DJST Vaslui-Iulie 2017
Voluntariatul-prioritate in educatia
tinerilor
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui, in forma actuala,
functioneaza incepând cu data de 19 ianuarie 2013 cand se înfiinţează Ministerul
Tineretului şi Sportului şi se abrogă H.G. 141/ 2010 cu modificări şi completări
ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Sport şi Tineret. Ministerul Tineretului şi Sportului contine trei foste directii
sport,tineret si tabere.Principala atributie a Directiei Judeteane pentru sport si tineret
Vaslui este de a asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor
Guvernului in domeniile sportului si tineretului si sa indeplineasca atributii specific
acestor activitati. DJST Vaslui se adreseaza in primul rand cetăţenilor cu vârsta
cuprinsă între 14 şi 35 de ani cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării
socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.DJST
Vaslui este implicata in aproximativ 130 de evenimente sportive si educative anual
in calitate de organizator sau partener
În prezent, DJST Vaslui are în administrare Baza Turistică “Podul
Înalt”Vaslui ,unde isi are si sediul, Centrul de Agrement “Poiana Căprioarei” langa
satul Chitoc,comuna Lipovat şi Centrul de Agrement Tălăşmani (nefunctional)
situat pe raza orasului Beresti ,judetul Galati.
Voluntariatul este reglementat de Legea Voluntariatului nr. 78/2014 prin
care se reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat
desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice
de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.
Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene
competitive a muncii şi totodată în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale,
precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Statul român recunoaşte valoarea
socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi
responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării
personale, profesionale,interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară
aceste activităţi.

Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale
care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.
Termenii utilizati sunt
a) voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de
interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de
către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie,
individual sau în grup;
b) activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum:
arta şi cultura, sportul şi recreerea,educaţia şi cercetarea, protecţia mediului,
sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul
umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;
c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără
scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;
d) contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi
organizaţia gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de
interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate
adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;
e) voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit
legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;
f) beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică,alta decât soţul/soţia şi
copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;
g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei gazdă, care
îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.
Principiile pe care se fundamentează activitatea de voluntariat sunt urmatoarele
a) participarea ca voluntar, activitate de interes public,neremunerată şi bazată pe o
decizie liber consimţită a voluntarului;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului
activităţii;
d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi
de tratament, fără discriminări;
e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.
Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de
voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor
capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării
sociale şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire
a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.
Autorităţile administraţiei publice locale au datoria de a susţine voluntariatul
ca metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de

voluntariat în comunităţile lor,metodă ce le permite acestora să abordeze probleme
legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele
asemenea.Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu
reprezentanţii legali ai organizaţiei gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale
pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de
interes public desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării, la
nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului social survenit.
Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de
evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5
decembrie a fiecărui an.
Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea
organizaţiei gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu
voluntari. Organizaţia gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui
candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie
de tipul de activitate desfăşurată.
Organizaţia gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din
domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire
profesională în domeniul în care aceasta activează.
Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de
voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau,
după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu
titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.
Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în
specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în
domeniul studiilor absolvite. Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, cât
şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia gazdă, la cererea
voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un
raport de activitate
Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
a) datele de identificare ale organizaţiei gazdă care emite certificatul;
b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e) perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g) numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei gazdă;
h) menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru
veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.
Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de
organizaţii gazdă dintr-un alt stat, sunt recunoscute în România, în măsura în
care conţin elementele prevăzute şi sunt prezentate în copie autentificată şi
traducere legalizată.

