DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

CHESTIONAR DE CONSULTARE CU PRIVIRE LA PROPUNERILE DE IMBUNATATIRE A
CADRULUI LEGISLATIV REFERITOR LA VOLUNTARIATUL EFECTUAT DE SI PENTRU COPII
In urma studierii cadrului juridic existent in tara noastra /la nivel european/ in alte tari, a analizei unor studii si
experiente practice referitoare la implicarea copiilor in actiuni de voluntariat, respectiv la organizarea actiunilor
de voluntariat de care beneficiaza copii si a organizarii unui grup consultativ la sediul asociatiei CRIPS, in cadrul
proiectului „DAP Voluntar” au fost identificate principalele probleme si schitate elementele cheie ale propunerii
alternative prin care putem aduce imbunatatiri din perspectiva respectarii drepturilor copilului.

Va rugam sa completati acest chestionar sintetic, prin care dorim sa cunoastem opinia dvs pentru
definitivarea propunerii alternative (prescurtat PA).
A. Tinand cont de faptul ca, in conformitate cu Legea nr. 78/2014 in art.3 la lit. ” voluntarul este orice
persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care
a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de
voluntariat”, este necesar sa tinem cont de definirea capacitatii de munca legiferata prin Codul
Muncii. Astfel, in ceea ce-i priveste pe minorii care efectueaza activitati de voluntariat, prima
remarca este ca Legea nr 78/2004 se aplica doar tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 ani. In
consecinta, PA este structurată pe 2 componente:
1) Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr 78/2014 cu prevederi privind voluntariatul cu
și pentru copii
și/sau
2) Instrucțiuni pentru aplicarea Legii nr. 78/2014, cuprinzând
2.1) Proceduri si instrumente privind desfăsurarea voluntariatului în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 15 si 18 ani, vizati de Legea nr. 78/2014
2.2) Proceduri si instrumente privind desfăsurarea activitătilor similare voluntariatului în cazul
copiilor sub 15 ani
2.3) Proceduri si instrumente privind protectia copiilor beneficiari pe parcursul voluntariatului

Mentionati daca sunteti de acord cu aceasta structurare a PA:

DA

NU

Daca NU, argumentati .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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B. În ceea ce privește proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2014, problema
identificată este că Legea nr. 78/2014 nu cuprinde prevederi pentru voluntariatul cu și pentru copii, singura
prevedere fiind menționată la definiția voluntarului (art. 3 lit. e)) respectiv persoana „care a dobândit
capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii”.
Componenta 1 a PA va cuprinde prevederi referitoare la completarea definiției voluntarului, persoana care
supervizează voluntarul copil, persoana care supraveghează copiii beneficiari de voluntariat, asistarea
copilului pe parcursul încheierii contractului de voluntariat și conținutul minim al contractului de voluntariat
din perspectiva drepturilor voluntarului copil și obligațiile reprezentantului legal al acestuia.
Componenta 1 a PA este însoțită de componenta 2 a PA - instrucțiuni privind aplicarea noilor prevederi,
structurate pe trei subcomponente (vezi mai jos lit. C, D și E), instrucțiuni care pot fi emise de Autoritatea
Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA). Componenta 2 a PA poate fi și de sine
stătătoare, pentru aplicarea Legii nr. 78/2014 în versiunea actuală, din perspectiva detalierii art. 3 lit. e)
privind voluntariatul cu și pentru copii.
De acord, fara alte propuneri
De acord, cu urmatoarele propuneri suplimentare
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nu sunt de acord, motivele fiind
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

C. In ceea ce priveste desfăsurarea voluntariatului în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 18
ani, vizati de Legea nr. 78/2014, problema identificată este ca Legea nr. 78/2014 nu mai cuprinde alte
prevederi pentru voluntariatul tinerilor decât art. 3 li.t e) si nici nu există o lege specială pentru acest lucru,
iar promotorii de voluntariat sunt nevoiti să-si identifice singuri conditiile în care pot implica copiii în
voluntariat, legea nefăcând nicio trimitere la alte acte normative cu care ar trebui corelată în acest sens.

