ani. Atunci când recrutează voluntari, organizaţia (organizaţiile) coordonatoare / de trimitere / de găzduire se obligă să 
păstreze accesibilitatea generală la SEV şi să asigure o participare echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor.   

Vă rugăm să descrieţi profilul dorit şi procesul de recrutare al voluntarului (voluntarilor): 
• care este profilul candidaţilor voluntari; 
• cum intenţionaţi să comunicaţi despre existenţa unui „loc disponibil” pentru un proiect SEV; 
• cum va (vor) fi selectat (selectaţi) voluntarul (voluntarii) dintre candidaţi şi cum va fi asigurată deschiderea şi 

transparenţa procesului de recrutare; 
• cum va fi adaptat  stagiul  SEV profilului şi intereselor voluntarului (voluntarilor); 
• cum veţi evita substituirea unui loc de muncă cu o activitate SEV; 
• dacă sunt cerute competenţe specifice, vă rugăm să indicaţi motivele.  

 

      În vederea selecţiei voluntarilor va fi elaborat  anunţul de recrutare, ce va cuprinde profilul voluntarului, tipul de activităţi 
şi informaţii cu privire la procedura de selecţie. Profilul candidaţilor va fi următorul: persoane de sex masculin şi feminin, 
vârstă de peste 18 de ani, dornice de a desfăşura activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu copii, tineri , bătrâni 
aflaţi în sistemul de protecţie socială a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1. Vor fi stabilite 
activităţi de petrecere a timpului liber, mentorat, activităţi de realizare a stagiului care au ca şi scop dezvoltarea şi 
acumularea de experienţă. 

Comunicarea în ceea ce priveşte locurile disponibile privind proiectetele SEV se fac face prin intermediul internetului. Astfel,   
anunţului de recrutare va fi transmise către site-uri de specialitate: eurodesk_info@yahoogroups.com, cât şi către partenerii 
transnaţionali ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, recrutaţi din baza de date 
internaţională. Astfel, apelul este deschis pentru toate persoanele interesate să participe la un astfel de stagiu, pentru o 
perioadă de 10 luni. 

 

În ceea ce priveşte procesul de selecţie, va fi folosită metoda interviului. Interviul poate fi telefonic sau prin intermediul 
internetului: skype. Interviul cuprinde un set de 16 întrebări care au vizează: capacitatea de autodescriere, status -rol în grupul 
de apartenenţă în care s-a format, capacitatea de reacţie la situaţii stresante, descrierea unui serviciu ideal de voluntariat etc.  

De asemenea li se va solicita un CurriculumVitae, cât şi o scrisoare de referinţă sau scrisoare de motivaţie. Se va pune cu 
precădere accent pe dorinţa voluntarilor de a realiza activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu tipurile de 
beneficiari, având în vedere nevoia de voluntariat în rândul acestor grupuri ţintă. Vor fi solicitate referinţe şi din partea 
organizaţiei de trimitere. 

Transparenţa şi deschiderea  va fi asigurată prin obiectivitatea procesului de recrutare, respectându-se totodată criteriile de 
selecţie, cât şi profilul acestora.  Comunicarea rezultatelor se va face atât către organizaţia de trimitere, cât şi către 
voluntar.Se va avea în vedere ca proiectul de faţă să răspundă nevoilor voluntarului, şi acesta să fie adaptat structurii lui de 
personalitate.Daca activitatea stabilită nu se pliază pe nevoile acestuia, se va face o readaptare a acestora în funcţie de 
preferinţe şi abilităţi. Evaluarea abilităţilor se va face în funcţie de achiziţiile fiecărui voluntar, cât şi de cee ce îi place să facă: 
un voluntar care are abilităţi artistice, şi relaţionează bine cu copiii sau cu persoanele adulte. 

În ceea ce priveşte substituirea unui loc de muncă, cu o activitate SEV, se vor respecta strict activităţile stipulate  în  cadrul 

Activitatea Sev nu va substitui un loc de muncă, care presupune o normă de lucru / zi, în timp ce activitatea de voluntariat se 
va desfăşoara 6 ore pe / zi . Voluntarul EVS va realiza activităţile din cadrul proiectului şi va respecta cerinţele stabilite în fişa 
de post, în timp ce activităţile unui angajat DGASPC SECTOR 1, sunt multiple şi diversificate în funcţie de poziţia pe care o 
ocupă în cadrul sistemului de protecţie socială. 

 

Competenţe specifice necesare 

Nu sunt solicitate competenţe specifice..Dacă voluntarul european, are experienţă în lucru cu copiii, acesta va fi considerat 
un plus, cât şi cunoştinţele de limbă engleză care fac mai facil procesul de comunicare. Evaluarea competenţelor  deţinute 
se va face în cadrul interviului, prin întrebări sau, tehnica observaţiei şi a discuţiei libere .  
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C. Descrierea stagiului:  
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Vă rugăm să descrieţi:  
• în ce măsură stagiul respectă criteriile calitative ale Cartei SEV 
• rolul şi sarcinile voluntarului/ilor 
• aspectele practice (orele de lucru, zilele libere, vacanţele, hrana, cazarea, transportul local) 
• cum va contribui stagiul la procesul de învăţare al voluntarului/ilor şi cum se va reflecta acesta în certificatul Youthpass 
    Vă rugăm să furnizaţi un calendar săptamânal standard de activităţi ale stagiului pentru fiecare voluntar implicat. 
Prin proiectul Being an european volunteer in Romania!, cerinţele a Cărţii SEV sunt respectate prin pregătirea şi susţinerea 
voluntarilor, asigurarea unui trai decent. Asigurea unui suport personal se va face prin intermediul mentorului, iar suportul 
lingvistic va fi asigurat de către un profesor specializat. Vor fi respectate principiile SEV: 

- dimensiunea educaţională nonformală şi învăţarea interculturală 
- asigurarea unui program normal 
- asigurarea contactului cu comunitatea 
- asigurarea şi includerea  în procesul de selecţie a unori minorităţi etnice : toţi voluntarii sunt de etnie 

Kurdă. 
Rolul şi sarcinele voluntarului 
1. Copiii şi tineri cu dizabilităţi 
-  Sprijin acordat beneficiarilor ( copii şi tinerii cu dizabilităţi cu vârste cuprinse între 6 şi 30 ani) şi personalului în ceea ce 
priveşte derularea următoarelor activităţi: 

● activităţi muzicale 
● activităţi de animaţie 
● activităţi de arte plastice, exprimare corporală şi artistică, dansuri 

- Stimularea creativităţii şi gândirii logice 
                ● activităţi de origami figurine din hârtii 
-  Stimularea autonomiei personale şi a stimei de sine 
- Organizarea de activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber (teatru de păpuşi, participarea la excursii sau evenimente 
cultural artistice) 
2. Bătrâni 
- Construirea împreună cu bătrânii a unui foişor în incinta complexului în care aceştia trăiesc 
- Organizarea şi realizarea de activităţi de păstrare a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti ( Sărbători cu specific creştin ortodox) 
- Activităţi de socializare (întâlniri cu bătrâni din alte centre) 
- Organizarea  şi realizarea de competiţii (şah, table, biliard în centrele rezidenţiale Străuleşti, Odăi) 
- Organizarea şi realizarea de concursuri gastronomice 
- Organizarea şi vizitarea unor obiective turistice (mănăstiri) 
 
Aspecte organizatorice 
Ore de lucru:6 ore/zix5 zile /săptămână= 30 ore pe lună 
Zile libere: 2 zile/ săptămână 
Vacanţă:  
Cazare va fi asigurată într-unul din centrele deţinute de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau 
vor fi identificate locaţii în care să fie asigurate condiţii de trai adecvate. 
Transportul local va fi asigurat prin resursele financiare acordate lunar voluntarului. Vor fi  furnizate informaţii cu privire la 
existenţa mijloacelor de transport. Stagiul de voluntariat va contribui la dezvoltarea de abilităţi şi competenţe prin metoda 
nonverbală. Cu ajutorul procedului de reflecţie voluntarul european, va dobândi noi achiziţii în funcţie de grupul ţinţă cu care 
intra în contact: 

1. copii-  acumulează informaţii despre psihologia copilului, îi formează ca viitori părinţi: empatie, responsabilitate, 
altruism, acumulează informaţii despre persona cu handicap, dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare, 
socializare,dezvoltarea sentimentului de independenţă, adaptarea la o nouă cultură, pregătirea pentru un nou loc de 
muncă ( respectarea unor rigori: program de lucru, sarcini, calitatea prestaţiei, capacitatea de a relaţiona cu colegii), 
dezvoltarea autonomiei personale. 

