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Structura prezentării 

 Specificităţi ale voluntariatului în UE
 Specificităţi ale voluntariatului în România
 Prin ce se remarcă România conform studiului UE 

despre voluntariat
 Provocările mişcării de voluntariat în prezent 
 Puncte de reflecţie din studiul FDSC 



Specificităţi ale voluntariatului în UE (1)

 Distincţia clară dintre voluntariat şi statutul de angajat 
(Italia, Ungaria, România, Portugalia, Belgia)

 Diferenţierea dintre voluntariatului spontan şi voluntariatul 
formal sau organizat (Danemarca, Spania, Portugalia,
România)

 Existenţa unei minime infrastructuri pentru voluntariat 
(majoritatea ţărilor)

 Cerinţe specifice legate de nivelul de pregătire 
profesională a voluntarilor (Polonia)

 Existenţa unor cerinţe obligatorii încadrate ca 
activităţi de voluntariat (Olanda)
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Specificităţi ale voluntariatului în UE (2)

 Lipsa direcţiei strategice de dezvoltare a voluntariatului 
şi fragmentarea competenţelor (în majoritatea ţărilor şi 
la nivelul UE)

 Existenţa unor strategii de dezvoltare a voluntariatului 
la nivel naţional sau a unor programe naţionale de 
susţinere (25 de ţări)

 Existenţa cel puţin a unei instituţii publice naţionale cu 
competenţe în domeniul voluntariatului (25 de ţări)

www.federatiavolum.ro, volum@federatiavolum.ro



Specificităţi ale voluntariatului în România

 Nivelul implicării voluntare în rândul adulţilor variază 
între 10 şi 19 procente

 Cea mai activă categorie de voluntari este cea cu 
vârste între 15 şi 30 de ani

 Există o corelaţie clară între implicarea voluntară şi 
nivelul de educaţie

 Voluntarii din România sunt preponderent angajaţi
 Voluntariatul în beneficiul bisericii este în creştere în

special pentru categoria de vârstă 55+  
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Prin ce se remarcă România conform studiului UE
 Nivelul scăzut al implicării voluntare este constant în 

toate tipurile de cercetări (sondaje naţionale, 
Barometrul European, European Values Survey)

 Există o oarecare creştere a nivelului implicării 
voluntare însă aceasta este foarte modestă

 Lipsa unei strategii şi a unor programe naţionale care 
sprijină dezvoltarea voluntariatului

 Lipsa unei instituţii publice naţionale cu competenţe în 
domeniul voluntariatului

 Probleme structurale la nivelul sectorului nonprofit 
(fragmentare, lipsa consolidării, lipsa mecanismelor 
instituţionalizate de colaborare cu autorităţile)
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Provocările mişcării de voluntariat - externe

 Peisajul politic complex care înconjoară voluntariatul şi 
accentuează lipsa de coerenţă a politicilor publice

 Implicaţiile aranjamentelor instituţionale care afectează 
dezvoltarea voluntariatului

 Natura orizontală a voluntariatului care trebuie să facă faţă
unei multitudini de discursuri politice ale instituţiilor cu
competenţe în domeniu 

 Nevoia de investiţie constantă în dezvoltarea infrastructurii
pentru voluntariat
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Provocările mişcării de voluntariat - interne

 Nevoia de credibilitate a organizaţiilor care să fie 
construită pe transparenţă şi responsabilitate / permiterea 
monitorizării fără interferenţe

 Estimarea valorii economice a voluntariatului ca argument 
esenţial pentru a sublinia beneficiile voluntariatului

 Creşterea calităţii activităţilor de voluntariat
 Găsirea echilibrului între aşteptările voluntarilor şi nevoile 

organizaţiilor 
 Crearea unor mecanisme funcţionale de gestionare a 

cererii şi ofertei de voluntariat
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Pruncte de reflecţie din studiul FDSC

 Voluntarii preferă voluntariatul pentru biserică şi 
comunitate (18,6%) mai mult decât pentru organizaţii 
neguvernamentale (3,7%)

 50,1% dintre liderii ONG consideră că numărul 
voluntarilor organizaţiei lor este suficient

 3,3% dintre liderii ONG consideră că numărul 
voluntarilor depăşeşte necesarul organizaţiei

 70% dintre liderii ONG declară că voluntarii vin singuri 
la organizaţie
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