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba
română, între voluntar şi organizaţia gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de
voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei gazdă. Forma scrisă este obligatorie
pentru încheierea valabilă a contractului.
La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi
candidaţi obţin punctaje egale,autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii
persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care
prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de
voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care
acestea constituie criterii de selecţie.
Legea voluntariatului nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de
urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt
aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de
voluntariat.
În cadrul proiectelor proprii , DJST Vaslui a pus accentul pe dezvoltarea
aptitudinilor și abilităților personale ale tinerilor in special a actiunilor de
voluntariat. Activitățile s-au desfășurat la Centrul de agrement Poiana Căprioarei,
Baza turistică a DJST Vaslui și diferite localități din județul Vaslui, fiind încadrate
în următoarele proiecte principale:
-In cadrul proiectului "SNV-Săptămana Națională a Voluntariatului"
derulat de DJST Vaslui, a avut loc un flashmob al tinerilor voluntari. Acțiunea s-a
desfășurat în Centrul Civic al municipiului Vaslui cu participarea a 50 de tineri.
Impreună cu Dance Factory s-a realizat coregrafia pentru acest spectacol care a
marcat ultima zi a Săptămanii Naționale a Voluntariatului ( 9-15 mai ). Prin această
activitate s-a dorit sensibilizarea comunității locale privind activitatea de voluntariat,
precum și atragerea unui număr cat mai mare de tineri către acest tip de activități
prin participare directă la acțiunile viitoare ale DJST Vaslui.
- "Voluntar în tabără"- Tinerii participanți la proiectul "Voluntar în
tabără", organizat de DJST Vaslui, au sărbătorit Ziua Internațională a Tineretului- în
Centrul de Agrement "Poiana Căprioarei". A fost un prilej de inițiere și dezvoltare a
abilităților tinerilor de a desfășura activități specifice varstei, de a se cunoaște între
ei și a face schimburi de experiență și idei pentru acțiunile nonformale si voluntariat
pe care le vor desfășura în comunitățile din care fac parte.
- "Primul ajutor" - 25 de tineri din județul Vaslui au participat la un curs de
instruire în cadrul căruia le-au fost prezentate măsurile de prim ajutor care trebuie
luate în diferite cazuri de accidente, precum și informări privind comportamentul
populației în caz de cutremur, incendii, inundații, etc.
Reprezentanții ISU Vaslui și SJA Vaslui, au demonstrat practic, cu
ajutorul unei autospeciale de intervenție, cum se procedează în cazul intervenției la

un incediu provocat de accidente casnice, auto, explozii, etc, metode de descarcerare
și resuscitare.
- "Implică-te" - Participarea civică, inclusiv voluntariatul ,a fost subiectul
principal a cursului organizat de DJST Vaslui, în Centrul de Agrement "Poiana
Căprioarei". La actvitatea care s-a desfășurat , au participat 30 de tineri din mediul
urban și rural, voluntari ai Bibliotecilor "Nicolae Milescu Spătaru" Vaslui și "Stroe
Belloescu" Barlad.Tinerii au făcut schimb de impresii și au discutat despre
importanța implicării lor în viața civică,scopul voluntariatului in societate, rolul lor
în calitate de adolescent, participarea în calitate de cetățean la bunul mers al
comunității.S-au prezentat modele de bună practică care pot reprezenta puncte de
pornire in progresul comunității din care fac parte.
Obiectivele proiectelor câștigătoare la Concursul Local de Proiecte de
tineret/studențești desfășurat de DJST Vaslui, s-au încadrat, de asemenea, în
aceleași priorități: educație nonformală, educația pentru sănătate, educația culturală
și voluntariat, astfel:
- În cadrul stagiului "Tineret în acțiune", implementat de Fundația pentru
Tineret Vaslui, 30 de tineri și au dezvoltat atitudini pozitive față de activitățile de
voluntariat , culturale prin metode educaționale, sociale, activități de recreere,
creație schimb de experiență.
- Scopul proiectului "Voluntar Phoenix- promotor al dezvoltării locale" a
fost dezvoltarea cunoștințelor tinerilor cu privire la conceptul de diversitate culturală
și conștientizarea nevoii de activitați socio-culturale în comunitățile lor. 30 de tineri
au participat la un curs de instruire organizat de Asociația pentru tineret PHOENIX,
în care beneficiarii și-au dezvoltat abilitățile de realizarea a unei activități de
voluntariat în comunitate, precum și creativitatea și capacitatea de inovare prin
folosirea tehnicilor și metodelor nonformale.
Pentru perioada următoare DJST Vaslui va avea ca obiectiv general
susținerea participării active a tinerilor la viața economică, socială, educațională,
culturală și politică a țării, asigurand oportunități egale de acces la educație, ocupare
și condiții de viață decente, cu o atenție particulară către adolescenții și tinerii care,
din diferite motive, ar putea avea mai puține oportunități, prin următoarele proiecte:
- "Săptamana Națională a Voluntariatului" proiect ce va cuprinde o serie de
acțiuni de voluntariat la care vor participa peste 300 de tineri din localități
urbane și rurale ale județului Vaslui. Activitățile vor avea, în principal,
caracter ecologic și de igienizare, sensibilizarea comunității privin factorii
poluatori ai mediului înconjurător, precum și o serie de acțiuni cu caracter
social.
- "Săptămana Tineretului"- proiect desfășurat anual de DJST Vaslui și care
cuprinde activități cu caracter cultural artistic,voluntariat și sportiv, menite să
marcheze într-un mod festiv Ziua Națională a Tineretului, pe 2 mai.