2. Tinerii- acumulează informaţii despre psihologia personelor cu dizabilităţi mentale, îi formează ca viitori părinţi: 
empatie, responsabilitate, altruism, acumulează informaţii despre persona cu handicap, dezvoltarea unor abilităţi de 
relaţionare, socializare,dezvoltarea sentimentului de independenţă, adaptarea la o nouă cultură, pregătirea pentru 
un nou loc de muncă ( respectarea unor rigori: program de lucru, sarcini, calitatea prestaţiei, capacitatea de a 
relaţiona cu colegii), dezvoltarea autonomiei personale. 

3. Bătrânii- integrarea în psihicul propriu a unei perioade de viaţă pe care voluntarul nu a experimentat-o, acumularea 
de informaţii cu privire la vârsta a III a, împărtăşirea din experienţa de viaţă, obiceiuri, tradiţii 

Procesul de învăţare, va presupune dezvoltarea de competenţe în, acest lucru reflectându-se în certificatul Youthpass 
- Comunicare în limba maternă: competenţe acumulate prin contactul cu ceilalţi voluntari 
- Comunicare în limbi străine: folosirea limbii engleze, cât şi învăţarea limbii române  
- Matematică, ştiinţe şi tehnologie: folosirea logicii ( activităţI de origami) 
- Competenţe digitale ( folosirea calculatorului în vederea pregătirii activităţilor de voluntariat)  
- Competenţe sociale şi civile ( comunicare, relaţionare ca urmare a multi culturalităţii) 
- Iniţiative şi antreprenoriat ( organizarea diferitor activităţi)  
- Conştientizare şi expresie culturală ( formari la care vor participa voluntarii de alungul stagiului de 

voluntariat) 
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 Dimensiunea de învăţare ( de ex. achiziţia/îmbunătăţirea competenţelor) reprezintă o componentă esenţială în orice proiect 
finanţat de programul Tineret în Acţiune. Programul stabileşte un proces de recunoaştere al competenţelor dobândite prin 
participarea la proiectele Tineret în Acţiune care se numeşte Youthpass (vă rugăm consultaţi www.youthpass.eu). În 
legătură cu acesta vă rog descrieţi: 

• competenţe (de ex. cunoaştere, abilităţi şi atitudini) care ar putea fi dobândite de voluntar/i în proiectul dumneavoastră 
• măsurile planificate care au ca scop oferirea unui loc de reflecţie şi evaluare a experienţei de învăţare din proiect 

 
La sfârşitul stagiului, voluntarul va avea următoarele arii dezvoltate: 

 
Dezvoltare socială: Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi socializare, la sfârşitul stagiului voluntarul îşi va dezvolta abilităţile 
de a lucra în echipă ,experienţa acumulată îl pregăteşte pentru plasarea pe piaţa muncii şi îl poate ajuta să se decidă asupra 
unei cariere profesionale, achiziţii în ceea ce priveşte autonomia personală 
Dezvoltare personală: Dezvoltareaa de aptitutini, cunoştinţe, abilităţi(va avea cunoştinţe de limbă, va şti să întelegă copii-  
dezvoltarea abilităţilor empatice, va şti să relaţioneze cu persoanele de diferite vârste,  va  acumula  noi informaţii cu privire la 
problematica copilului cu handicap, va identifica o  nouă metodă de învăţare: metoda nonformală prin joc,  va cunoaşte o  
nouă  cultură,  va acumula  informaţii cu privire la istorie, legislaţie, va învăţa să creeze obiecte din hârtie, să cânte la un 
instrument, va avea cunoştinte despre civilizaţie, tradiţie, obiceiuri). 

1.          Competenţe şi achiziţii în limba maternă: îmbunătăţirea regulilor gramaticale prin comunicarea cu voluntari de 
aceeaşi origine ( voluntari turci) 

2.           Competenţe şi achiziţii în  limbi străine: limba engleză, limba română: îmbunătăţirea şi achiziţiile din limba engleză, 
voluntarii europeni folosind ca mijloc de comunicare limba engleză 

3. Competenţe matematice folosirea logicii ( activităţi de origami) 
4. Competenţe digitale ( folosirea calculatorului în vederea pregătirii activităţilor de voluntariat)  
5. Competenţe sociale şi civile ( comunicare, relaţionare ca urmare a multi culturalităţii) 
6. Iniţiative şi antreprenoriat ( organizarea diferitor activităţi)  
7. Conştientizare şi expresie culturală ( formari la care vor participa voluntarii de alungul stagiului de voluntariat) 
 
Măsuri planificate care au ca scop oferirea unui loc de reflecţie şi evaluare a experienţei de învăţare din proiect: 
Întâlniri periodice cu mentorul, prin care au loc discuţii cu privire la activitatea stagiului de voluntariat, grupurile ţintă cu care 
aceştia au intrat în contact, modul în care se relaţionează cu ceilalţi voluntari 
Informarea voluntarilor europeni cu privire la existenţa şi consemnarea în Jurnal ( Volunteer’s Learning Diary ( în care 
voluntarul European consemnează momentele de învăţare 
Copacul Învăţării voluntarul European deseneză un copac, iar pe fiecare creangă va trece un obiectiv al învăţării în ceea ce 
priveşte: dezvoltarea personală, dezvoltarea profesională, alte idei, ca de exemplu conceperea de proiecte personale în 
timpul stagiului EVS: strângerea de fonduri pentru ameliorarea stării de sănătate a unui copil cu dizabilităţi. Voluntarului i se 
solicită să explice care sunt provocările şi sursele pe care le deţin pentru realizarea acestor obiective 
Elaborarea de către mentor al unui plan de învăţare ce va cuprinde următoarele etape: Ce învăţăm?, Cum învăţăm?, Cu 
cine?, Când? 
Elaborarea de către voluntarul european a unui portofoliu ce va cuprinde: fotografii din timpul stagiului, filmări audio şi video, 
materiale promoţionale realizate de către voluntari, planul de învăţare 
Elaborarea unei analize SWOT ce va cuprinde: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări ale stagiului de voluntariat 
Aceste măsuri sunt realizate de către voluntar împreună cu mentorul. Activităţile sunt stabilite periodic pentru facilitarea 
completării Youthpasului. 

 

D. Pregătire, formare şi asistenţă acordată voluntarilor: 
Vă rugăm să descrieţi: 
• cum vor fi voluntarii pregătiţi şi formaţi înainte de plecare. Cum va fi folosit infopack-ul SEV în acest sens? 
• cum vor fi  voluntarii  pregătiţi, instruiţi şi sprijiniţi (în timpul şi după terminarea stagiului); , 
• obiectivele, conţinutul şi un program al activităţii propuse [doar dacă sunteţi responsabil de organizarea sesiunilor de 

formare şi evaluare ale voluntarului (voluntarilor) 
 
Înainte de plecare voluntarii evs vor fi formaţi şi pregătiţi de către Organizaţiile de Trimitere, pentru stagiul de voluntariat.. 
Pregătirea şi formarea voluntarilor va consta în: 

- oferirea de cursuri de limbă engleză 
- întâlniri cu foştii voluntari evs,  o buna oportunitate pentru împărtaşirea experienţei, ce înseamnă a fi 

voluntar într-o ţară străină  
Voluntarii europeni vor fi înscrişi la fomările periodice ( la sosire, plecare), cât şi evaluările finale şi intermediare organizate de 
către Agenţia Naţională . Obiectivul evaluării – evaluarea activităţii SEV pe tot parcursul stagiului de voluntariat şi vizează 
facilitarea integrării voluntarului european în ţara lor de origine. Se va analiza dacă au fost atinse următoarele puncte: scopul 
stagiului de voluntariat, obiectivele stagiului de voluntariat, dacă au fost realizate aşteptările, motivaţiile, sarcinile, modalitatea 
de comunicare cu Organizaţia de Trimitere. 
Totodată vor fi informaţi cu privire la asigurările AXA şi a persoanelor ce le va acorda sprijin în vederea completării 
deconturilor transmise ( mentori). 
 
