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Nivelul increderii in organizatiile 
non-guvernamentale
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Sursa datelor:

•1998-2007: 
Barometrul 
Soros

•2008: IMAS

•2010/03: 
Omnibuz FDSC

•2010/09: CCSB

• Desi nivelul increderii este relativ redus, trendul este 
constant crescator

• Trendul este invers celui inregistrat de celelalte institutii 
democratice (parlament, partide politice)



Forme ale participarii

• Apartenenta (adeziunea) la organizatie
• Voluntariat
• Mobilizarea in campanii
• Donatii



Adeziunea la organizatii

• Concentrare mare: 
– 32% din populatia adulta face parte din cel putin o 

organizatie neguvernamentala
• Cei mai multi: CAR, sindicate
• Tinerii (18-29) sunt membri ai unei organizatii doar in 

proportie de 19%

– 5% dintre organizatii grupeaza 90% dintre membri
– Jumatate din organizatii au pana la 10 membri
– Organizatiile cu numar mare de membri sunt cele 

profesionale



Voluntariat

• In mod paradoxal, voluntariatul este mai putin 
raspandit decat adeziunea la o organizatie (20% 
din populatia adulta a prestat activitati voluntare)

• Majoritatea conducătorilor de organizaţii 
neguvernamentale consideră că numărul de 
voluntari implicaţi în mod constant în activitatea 
organizaţiei raportat la nevoile organizaţiei este 
suficient 
Voluntariatul nu reprezinta o componenta 

suficient de dezvoltata in activitatile 
organizatiilor neguvernamentale



Obiectivele Anului International 
al Voluntariatului

1. Crearea unor condiţii-cadru favorabile (sprijinirea 
instaurării voluntariatului ca instrument pentru 
promovarea participării civice şi a angajamentului 
interpersonal).

2. Intarirea organizaţiilor de voluntari şi ameliorarea 
calităţii voluntariatului pentru a facilita voluntariatul şi a 
încuraja activitatea în reţea, mobilitatea şi cooperarea.

3. Recompensarea şi recunoaşterea activităţilor de 
voluntariat (stimularea adecvată a cetăţenilor, 
societăţilor şi organizaţiilor).

4. Sensibilizarea largă a publicului cu privire la valoarea şi 
importanţa voluntariatului



Iniţiative susţinute de sectorul neguver-
namental pentru promovarea voluntariatului

• În 1997, Pro Vobis înfiinţează primul Centru de 
Voluntariat din România.

• În România se desfăşoară anual Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului, eveniment iniţiat în 2002 de Pro Vobis.

• În 2010 activează 14 centre de voluntariat, constituite în 
Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din 
România (RNCVR).

• În 2010, la iniţiativa Pro Vobis, se înfiinţează prima 
Federaţie a organizaţiilor care sprijină dezvoltarea 
voluntariatului în România – Federaţia VOLUM, cu 38 de 
organizaţii neguvernamentale membre (iunie 2010).



Mobilizarea in campanii

• Cele mai bune rezultate: organizatiile de 
mediu si cele din domeniul civic

• Dublul rol al internetului:
– Creste vizibilitatea campaniilor, se obtine 

rapid adeziunea unui mare numar de 
persoane

– Participarea tinde sa fie pasiva, eficacitatea e 
deocamdata limitata



Donatii

• Sunt directionate mai ales catre scopuri 
imediate, mai putin pentru sustinerea 
organizatiilor

• Legea “2%” – creste constiinta implicarii
• Extinderea unor forme noi de donatii 

(SMS, donatii salariale)



Vă mulţumesc!

Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile

Tel.: 0040021-310 01 77
Fax: 0040021-310 01 80

www.fdsc.ro
www.stiriong.ro
office@fdsc.ro

http://www.fdsc.ro/�
http://www.stiriong.ro/�
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