Aproximativ 450 de tineri vor participa la spectacole cultural artistice,
concursuri și jocuri sportive care se vor desfășura în județul Vaslui.
- "Nonformal în tabără" - pentru perioada de vară, DJST Vaslui intenționează
să desfășoare o serie de activități de educație nonformală care se vor desfășura în
Centrul de Agrement "Poiana Căprioarei". Vor avea loc cursuri de: voluntariat,
animație culturală, orientare turistică, protecția mediului, la care sunt așteptați să
participe peste 500 de tineri din Vaslui.
- "Gala voluntarului" –ca în fiecare an DJST Vaslui va organiza o gala a
voluntarilor, prin care dorește să evidențieze cele mai bune proiecte de
voluntariat și cei mai activi voluntari din ONG-urile din județ.
Pentru anul 2017, în concordanţă cu Strategia naţională în domeniul
tineretului pentru perioada 2015-2020, în cadrul domeniului principal de intervenţie
„participare şi voluntariat”, DJST Vaslui va implementa proiecte de tineret având
ca obiectiv creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii sub toate
aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate :
proiectele anuale "Săptamana Națională a Voluntariatului”, "Ziua Nationala a
Tineretului şi „Gala voluntarului”, vor fi completate , pentru perioada de vară, de o
serie de activități de voluntariat si educație nonformală care se vor desfășura în
Centrul de Agrement "Poiana Căprioarei". Vor avea loc cursuri de: animație
culturală, educaţie rutieră, orientare turistică, protecția mediului, la care sunt
așteptați să participe peste 500 de tineri din Vaslui, în cadrul proiectelor "Vacanta in
siguranta, Team building pentru voluntarii vasluieni, Primul ajutor" .
Tot în CA Poiana Căprioarei se vor desfăşura 2 proiecte finanţate la
Concursul local de proiecet 2017:
-„Sunt activ. Sunt voluntar”, al Asociaţiei PHOENIX, din Codăeşti, care îşi propune
să dezvolte cunoştinţele tinerilor cu privire la conceptul de diversitate culturală ş
conştientizarea nevoii de activităţi socio culturale în comunitate;
-„Tinerii şi comuniunea cu natura”, al Fundaţiei pentru Tineret Vaslui, care va crea
un cadru optim de educare a tinerilo implicaţi în proiect pe teme legate de
comuniunea omului cu natura.
DJST Vaslui initiaza actiuni in vederea promovarii actiunilor de voluntariat
in cadrul ONG-urilor de tineret pentru ca acestea sa atraga voluntari, iar cei care au
activitati sustinute sa primeasca certificat de voluntar. De asemenea, ne propunem să
acordăm minim 10 certificate de voluntar, conform Legii voluntariatului, tinerilor
care au luat si vor lua parte la activităţile desfăşurate de DJST.
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