 
 
E. Sprijin personal şi sprijin în vederea îndeplinirii sarcinilor: 

http://www.youthpass.eu/�


Programul Tineret în Acţiune - Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat                                                                

 

Vă rugăm să descrieţi cum asiguraţi voluntarului/ilor sprijin personal (mentorat) şi sprijin legat de îndeplinirea sarcinilor prin 
intermediul a două persoane diferite aşa cum prevede Ghidul programului. 
Sprijinul voluntarilor în realizarea activităţilor le va fi asigurată atât de personalul DGASPC Sector 1, cât şi de asociaţii 
subcontactate pentru realizarea acestui tip de activităţi. 

1. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială prin coordonatorul de proiect, coordonatorii de activitate vor 
forma voluntarii europeni la sosire. Se va realiza o prezentare a sistemului de protecţie socială (DGASPC Sector 1), 
în special centrele în care aceştia vor realiza activităţile de voluntariat: Căsuţele de tip familial, centrele de 
plasament. Voluntarul va fi orientat în ceea ce priveşte interiorul organizaţie, cât şi în ceea ce priveşte sarcinile, 
fiindu-i prezentate rolurile. Voluntarilor le va fi prezentă cazuistica, tipul de dizabilitate al beneficiarilor. 

 
2. Formare lingvistică. Cursurile de limbă română vor fi asigurate săptămânal, de către un profesor speciliazat, iar 

pentru voluntarii cu oportunităţi reduse vor fi acordate cursuri suplimentare de limbă.Tematica cursului constă în: 
gramatica limbii române- substantivul număr şi gen, adjectivul grade de comparaţie, adverbul grade de comparaţie, 
verbul conjugare şi timpuri verbale, numeralul ordinal şi cardinal, literatură- conversaţie telefonică, îndrumări 
geografice, poveşti Scufiţa Roşie, Frumoasa din pădurea adormită, la restaurant, la medic, expresii uzuale, 
programul zilnic. Pentru facilitarea învăţării limbii române vor fiachiziţionate dicţionare.Vor fi  fost stabilite: programa 
cursului, cât şi un suport de curs. Vor fi  aplicate chestionare de evaluare a gradului de satisfacție, fiind analizat în 
accelași timp evaluarea stadiului de  acumulare a cunoștințelor de limbă, fiind  stabilită o programă de lucru pentru 
perioada următoare. La sfârşitul derulării stagiului în vederea evaluării abilităţilor de limbă, voluntari vor fi examinaţi 
oral şi scris, primind calificative şi certificate ce atestă competenţa dobândită.  

3. Formare în ceea ce privește activitățile  de voluntariat. Vor fi oferite informații cu privire la definirea conceptului de 
persoană cu handicap, folosirea comportamentului nonverbal în lucru cu persoanele cu handicap, reacții la 
comportamentul persoanelor cu handicap, persoane vârstnice, dizabilităţi ale persoanelor vârstnice. 

4. Formări prin intermediul cursurilor 
Vor fi oferite cursuri de formare în următoarele domenii: 

-  Comunicare ( Comunicare Verbală, Comunicare Nonverbală, Interculturalitate)  
- Tobe africane în vederea derulării de activităţi muzicale 
- Teatru de păpuşi pentru oferirea diferitor spectacole comunităţii locale ale Sectorului 1 şi beneficiarilor 

sistemului de protecţie socială 
- Tehnica reminiscenţelor fololsită în lucru cu bătrânii (stimularea memorie pentru personele vârstnice în 

vederea prevenirii Alzheimer, combaterea excluziunii sociale, crearea grupurilor de suport) 
După terminarea stagiului, Organizaţiile de Trimitere, vor avea un rol major în ceea ce opriveşte integrarea voluntarilor Sev în 
comunitatea locală,cât şi asigurarea follow upului. Voluntarii se vor putea implica activ în asociaţiile de trimitere, prin 
promovarea conceptului de voluntariat european, cât şi prin implicarea directă în elaborarea acestui tip de proiecte. Folow up 
proiectelor va fi asigurat prin înscrierea voluntarilor evs la diferite traninguri organizate de către Agenţia Naţională din Turcia: 
mentorat ( pentru a deveni mentori pentru noii voluntari din Dyarbakir). 
Rolul mentorului în cadrul proiectului Beeing an european volunteer in Romania!: 

- asigură suport personal  necesar în ceea ce priveşte conveţuirea  voluntarului, cât şi activitatea voluntarului în ţara 
gazdă 

- integrarea voluntarului în organizaţia gazdă, în viaţa comunităţii locale 

- sprijină voluntarul să cunoască alţi tineri 

-  comunică în permanenţă cu voluntarul european 

-  gestionează situaţii de conflict între voluntarii EVS: colaborarea permanentă a mentorului cu voluntarul,  

- oferă servicii de consiliere în diferitele probleme întâlnite ( de exemplu depresia ca urmare a dificultăţilor de 
adaptare)  

- organizarea unor întâlniri săptămânale între voluntarii evs şi mentori, unde vor fi discutate probleme aparute, şi se 
vor identifica strategii de rezolvare a acestora în vederea prevenirii situaţiilor de risc 

- colaborarea în permanenţă cu coordonatorul proiectului şi coordonatorul activităţii, cât şi cu specialiştii Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mentorii identificaţi au experinţă în ceea ce priveşte derularea proiectelor pe Serviciul de Voluntariat European, Petre Bădoiu 
având experienţă  în lucru cu voluntarii europeni. 

Vă rugăm oferiţi datele de contact ale mentorului/ilor :  
Petre Bădoiu psiholog Email: petre_badoiu@yahoo.com, Tel 0722.646.361 
Oana Roman Email oanailie99@yahoo.com, Tel 0724.231041 
 
 
 
 
 

mailto:petre_badoiu@yahoo.com�
mailto:oanailie99@yahoo.com�
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F. Prevenirea riscurilor şi gestionarea crizelor:  
Vă rugăm să descrieţi abordarea generală în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor şi  gestionarea crizelor.    
 
 Imediat ce voluntarul european va sosi în România, va primi o hartă a Bucureştiului utila pentru a identifica diferitele locaţii în 

care acesta trebuie să ajungă.  De asemenea va primi o agendă cu numere de telefon important de folosit în anumite 
situaţii.  Vor fi informaţi care sunt persoanele de contact în cazul unor situaţii de urgenţă, sau în cazuri neprevăzute. 
Pentru a fi prevenite anumite situaţii legate de obţinerea visei de tip D seva menţine un contact permanent cu 
Organizaţia de Trimitere, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1punând la dispoziţie 
sendingului toate informaţiile şi documentele ce vor facilita procesul de obţinere a visei. În prealabil, va fi contactată şi 
Ambasada României la Ankara. 
Alte activităţi vor fi realizate de către coordonatorii de activitate, coordonator de prooiect prin informarea directă a 

voluntarilor: 

- Instructie şi respectarea a regulamentelor de ordine interioară a caselor de tip familial, sau centrelor deţinute de 
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 

- Informarea voluntarilor cu privire la serviciile sociale, comunitare, medicale din comunitate  sau din Municipiul 
Bucuresti, modalităţi de folosire a mijloacelor de transport în comun, inclusiv cunoaşterea nr de tel apelat de urgenţa 
112. 

- Instrucţie în domeniul situaţiilor de urgenţă  
- Instrucţie în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă (instructaj specific la locul de muncă)  
- Semnarea şi respectarea contractului de voluntariat  şi a documentaţiei specifice din domeniul de activitate  (fişe de 

confidenţialitate, program de lucru, activităţi etc) 
- Suport lingvistic 
- Sprijin şi intervenţie, consiliere, îndrumare, însoţire (în caz de nevoie) în situaţii de risc sau criză, ivirea unor 

evenimente nedorite. 