Subcomponenta 2.1 a PA va include proceduri și instrumente in scopul corelării cu Codul Muncii
(vârsta minimă de angajare, condiții de încheiere a contractului de muncă și condiții de muncă), cu Codul Civil
(contracte și activități pentru care se pot încheia aceste contracte) si cu Legea nr. 272/2004 (prevenirea
discriminării și a oricărei forme de violență asupra copilului, proceduri în caz de violență), precum și
proceduri și instrumente privind condiții de participare a tinerilor la activitățile de voluntariat.
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De acord, fara alte propuneri
De acord, cu urmatoarele propuneri suplimentare
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nu sunt de acord, motivele fiind
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

D. In ceea ce priveste desfăsurarea activitătilor similare voluntariatului în cazul copiilor sub 15 ani,
problema identificată este promovarea eronată de către unii promotori de voluntariat/ institutii/ ONG a ideii
de voluntariat în cazul acestor copii, ceea ce contravine legii - existand si riscul de nerespectare a drepturilor
copilului pe parcursul acestor activitati. Nefiind reglementări exprese în acest domeniu, copiii sunt expusi
abuzurilor, deoarece normele care se aplică în cazul voluntariatului nu sunt obligatorii în cazul lor.
Subcomponenta 2.2 a PA va include proceduri și instrumente privind clarificarea conceptuală în cazul activităților
similare voluntariatului în cazul copiilor sub 15 ani, condiții privind participarea copiilor la aceste activități și
protecția copiilor pe parcursul acestor activități. Drept urmare, această subcomponentă va contine aspecte
comune cu cele cuprinse în subcomponenta 2.1 care vizează tinerii voluntari sub 18 ani, dar si aspecte specifice.

Data fiind durata mica a proiectului in care elaboram PA, nu vor fi avute in vedere toate procedurile
specifice care să vizeze toate aceste activităti similare voluntariatului, cu specificitatile lor, care ar
necesita interventia autoritatilor competente de profil (de exemplu Ministerul Educatiei Nationale în
cazul activitătii de educatie de la egal la egal ori Ministerul Tineretului si Sportului în cazul activitătilor
de tineret etc) ci doar proceduri generale care se impun pentru respectarea drepturilor copilului.
De acord, fara alte propuneri
De acord, cu urmatoarele propuneri suplimentare
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

Nu sunt de acord, motivele fiind
........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E. In ceea ce priveste protectia copiilor beneficiari de voluntariat, problema identificată, mai ales în
cazul colectivitătile de copii, este lipsa corelării legii nr. 78/2014 cu legislatia privind drepturile
copilului, astfel încât copiii să fie protejati împotriva discriminării si a încălcării drepturilor lor,
inclusiv să fie protejati împotriva violentei.
Subcomponenta 2.3 a PA va include proceduri și instrumente privind clarificarea conceptului de colectivitate,
supravegherea copiilor pe parcursul activității de voluntariat, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
voluntarii adulți sau tineri în vederea desfășurării activităților de voluntariat cu copiii, alte măsuri de
prevenire a oricărei forme de violență asupra copilului și intervenția în caz de violență asupra copilului.
De acord, fara alte propuneri
De acord, cu urmatoarele propuneri suplimentare
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Nu sunt de acord, motivele fiind
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Date despre profilul respondentului Institutie Publică:
Minister/ Autoritate Nationala
Consiliu Județean

DGASPC

Primărie

Institutie de invatamant (scoala generala, liceu)

SPAS
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Altele (menționați) ____________________
Județ/ sector : ____________________

Date despre profilul respondentului ONG:
Tipul organizației:

Asociație

Fundație

Cu experienta in promovarea de actiuni de voluntariat
Aria geografică de intervenție:

Local

Federație
Da
Județean

Nu
Regional

Național

Județ/ sector : ____________________

Va rugam sa trimiteti chestionarul completat prin email la adresa dap.crips@gmail.com pana la data de
15 mai 2019.
Mai multe informatii despre proiectul nostru gasiti pe site-ul http://dap-voluntar.crips.ro/

Va multumim!