Prevenirea următoarelor  riscuri: 

- Apariţia bolilor  care urmare a diferenţei de climă: prevenire prin  realizarea periodică a analizelor medicale, 
consultaţii medicale la centrele medicale cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
1 colaborează: Centrul Socio-Medical Caraiman 

- Apariţia situaţii de conflict între voluntarii EVS: prevenire colaborarea permanentă a mentorului cu voluntarul, 
consiliere de grup oferită de către specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

- Probleme psihice ca de exemplu depresia ca urmare a dificultăţilor de adaptare: prevenire prin colaborare 
permanentă cu mentorul  

- Apariţia acccidentelor la locul de defăşurare a stagiului de voluntariat: prevenirea se poate realiza prin instructaj 
realizat de către şeful de centru/ căsuţă, semnarea fişelor de post prin care se trasează clar voluntarului ce are de 
făcut 

În vederea prevenirii situaţiilor de risc, frecvent vor fi realizate întâlniri săptămânale între voluntarii evs şi mentori, unde vor fi 
discutate probleme aparute, şi se vor identifica strategii de rezolvare a acestor Se va pune accent cu precădere pe  procesul 
de comunicare , pe aşteptările voluntarului, pe gradul de satisifacţie, pe compatibilittea dintre tipul de personalitate şi locul 
de stagiu. Pentru a evita monotonia, voluntarul european va fi implicat în activităţi multiple şi mentorul îi va livra acele 
informaţii utile pentru petrecerea timpului liber. 

 

G. Dimensiune interculturală: 

Vă rugăm să specificaţi dacă şi în ce mod proiectul dumneavoastră reflectă următoarele caracteristici: 
• activitatea creşte conştientizarea (awareness)  pozitivă a tinerilor asupra altor culturi 
• activitatea susţine dialogul şi întâlnirile interculturale cu alţi tineri din medii şi culturi diferite, 
• activitatea sprijină prevenirea şi combaterea prejudecatei, rasismului şi a tuturor atitudinilor ce conduc către excludere 
• activitatea dezvoltă sentimentul toleranţei şi al înţelegerii diversităţii. 

 

Proiectul Being an european volunteer in Romania! Susţine comunicarea şi dialogul între diferite culturi (România şi Turcia). 
Acest proiect favorizează întâlnirea între tinerii aparţinând diferitor culturi, background diferit (tradiţii, obiceiuri, limbaj etc). 
Activităţile îşi propun printr-un mod non-formal educarea tinerilor contra rasismului, contra excluziunii sociale, contra 
prejudecăţii. Prin integrarea voluntarului în comunitatea românescă aceştia pot experimenta noi condiţii şi un nou mod de 
viaţă, cel românesc. Vor învăţa limba, tradiţiile, obiceiurile, acest lucru ducând la apropiere, acceptare şi la eliminarea 
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barierelor, prejudecăţii. 

Voluntari europeni  vor  interacţiona cu voluntari români, astfel încât cultura românească să se integreze în cultura turcă. 

Fiecare voluntar european va fi tratat ca o persoană unică, asupra cărora nu vor fi emise judecăţi de valoare.Va fi dezvoltat 
sentimentul toleranţei şi al întelegerii diversităţii. Activitatea proiectului susţine dialogul între voluntarii turci şi voluntarii 
români. Astfel se vor identifica organizaţii non guvernamentale ce lucrează cu voluntari români. Această activitate va fi 
realizată cu sprijinul mentorului, scopul fiind socializarea voluntarilor, susţinerea dialogului între tineri din diferite culturi 
kurdă: românescă, kurdă spaniolă etc. Prevenirea şi combaterea prejudecatei, rasismului va fi realizată prin informarea 
personalului implicat în proiect, despre faptul că voluntarii europeni sunt de etnie kurdă. Astfel, voluntarii pot împărtăşi din 
tradiţii, obiceiuri, pot interacţiona cu diferite persoane care îşi pot modifica prejudecăţile, preconcepţiile. 

Voluntarul european va desfăşura activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber cu beneficiari cu background cultural 
diferit. Bogata experienţă culturală a voluntarului, va fi transmisă atât beneficiarilor, cât şi specialiştilor, schimbul cultural fiind 
reciproc 

Activitatea va dezvolta sentimentul toleranţei şi a înţelegerii diversităţii mai ales în rândul persoanelor vârstnice. Vor fi 
organizate seri culturale în care fiecare voluntar va avea sarcina de a aduce ceva specific propriei ţări, bârânii prezentând ce 
este specific României. Sentimentul va fi de toleranţă, unicitate şi înţelegere a diverisităţii. 
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H. Dimensiune europeană:  

Vă rugăm să menţionaţi dacă şi în ce mod activitatea dumneavoastră reflectă următoarele caracteristici; bifaţi căsuţa 
(căsuţele) corespunzătoare şi descrieţi:  

X    activitatea stimulează sentimentul de cetăţenie europeană al tinerilor şi îi ajută să înţeleagă rolul lor în contextul 
actual şi viitor al Europei; 

X    activitatea reflectă un subiect de preocupare comun pentru societatea europeană, precum rasismul, xenofobia şi 
antisemitismul, consumul de droguri, etc.; 

    tema activităţii este legată de subiecte  de interes european, precum extinderea UE, rolul şi activităţile instituţiilor   
       europene, acţiunile UE în problemele cu care se confruntă tinerii; 

  activitatea dezbate principiile care stau la baza fondării  UE, precum principiile libertăţii, democraţiei, respectului  
     pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale, şi statului de drept. 
 

       Proiectul Being  an european volunteer in Romania! Va contribui la cunoaşterea, educaţia tinerilor, fându-i să înţeleagă 
că sunt parte a Uniunii Europene, a comunităţii. Următoarele principii şi drepturi  vor fi respectate: principiul libertăţii, principiul 
democraţiei, principiul respectării omului şi a libertăţăţilor fundamentale, dreptul voluntarului european la protecţie socială, 
dreptul la mediu protejat, protecţia sănătăţii. În activitatea derulată de către voluntarii europeni este promovat un principiu 
important al Uniunii Europene  egalitatea de şanse: grupul ţintă a proiectului este format din persoane excluse social, 
persoane defavorizate: copii cu dizabilităţi, tineri cu handicap mintal, bătrâni. Se vor combate, preveni xenofobia, 
discriminarea, excluziunea socială.  
Voluntarul european în activitatea desfăşurată va respecta principiul libertăţii, principiul respectului pentru drepturile umane şi 
libertăţile fundamentale, fiind implicaţi în mod direct de proiectele derulate de către Uniunea Europeană, devenind astfel, 
cetăţeni activi ai Uniunii Europene. 
Voluntarii vor reflecta asupra cetăţeniei europene, asupra intereselor comune, principiilor şi priorităţilor Uniunii Europene. În 
acest sens vor fi încurajaţi să fie iniţiatorii altor proiecte. Prin acest proiect voluntarii europeni vor avea ocazia să identifice 
elemente comune, să depaşescă diferenţele culturale, şi să realizeze acel schimb cultural. Voluntarii se vor implica activ în 
activităţile dfe asistenţă socială derulate de către Direcţia Generală de Assistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, 
impactul fiind de solidaritate şi coeziune socială.  

I. Vizibilitate: 

În afară de utilizarea obligatorie a logo-ului programului (pentru detalii consultaţi Partea C, Publicitate, din Ghidul Programului), 
vă rugăm să descrieţi: 

• modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului; 
• modul în care proiectul dumneavoastră va aduce o valoare adăugată clară pentru promovarea programului Tineret în 

Acţiune. 
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Se va asigura vizibilitatea proiectului Being useful as a volunteer! prin: 

- elaborarea de materiale informative şi promoţionale ( pliante, afişe, mape, pixuri, şepci, tricouri) 

- crearea de comunicate de presă şi postarea acestora pe diferite site-uri 

- apariţia de articole în Capitala Capitalei 

- crearea unui blog în care vor fi postate poze , filmuleţe din timpul stagiului de voluntariat, articole 

      Vizibilitatea Programului Tineret în Acţiune se va asigura prin organizarea unor sesiuni de informare cu privire la Serviciul 
European de Voluntariat sau organizarea unor mese rotunde. Vor fi elaborate materiale informative cu privire la procedura de 
acreditare, instituţii eligibile, site-uri utile.  

În toate materialele elaborate vor fi folosite sigla Programului Tineret în Acţiune,însoţită de fraza” Acest proiect este finanţat cu 
susţinere din partea Comisiei Europene. Acestă publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine” .   

Proiectul nostru aduce o valoare clară Programului Tineret în Acţiune, deoarece experienţa trecută aduce în prim plan 
organizaţiile non-guvernamentale ce implementează acest tip de proiecte, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, Sector 1 fiind singura instituţie publică din Bucureşti acreditată, şi cu o experienţă la activ în derularea acestui tip de 
proiecte, proiectele ce implică voluntari evs fiind de un real folos sistemului de asistenţă socială şi protecţia a copilului şi 
adultului. 

J. Diseminare şi exploatare a rezultatelor: 

 

 

 

 

 

        În ceea ce priveşte diseminarea şi exploatarea rezultatelor , acestă activitate va fi realizată atât de voluntarii europeni, cât 
şi de personalul implicat în cadrul proiectului , aceşti putând fi consideraţi” multiplicatori” ai Programului Tineret în Acţiune 

Voluntarii vor fi implicaţi activ  în procesul de diseminare şi exploatare a rezultatelor  prin crearea materialelor informative, 
crearea de materiale audio-vizuale, organizarea seminariilor, a meselor rotunde, participare ( împărtăţirea experienţei) la 
informarea elevilor  cu privire la serviciul european de voluntariat, prezentări ale stagiului de voluntariat ( poze, filme, slide 
presentation). 

De asemenea voluntarii vor fi încurajaţi şi ajutaţi să dezvolte alte proiecte după experienţa stagiului de voluntariat, în idea în 
care voluntariatul nu va râmâne o activitate realizată, aparţinând trecutului. Aceştia vor realiza diseminarea rezultatelor în 
comunităţile din care fac parte: familii, grup de prieteni, voluntari, în cadrul întâlnirilor non-formale cu tineri din alte organizaţii 
cu experienţă în lucru cu tinerii. Astfel, la finalizarea stagiului voluntarii europeni vor putea fi responsabili de Serviciul 
European de Voluntariat în propria organizaţie.  

Diseminarea se va realiza şi prin distribuirea unui CD ce va conţine un film cu privire la stagiul de voluntariat realizat de către 
voluntarii identificaţi. Se va încerca şi pătrunderea în mass media în condiţia în care aceştia vor fi interesaţi de acest tip de 
proiecte. La finalul stagiului vom avea susţinere din partea Primăriei Sectourului 1, prin publicarea unui articol ( interviu) în 
Revista Capitala Capitalei, prin care voluntarii europeni vor vorbi despre experienţa voluntariatului în România. Pentru o cât 
mai buna diseminare, aceste materiale vor fi transmise către partenerii proiectului, pentru postarea pe propriul site. 
Voluntarilor li se poate solicita de către sending organization să eleboreze o prezentare a stagiului de voluntariat. Aceştia pot 
pune la dispoziţia sendigului materialele elaborate pentru a fi folosite ca “modele de stagiu”, pentru alţi posibili voluntari evs. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1 deţine surse semnificative pentru realizarea unei  
procesului de diseminare, de aceeea la finalizarea proiectului se va realiza o conferinţă de presă în cadrul căreia vor fi 
prezentate rezultatele proiectului, impactul scontat. 
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K. Impact şi efect de multiplicare:  
 Vă rugăm să explicaţi impactul anticipat asupra voluntarilor şi asupra comunităţilor locale implicate în activitate, precum şi 
măsurile prevăzute pentru obţinerea acestui impact. Pe termen lung, vă rugăm să descrieţi modul în care v-aţi planificat să 
obţineţi un efect de multiplicare şi un impact sustenabil. 
Mai mult, vă rugăm să descrieţi măsurile planificate având ca scop recunoaşterea şi validarea rezultatelor învăţării 
voluntarului/ilor (ex. certificatul Youthpass) şi a partenerilor implicaţi în proiect. 
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Validarea rezultatelor învăţării va fi certificată prin  documentul Youthpass, evaluări ale mentorilor. Măsurile planificate 
presupun: 

- Implicarea voluntarilor în activităţi care au legătură cu procesul de învăţare: pregătire, realizare activităţii de 
socializare şi petrecere a timpului liber 

- Întâlniri periodice ale voluntarilor cu mentorii şi evaluarea a ceea ce au dobândit pe parcursul stagiului de voluntariat. 
Pentru completarea youthpassului se va folosi: Jurnalul,  

- Folosirea diferitor tehnici şi metode în vederea monitorizării abilităţilor şi competenţelor dobândite: Jurnal, Arbore, 
Plan 

- Partenerii implicaţi în proiect vor putea evalua la finalizarea stagiului de voluntariat, abilităţile şi competenţele deţinute 
de voluntari prin implicarea acestora în activităţile derulate în propriile organizaţii. La finalizarea stagiului, voluntarii 
pot împărtăşi sendingului experienţa stagiului de voluntariat, elemente ce ţin de cultura şi tradiţia românescă.  

Impactul asupra voluntarului: Timpul petrecut în România, contactul cu cultura românescă şi lumea românescă le va schimba 
viaţa şi orizontul de gândire. Perspectiva asupra viitorului va fi schimbată, vor fi “open mind”. Se vor crea relaţii cu alţi voluntari, 
cât şi cu mentorii ce vor fi păstrate şi pe viitor. Acumularea de noi cunoştinţe prin metoda învăţării non –formale, metoda jocului 
( prin activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber contribuie la includerea socială şi cetăţenia activă a acestora, 
îmbunătăţindu-le perspectiva ca la întoarcerea în ţara de origine să obţină un loc de muncă ). 

- Acumularea unei experienţe profesionale utlită în alegerea unei cariere profesionale. 

- Creşterea şanselor privind obţinerea unui loc de muncă în ţara de origine. 

- Dezvoltare personală şi socială: dezvoltarea de abilităţi şi competenţe: abilităţilor lingvistice: limba engleză, cât şi 
limba română, abilităţilor de lucru cu copiii, abilităţilor empatice, abilităţilor de relaţionare,  abilităţilor de socializare, 
aptitudinilor şi atitudinilor 

-  Dezvoltarea gradului de maturitate 

Impactul comunităţii locale a Sectorului 1: ne dorim ca acest proiect să producă un impact şi la nivelul celorlate instituţţii de 
asistenţă socială. Vom încuraja prin activităţile noastre şi alte organizaţii şi instituţii să aducă găzduiască voluntari europeni, cât 
şă disemineze proiectul implementat de către instituţia noastră.  

Voluntarii europeni se vor implica activ  în soluţionarea problemelor sociale de la nivelul Sectorului 1 prin activităţile stagiului de 
voluntariat şi a contactului direct cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială. Proiectul Being an european volunteer in 
Romania! încurajează participarea activă la viaţa comunităţii sectorului 1, prin implicarea în activităţi de voluntariat, voluntarii 
europeni putând fi un model pentru voluntarii români în ceea ce priveşte” a fi util” pentru comunitate. 

Impact asupra beneficiarilor de servicii sociale: 

copii şi tinerii din sistemul de protecţie socială beneficiză de educaţie nonformală prin derularea unor activităţi de socializare şi 
petrecere a timpului liber 

cresterea capacităţii copiilor de a achiziţiona cunoştinţe, deprinderi de viaţă independentă 

creşterea capacităţii de adaptare la mediul familial şi în societate 

dezvoltarea stabilităţii psiho-emotionale a copiilor şi tinerilor 

dezvoltarea capacităţii de relaţionare 

creşterea stimei / imaginii de sine, a încrederii personale şi în ceilalţi 

creşterea capacităţilor sociale de comunicare, ajutorare, implicare, grijă, respect  

 contactul bătrânilor cu tinerii voluntari produce o stare de spirit pozitivă, atmosfera plină de vitalitate creată de tineri ridicând 
moralul şi tonul persoanelor vârstnice 

 bătrânii pot înţelege mai uşor societatea modernă în care  trăiesc prin prisma tinerilor voluntari cu care ar intra în contact direct   

bătrânii pot trăi o relaţie cu persoane cu două generaţii mai tinere ( asemeni bunicilor cu nepoţii lor), în felul acesta vârstnicii 
împlinindu-şi un potenţial uman firesc 

Efect de multiplicare şi impact sustenabil 
 Efectele de multiplicare  şi impactul sustenabilpot fi realizate în cadrul următoarelor activităţi: realizarea de mese rotunde sau 
seminarii de informare. Instituţiile participante la activităţile proiectului pot fi convinse de găzduirea voluntarilor europeni. Pot fi 
identificaţi colaboratori ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1care pot funcţiona ca şi 
multiplicatori în vederea diseminării rezultatelor şi obiectivelor proiectului cât şi Programului Tineret în Acţiune. Sustenabilitatea 
va fi realizată prin aplicarea în cadrul Programului Tineret în Acţiune a altor proiecte evs. 
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L. Implicarea voluntarilor cu posibilităţi reduse  

Proiectul dumneavoastră implică tineri cu posibilităţi reduse (care se confruntă cu  situaţii care le îngreunează integrarea în 
societate, vezi principalele dificultăţi identificate mai jos) şi / sau tineri cu nevoi speciale (probleme de mobilitate, de sănătate, 
etc.)? În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi şi să argumentaţi  
 
Proiectul implică tineri cu oportunităţi reduse. Cei 3 voluntari provin din sud estul Turciei Dyarbakir, o zonă slab dezvoltă 
economic cu o populaţie de 600.000 locuitori. Principalele motive care fac posibilă includerea voluntarilor ca tineri cu 
oportunităţi reduse sunt: 
 

- Lipsa locurilor de muncă şi (implicit a unei salarizări inadecvate) ca urmare unei slabe dezvoltări economice.   
- Minoritate kurdă: conflicte ( armate şi politice)  multiple  între minoritari şi majoritari  
- Poziţia geografică Sud estul Turciei fac dificilă dezvoltarea profesională a voluntarilor ( pentru a studia la o 

Universitate, voluntarii fiind nevoiţi să se mute într-o altă zonă gerografică) 
- diferenţe culturale, tinerii sunt de etnie kurdă, majoritari fiind,evident, turci. Astfel, tradiţiile şi obiceiurile  se transmit 

cu mare dificultate, pierzându-se multe din acestea 
 
Minoritatea kurdă face eforturi suplimentare pentru a păstra elemente din propria cultură, astfel încât să nu se piardă acele 
elemente ce le distinge de cultura turcă: muzică, tradiţii, obiceiuri.  În ceea ce priveşte minorităţile din România, populaţia 
Kurdă poate fi asemanată cu populaţia rroma. Prin activităţile proiectului, voluntarii kurzi pot realiza schimb cultural în special 
cu persoanele vârstnice, prin prezentarea unor elemente ce ţin de cultură, tradiţii, obiceiuri. 
La activităţile proiectului vor participa voluntari kurzi, fiind combătută discriminarea sau xenofobia promovându-se astfel 
incluziunea socială indiferent de etnie. Tânărul cu oportunitate redusă va fi considerat unic, iar experienţa sa va fi un plus 
pentru activitatea noastră.  

Vă rugăm să bifaţi situaţia (situaţiile) cu care aceştia se confruntă:  

 Obstacole de ordin social X Obstacole economice  Dizabilitate 

 Dificultăţi educaţionale   x Diferenţe culturale   Probleme de sănătate 

X Obstacole de ordin geografic  X  Altele- vă rugăm să specificaţi: minoritate 
kurdă 

 

Numărul estimat de tineri voluntari cu posibilităţi reduse care participă la proiect      3   
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M. Costuri exceptionale: 
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Viza 
Veţi aplica pentru costuri de viză, costuri asociate vizei şi/sau costuri de vaccinare? 
Da   x    Nu    
 Dacă răspunsul este da, vă rugăm să le descrieţi 
Având în vedere în cei 3 voluntari sunt turci, iar conform legislaţiei româneşti în vigoare nu sunt parte a Uninunii Europene, 
iar membrii non UE pot intra pe teritoriul României doar cu visa, astfel solicităm finanţare pentru 

- Transport către  Ambasada României din Ankara 
- Costuri pentru solicitare visa tip D către Ambasada României la Ankara 
- Permis şedere pe teritoriul României 

 
 
Aţi planificat o vizită de planificare în avans?       
Da            Nu   X 
În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi pe scurt programul propus şi să indicaţi datele şi locul de desfăşurare prevăzute. 
 
 
Aţi planificat o îndrumare atentă pentru a spori asistenţa individuală pusă la dispoziţia voluntarului (voluntarilor) cu 
posibilităţi reduse?                                                                                                                                                       Da x       
Nu        
               
În caz afirmativ, vă rugăm să descrieţi în detaliu asistenţa individuală specifică pusă la dispoziţie (abordare personalizată, 
modalităţi de organizare a asistenţei, persoana care oferă asistenţa, calificările şi experienţa acestei persoane, măsurile 
speciale prevăzute pentru prevenirea riscurilor, etc.). 
În cee ce priveste tânărul cu oportunităţi reduse, rolul mentorului va de a: 

- asigură suport personal  necesar în ceea ce priveşte conveţuirea  voluntarului, cât şi activitatea voluntarului tânăr 
cu oportunitati reduse  în ţara gazdă 

- integrarea voluntarului tânăr cu oportunităţi reduse  în organizaţia gazdă, în viaţa comunităţii locale 

- sprijină voluntarul tânăr cu oportunitati reduse  să cunoască alţi tineri 

-  comunică în permanenţă cu voluntarul european tânăr cu oportunităţ reduse 

-  gestionează situaţii de conflict  

- organizarea unor întâlniri săptămânale între voluntari tineri cu oportunitati reduse şi mentori, unde vor fi discutate 
probleme aparute 

- vizitarea unor minorităţi entice din România (rroma), maghiari 

- organizarea de întâlniri cu alţi voluntari evs 

- organizarea unor sesiuni de discuţie cu teme ca Toleranţă, Monorităţi, Discriminare 

- organizarea de activităţi cu scop cultural artistic ( vizite la muzee, Casa Poporului) 

- vizitarea comunităţii sectorului 1 

- vizionarea unor filme ce ţine de istoria României şi legende şi mituri( analiză comparativă a celor două sisteme 
religioase creştin versus musulman)  

- discuţii în ceea ce priveşte traiectoria profesională 

- acordarea unor servicii de consiliere vocaţională 
Persoanele ce vor oferi asistenţă voluntarilor europeni sunt Oana Roman şi Petre Bădoiu. 
 
Oana Roman este absolventă de Asistenţă Socială şi are experienţă în lucru cu voluntarii europeni, fiind manger al 
proiectului implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, particpând şi la 
cursurile derulate pe tema mentoratului, organizate de Agenţia Naţională. Totodată este certificată ca şi consilier 
vocaţional. 
Petre Bădoiu este absolvent de Psihologie, deţine o experienţă vastă ca şi psiholog. A participat nonformal la derularea 
proiectului Make them smile, prin acordarea de asistenţă psihologică voluntarilor evs. Totodată este certificată ca şi 
consilier vocaţional. 
Veţi aplica pentru costurile excepţionale legate direct de voluntari cu oportunităţi reduse?   Da   X    Nu    
Dacă da, vă rugăm să le descrieţi. 
Pentru voluntarii cu oportunităţi reduse vor fi organizate cursuri suplimentare de limbă română pentru o cât mai bună 
integrare( 1000 euro).  
 Pentru activităţile organizate special pentru  tinerii cu oportunităţi reduse  şi plata celor 2 mentori, cu 250 euro/ lunar 
(7500 euro). 
Toate documentele elaborate vor fi traduse în limba engleză şi transmise către parteneri şi voluntari, finanţator dacă este 
cazul ( 1000 euro). 
Visa pentru cei 3 voluntari turci ( transport către Ambasada Turca, taxă , permis de şedere. 
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Partea V.  Finanţare solicitată Toate sumele trebuie să fie 
exprimate în EUR 

Pentru mai multe informaţii , vă rugăm să consultaţi Ghidul Programului, care cuprinde un tabel ce sintetizează regulile de finanţare şi 
precizează sumele fixe /baremurile de cost unitar.  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Agenţia Executivă şi Agenţiile Naţionale pot 
modifica sumele menţionate în formularul de candidatură, în conformitate cu regulile de finanţare din Ghidul Programului 

A. Finanţare solicitată în cadrul programului Tineret în Acţiune      

 
Suma solicitată în 
cadrul programului 
Tineret în acţiune 

Suma acordată (a se 
completa de către 

Agenţia Executivă sau 
de către Agenţia 

Naţională) 

Costuri de călătorie ale voluntarului (voluntarilor) (90% din costuri efective), 
inclusiv costurile de călătorie pentru o eventuală Vizită de Planificare în Avans 
(100% din costurile eligibile) 

1080  

Costurile de proiect (barem de cost unitar) 15000  

Alocaţia voluntarilor (barem de cost unitar – în funcţie de ţară) 1800  

Costuri excepţionale (100% din costurile efective) 10430  

Sesiuni de formare  a voluntarilor SEV (dacă este cazul) 

Costuri aferente sesiunii de formarea la sosire (100% din costurile efective – până 
la 900 € x număr de participanţi) 

0  

Costuri aferente sesiunilor de evaluare intermediară (100 % din costurile efective 
– până la 500 € x număr de participanţi) 

0  

Total finanţare solicitată în cadrul programului Tineret în Acţiune  28.310  

 

B. Cofinanţare 

  Suma 

Resurse proprii                    3500 euro 

Alte finanţări comunitare pentru prezentul proiect (vă rugăm să specificaţi)                               0 
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Organizaţia dumneavoastră a solicitat / obţinut o sfinanţare de funcţionare pentru anul curent?      Da     x Nu 
În caz afirmativ, vă rugăm să specificaţi numărul contractului:           
 

C. Calcul detaliat al finanţării solicitate Toate sumele trebuie să 
fie exprimate în EUR 

Dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu, vă rugăm să adăugaţi mai multe rânduri. 
 

Costuri de călătorie ale voluntarului (voluntarilor) 

Vă rugăm să reţineţi că rambursarea se face doar pentru mijloace de transport şi tarifele cele mai economice (bilete de avion APEX, 
bilete de tren la clasa a doua, etc.).  

Organizaţia şi ţara Număr de 
voluntari Din La Mijloace de 

transport 

Costuri 
totale 

(100%) 

Sumă 
solicitată 

(90%) 

Genclick ve Degisim 
Dernegi/ Youth and Change 
Association, Turcia 

3 Diyarbakir Bucureşti Avion 400 360 

TOTAL  1200      1080 

 

Vizită de planificare în avans – costuri de călătorie (dacă este cazul) 

Organizaţia de trimitere Număr de participanţi Din La Mijloace de transport Costuri 

      

     0 

Total 0 

Suma solicitată pentru costurile de călătorie  

       

Costurile de proiect 

Organizaţia şi ţara Număr de 
voluntari Durata în luni  Cost unitar Suma solicitată 

Genclick ve Degisim Dernegi/ Youth and 
Change Association, Turcia 

3 10 500 15000 

TOTAL     15000 

 

 

Alocaţia voluntarilor  

Organizaţia şi ţara de primire Număr de 
voluntari Durata activităţii în luni Cost unitar Suma solicitată 

Genclick ve Degisim Dernegi/ Youth 
and Change Association, Turcia 

3 10 60 1800 

TOTAL    1800 
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Costuri excepţionale (dacă este cazul)  

Specificaţii Costuri 

Cursuri limbă Română 1000 

Mentorat consolidat 3 persoanex250x10 luni 
Traduceri 

7500 
                

               1000 

Visa 3 persoane ( 3 persoane x60 euro costuri Ambasadă) 
Transport solicitare visa Ambasada Ankara 3 persoanex150 euro 
Permis şedere 3 persoanex100 euro 

180 
450 

300 

  

  

TOTAL 10430 euro 

 

 

Costuri aferente sesiunii de formarea la sosire (dacă este cazul)  

Specificaţii Pusă la dispoziţie de Suma solicitată 

                 0 

TOTAL 0 

 

Costuri aferente sesiunilor de evaluare intermediară  (dacă este cazul)  

Specificaţii Pusă la dispoziţie de Suma solicitată 

               0 

TOTAL              0 

 

 

 

 

 

 

Partea VI. Coordonate bancare 

Vă rugăm să completaţi informaţiile necesare pentru efectuarea plăţii în contul solicitantului

 

. 
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A.  Detalii privind contul bancar  

Titularul contului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1, Bucureşti 

Adresa Mareşal Averescu, nr. 17, Bucureşti 

Cod poştal  Oraş Bucureşti  

Regiune Bucureşti Ilfov Ţara România 

 

Persoana de contact 

Nume (Dna/Dl) Nicola Prenume Jenica Mioara 

Email jeninicola@yahoo.com 

Telefon 0723.480.406 Fax 
021/222315 

 

 

B.  Detalii bancare 

Denumirea băncii Banca Comercială Română 

Adresa Calea Victoriei, nr. 155, bl. D, Sector 1, Bucureşti 

  

Cod poştal 030024 Oraş  Bucureşti 

Regiune Bucureşti Ilfov Ţară România 

Numărul contului RO26RNCB0072049680110001 

IBAN (dacă este cazul)    

Codul BIC (dacă este cazul)    

Codul SORT (dacă este 
cazul) 

   

             

 

 

 

Comentarii    
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Partea VII.  Semnătura reprezentantului legal 

 

Solicitantul se obligă să informeze Agenţia Executivă sau Agenţia Naţională cu privire la toate modificările care afectează 
activităţile descrise în acest formular. 
Solicitantul permite Comisiei Europene, Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi Agenţiilor Naţionale 
accesul şi utilizarea informaţiilor conţinute în acest formular de candidaturăt în scopul administrării şi evaluării Programului 
Tineret în Acţiune. Datele cu caracter personal colectate în scopul acestui proiect vor fi prelucrate în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului (EC) Nr 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia 
persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare. 
Accesul la datele personale poate fi obţinut printr-o solicitare scrisă. Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, beneficiarii se pot adresa Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură sau Agenţiei Naţionale 
relevantă. Pentru proiectele selectate la nivel naţional, beneficiarii pot introduce o plângere către instituţie relevanta privind 
protecţia datelor cu caracter personal în orice moment. Pentru proiectle selectate la nivel european, beneficiarii pot introduce o 
plângere către Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor cu privire la modul de folosire a datelor cu caracter personal în 
orice moment. 
Solictantul se angajează să informeze promotorii şi participanţii implicaţi în proiect cu privire la reglementarile referitoare la 
protecţia datelor cu caracter personal aplicabile în cadrul programului Tineret în acţiune 

Solicitantul 

Denumire:DIRECŢIA 
GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI 

 

  

Reprezentant legal 

Nume cu majuscule: 
DĂNUŢ IOAN FLEACĂ 

 

Loc: BUCUREŞTI  Semnătură:  

Dată:25.01.2012   

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8

 http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do

 Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L248 din 16/09/2002) şi Regulamentele nr. 2342/2002 (JO L357 din 31/12/2002) şi nr.  
1248/2006 (JO L227 din 17/08/2006) ale Comisiei. Acestea pot fi consultate online în Jurnalul Oficial la adresa 

  

http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index-list.html�
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index-list.html�
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Partea VIII.  Declaraţie pe propria răspundere 

A se completa de către persoana autorizată să angajeze legal solicitantul. 

Subsemnatul, prin prezenta, solicit  o finanţare in cadrul programului Tineret în Acţiune în valoare de ...............EURO pentru 
implementarea activităţii specificate in acest formular de candidatură 
 
Certific faptul că toate informaţiile incluse în prezentul formular de candidatură, inclusiv descrierea proiectului, sunt corecte 
conform informaţiilor deţinute de mine şi că am luat la cunoştinţă conţinutul anexelor formularului de candidatură.  
Confirm faptul că instituţia de care aparţin are capacitatea financiară şi operaţională de a finaliza proiectul propus. 
Confirm fatul că nici unul dintre voluntarii care participă în acest proeict nu au mai derulat în trecut un stagiu de voluntariat 
SEV (cu excepţiile indicate in Ghidul Programului). 
Confirm faptul că instituţia de care aparţin a luat  măsurile adecvate pentru a asigura protecţia şi siguranţa participanţilor 
implicaţi în acest proiect. 
Am luat la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii 
Europene8

• Numele şi adresa beneficiarului finanţării ; 

, nu pot fi acordate finanţări solicitanţilor care se află în oricare dintre situaţiile următoare: 

(a) se află în sau fac obiectul unei proceduri de faliment, de lichidare, de reorganizare judiciară, de concordat preventiv, de 
încetare a activităţii, sau se află în orice altă situaţie similară care rezultă dintr-o procedură de aceeaşi natură prevăzută de 
legislaţia sau reglementările naţionale; 

(b) au făcut obiectul unei condamnări, pronunţate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata, pentru un delict care le 
afectează conduita profesională; 

(c) au comis, în domeniul profesional, o eroare gravă constatată prin orice mijloc şi care poate fi probată de către 
autoritatea contractantă; 

(d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor la asigurările sociale sau obligaţiile privind plata impozitelor în 
conformitate cu dispoziţiile legale din statul în care sunt stabiliţi sau cu cele din statul în care se află autoritatea 
contractantă sau cu cele din statul în care trebuie să se execute contractul;  

(e) au făcut obiectul unei hotărâri cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală 
sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor; 

(f) în urma unei alte proceduri de achiziţie sau de acordare de finanţare, finanţată de bugetul comunitar, au fost declaraţi 
ca aflându-se într-o situaţie de încălcare gravă a clauzelor contractului, prin neîndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

(g) în cadrul formularului de candidatură a acestora, se află în situaţia unui conflict de interese; 

(h) în cadrul formularului de candidatură a acestora, se fac vinovaţi de declaraţii false în ceea ce priveşte furnizarea de 
informaţii solicitate de către autoritatea contractantă, ca o condiţie a participării la procedura de acordare a finanţării, sau 
nu furnizează informaţiile în cauză.  

Confirm faptul că nici eu şi nici instituţia pe care o reprezint legal nu ne aflăm în nici una din situaţiile prezentate mai sus şi 
că am luat la cunoştinţă faptul că sancţiunile stabilite în regulamentul financiar pot fi aplicate în cazul unor declaraţii false. 

În cazul în care formularul de candidatură  este aprobat, autorizez Comisia/ Agenţia să publice pe site-ul său web sau pe 
orice alt suport adecvat: 

• Obiectul finanţării; 
• Suma acordată şi  cuantumul  finanţării costurilor programului de lucru aprobat. 
 

Semnând acest formular de candidatură, accept toate conditiile prevăzute în Ghidul Programului Tineret în acţiune, precum 
şi de către website-urile Comisiei Europene, Agenţiilor Naţionale şi Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi 
Cultură. 

 

Loc:BUCUREŞTI  Dată(zi / lună / an):  
  
Semnătură:  Ştampila organizaţiei solicitante (dacă este disponibilă): 

Nume cu majuscule:DĂNUŢ 
IOAN FLEACĂ 

 

Poziţie / funcţie:DIRECTOR 
GENERAL 
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Anexă - informaţii detaliate despre voluntari  

O fotocopie a acestei anexe  trebuie să fie expediată agenţiei care acordă finanţarea, fie împreună cu formularul de candidatură, fie ulterior. În cazul în care anexa este trimisă ulterior depunerii formularului 
de candidatură, aceasta trebuie expediată cu cel puţin 6 săptămâni înainte de începerea stagiului 

 

 

Voluntar (i) în proiectul ________________________________________________( titlul şi referinţa acordului de finanţare, dacă este cazul) 

 

 

Nr. 

 

Nume Prenume 
Denumirea 
organizaţiei 
de trimitere 

Denumirea 
organizaţi

ei de 
găzduire 

Datele de contact 
ale voluntarului în 
ţara de trimitere 

(adresă, telefon, e-
mail) 

Datele de 
contact ale 

voluntarului în 
ţara de 

găzduire 
(adresă, 

telefon, e-mail) 

Data 
naşteri

i 
(zz/ll/a

a) 

Sex 

(f/m) 

Data 
începerii 
stagiului 

(zz/ll/aa) 

Data 
încheierii 
stagiului 

zz/ll/aa 

Tânăr cu nevoi speciale / 
posibilităţi reduse (da /nu 

– specificaţi dacă este 
cazul) 

 

Datele persoanei 
de contact în caz 

de urgenţă 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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Listă de verificare 

Înainte de a transmite acest formular de candidatură Agenţiei Executive sau Agenţiei Naţionale, vă rugăm să verificaţi 
următoarele: 

 Formularul de candidatură trebuie să includă următoarele documente: 
 prezentul formular de candidatură, în original, completat şi semnat în mod corespunzător de către persoana 

autorizată să angajeze legal solicitantul (semnături solicitate în Părţile VIII şi IX ale prezentului formular), împreună 
cu acordurile preliminare ale tuturor promotorilor parteneri, în original, completate şi semnate în mod 
corespunzător. Vă rugăm să reţineţi că acordurile preliminare pot fi depuse şi sub formă de fax (la momentul 
depunerii formularului de candidatură) cu condiţia ca acestea să fie completate cu documentele originale care 
trebuie să fie primite de către Agenţia Naţională înainte de Comitetul de evaluare. 

 (opţional la momentul depunerii formularului de candidatură) Anexa conţinând coordonatele corecte şi 
complete ale voluntarilor. 

 Un desfăşurător în care este descrisă o saptămână de lucru standard pentru fiecare Activitate SEV din proiect  

 Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte care solicită finanţare de peste 25 000 €: 
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, toţi 
solicitanţii – cu excepţia organismelor publice şi a grupurilor de tineri informale- unei finanţări comunitară de peste 
25000 € trebuie să depună, împreună cu formularul de candidatură, următoarele documente financiare: 
 

  balanţa de verificare  a solicitantului, 
şi 

 bilanţul pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care conturile au fost închise  
 
Aceste documente sunt solicitate în vederea evaluarii capacităţii financiare a promotorilor solicitanti. 
Vă atragem atenţia că nu exista un format standard pentru a depune informaţiile mai sus - menţionate.  
 

 Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte înaintate la nivel naţional10

 
: 

numai pentru organizaţii neguvernamentale: o copie după certificatul de înregistrare fiscală  
 numai pentru organizaţii publice: rezoluţia, decizia legală sau orice alt document care stabileşte baza legală de 

funcţionare  
10 

 Documente obligatorii suplimentare pentru proiecte  înaintate numai la nivel european: 

Aceste documente nu trebuie depuse de către solicitanţii care le-au mai depus cu un formular de candidatură anterior 
în cadrul Programului Tineret în Acţiune, cu condiţia să nu fi intervenit modificări între timp 

 

  fişa de identificare a entităţii juridice, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze 
legal solicitantul (persoane fizice / societăţi comerciale private / organisme publice). Vă atragem atenţia asupra 
faptului că sunt solicitate documente justificative complementare, în conformitate cu statutul solicitantului, conform 
specificaţiilor cuprinse în fiecare tip de formular. (Această fişă poate fi descărcată de pe site-ul web al Comisiei 
Europene    http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm#en_es_fr  ); 

 fişa de identificare bancară, semnată în mod corespunzător de către persoana autorizată să angajeze legal 
solicitantul şi certificată de către bancă (sunt solicitate semnăturile originale). Vă rugăm să completaţi formularul 
corespunzător ţării în care este localizată banca, chiar dacă organizaţia solicitantă este înregistrată oficial în altă 
ţară. (Această fişă poate fi descărcată de pe site-ul web al Comisiei Europene    
http://ec.europa.eu/youth/program/financial_identification_en.html). 

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm#en_es_fr�

