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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

MODULUL I „Politici publice si strategii specifice in domeniul protectiei drepturilor copilului. Participare comunitara si locul voluntariatului cu si pentru copii”

Durata (în ore de pregătire): Total 22 , din care:  12 ore teorie/10 ore activitati practice
Obiective:
La finalul cursului participantii vor fi capabili:

1. Sa descrie mecanismul Politicile Publice  din Romania
2. Sa identifice Politicile publice care se adreseaza respectarii drepturilor copilului.
3. Sa descrie cadrul legal de derulare a voluntariatului in Romania.

Nr. 
crt. TEMATICA CONŢINUT TEMATIC METODE / FORME DE

ACTIVITATE

MIJLOACE DE
INSTRUIRE, MATERIALE

DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE
PERFORMANŢĂ

1. Politicile publice in Ro-
mania

2. Politicile publice si re-
spectarea drepturilor 
copilului

3. Voluntariatul in Roma-
nia

Politicile publice in Romania - 
Documente de politici publice în 
România 

Politicile publice  care vizeaza do-
meniul social

Respectarea drepturilor copilului si 
politici publice specifice acestui 
domeniu.

Voluntariatul – cadrul legislativ si 
preocuparea la nivelul  politicile 
publice. 

 Prelegere interactivă
 Brainstorming
 Demonstrație
 Vizionare filme pedagogice

◦ Film1: Voluntarul copil este
un voluntar special 

◦ Film2: Asteptand voluntarii
 Simulare
 Grupuri de lucru
 Expunere cu exemplificare
 Conversaţia
 Lucrul în grupuri
 Analiza documentelor
 Aplicaţie practică

Echipament de prezenta-
re: flip-chart, videoproiec-
tor, laptop, markere; ca-
meră video, filme peda-
gogice

Suport de curs

Materiale auxiliare

Recomandări bibliografice

Capacitatea de a descrie po-
liticile publice din Romania

Capacitatea de Identificare a 
politicior publice care se a-
dreseaza respectarii dreptu-
rilor copilului.

Capacitatea de descrie ca-
drul legal de derulare a vo-
luntariatului in Romania.



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

AP1: 

Fiecare participant va realiza, - in baza unei fise – o analiza care isi propune “Analiza politicilor publice existente la nivel local si identificarea elementelor
specifice care vizeaza voluntariatul la nivelul ONG-ului pe care il reprezinta”. 

Structura Fisei  

1. Politici publice relevante la nivel local

a. Politici cu impact asupra functionarii ong-urilor

b. Politici cu impact asupra activitatii de voluntariat

2. Cum se reflecta drepturle copilului in politicile publice de la nivel local

a. Domeniul educatie

b. Domeniul sanatate

c. Domeniul asistenta sociala

d. Alte domenii (artistic, ecologie, etc)

3. Elemente specifice care vizeaza voluntariatul la nivelul ONG-ului pe care il reprezinta

a. Scurta descriere a acativitatii ONG-ului (berneficiari, doemnii de interventie, etc)

b. Activitati derulate prin intermediul voluntariatului (pentru beneficiarii serviciilor oferite)

c. Proceduri urmate In situatia voluntariatului

d. Exemple de bune practici



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

MODULUL II „Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pentru copii”
Durata (în ore de pregătire): Total 22 , din care:  12 ore teorie/10 ore activitati practice
Obiectiv 
La finalul cursului participantii vor fi capabili:

1. Sa descrie activitatile din procesul de realizare a politicilor publice.
2. Sa identifice problematica referitoare la activitatile de voluntariat
3. Sa identifice impactul social al problematicii referitoare la activitatile de voluntariat.

Nr. 
crt.

TEMATICA CONŢINUT TEMATIC METODE / FORME DE
ACTIVITATE

MIJLOACE DE INSTRUIRE,
MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Ciclul Politicilor Publice
cu impact pentru res-
pectarea drepturilor 
copilului in cadrul vo-
luntariatului

Definiție, concepte cheie, caracteris-
tici ale procesului de elaborare de 
politici publice.
Procesul de realizare a unei politici 
publice - ciclul politicilor publice:
- Identificare problemelor
- Evaluare impact social
- Agenda publica

Interactiunea politicilor publice cu 
programele aflate in derulare.
Voluntariatul – categorii de voluntari 
si implementarea activitatilor de pro-
tectie si promovare a drepturilor co-
pilului.

Prelegere interactivă
Brainstorming
Demonstrație
Simulare
Înregistrare video cu 
analiză
Grupuri de lucru
Expunere cu 
exemplificare
Conversaţia
Lucrul în grupuri
Analiza documentelor
Aplicaţie practică

Echipament de prezenta-
re: flip-chart, videopro-
iector, laptop, markere; 
cameră video

Suport de curs

Materiale auxiliare

Recomandări bibliografice

Capacitatea de a descrie acti-
vitatile din procesul de reali-
zare a politicilor publice.

Capacitatea de a identifica 
problematica referitoare la ac-
tivitatile de voluntariat.

Capacitatea de a identifica im-
pactul social al problematicii 
referitoare la activitatile de 
voluntariat.



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

AP2. 

Organizarea la  nivel  judeţean a unei dezbateri  -   in parteneriat  cu DGASPC -   cu privire la modalităţile  in care voluntariatul  cu si  pentru copii  este
implementat la nivel de judet, cu accent asupra importantei dialogului social si civic.

Structura acesteia 

Voluntariatul cu si pentru copii in  COMUNITATEA TA

Participanti: 

 Reprezentanti ai APL (Primarie, Consilulul Local, Consiliul judetean, etc)

 Reprezentanti ai serviciilor reprezentative pentru implementarea drepturilor clopilului si a serviciilor de voluntariat din domeniile sanatate, educa-
tie,asistenta sociala, cultura, etc

 Reprezentanti ai Societatii civile

Durata: 3 ore

Tematica abordata:

1. Analizarea celor mai importante initiative de la nivel de comunitate (public sau privat) realizate cu si pentru copii prin intermediul voluntariatului 

2. Modele de initiative care au adus schimbări pozitive în viata copiiilor volunatri sau beneficiari de voluntariat 

3. Propuneri de imbunatatire a activitatilor de voluntariat cu si pentru copii din perspectiva modificarii politicilor publice – Carta comuna



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

MODULUL III „Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii”
Durata (în ore de pregătire): Total 22 , din care:  12 ore teorie/10 ore activitati practice
Obiectiv:
La finalul cursului participanții vor fi capabili:
1. Sa identifice cele mai adecvate tehnici de dialog social si civic care vizeza realizarea politicilor publice referitoare la voluntariat
2. Sa estimeze impactul social politicilor alternative referitoare la voluntariat propuse
3. Sa  cunoasca modul de structurare a politicii publice alternative pentru ca propunerea elaborata sa poata fi promovata in formatul legal. 
Nr. 
crt.

TEMATICA CONŢINUT TEMATIC METODE / FORME DE ACTIVITATE MIJLOACE DE INSTRUIRE,
MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Politica publica al-
ternativa vizand 
cadrul metodologic
de implementare a
Legii Voluntariatu-
lui 

Tehnici de dialog social si civic.
Capacitatea de a estima impac-
tul social al problematicii identi-
ficate in vederea propunerii de 
politici alternative.
Formularea de politici publice 
alternative vizand cadrul meto-
dologic de implementare a Legii
Voluntariatului din perspectiva 
respectarii si promovarii dreptu-
rilor copilului.

 Prelegere interactivă
 Brainstorming
 Demonstrație
 Vizionare film pedagogic:

◦  “Film 3: Participam la imbu-
natatirea politicilor publice!”

 Simulare
 Înregistrare video cu analiză
 Grupuri de lucru
 Expunere cu exemplificare
 Conversaţia
 Lucrul în grupuri
 Analiza documentelor
 Aplicaţie practică

Echipament de prezenta-
re: flip-chart, videopro-
iector, laptop, markere; 
cameră video, film peda-
gogic

Suport de curs

Materiale auxiliare

Recomandări bibliografice

Capactitatea de a identifica 
cele mai adecvate tehnici de 
dialog social si civic care vizeza 
realizarea de politici publice re-
feritoare la voluntariat.

Capacitatea de  a estima im-
pactul social al politicilor alter-
native referitoare la voluntariat
propuse.

Capacitatea de a  structura o 
politica publica alternativa 
pentru ca propunerea elabo-
rata sa poata fi promovata in 
formatul legal.



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

AP3. 
Realizati la nivelul ONG-ului pe care il reprezentati o analiza a propunerii alternative de politici publice cu privire la voluntariatul cu si pentru copii realizata
in cadrul proiectului DAP Voluntar, urmarind sa realizati comentarii asupra:

Elementelor  de structura a Politicii Publice Alternativa
Corespunde opiniei ONG-ului pe

care il reprezentam Comentarii/Specificatii
DA NU

Problema identificata/obiective

Descrierea problemei 

Documente de politici publice şi acte normative privind problema de
soluţionat

Variante - propuneri alternative identificate (enunt si calea 
procedurala ; precizarea impactului social, economic şi financiar, 
precum şi a implicaţiilor bugetare)

 



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

APLICAREA PRINCIPIILOR TRANSVERSALE IN CADRUL CURRICULUMULUI:

In ceea ce priveste aplicarea principiilor transversale, se realizeaza urmatoarele:

- Selectia cursantilor va avea in vedere egalitatea de sanse si nediscriminarea

- Mijloacele si tehnicile de formare propuse sunt flexibile, putand sa fie adaptate si accesibilizate in functie de participantii la cursuri si de potentiala
lor problematica individuala

- Materialele, metodele si tehnicile formative utilizate vor asigura participarea egala a cursantilor din grupul tinta

- Spatiile de formare vor respecta legislatia in vigoare cu privire la accesibilizare si la securitate si protectia muncii

- Materialele primite de catre cursanti vor urmari utilizarea eficienta a resurselor

- Personalul implicat va beneficia de informare cu privire la regulile de comportare si masuri de protectie in situatii de dezastre 

- Supervizarea formatorilor locali se va face in principal prin email, skype si telefon, evitandu-se deplasarile in judete

- In cadrul activitatilor se va utiliza cu preponderenta infrastructura IT in gestionarea documentelor (sisteme de transmitere şi gestionare electronica
a documentelor), va fi evitata pe cat se poate imprimarea documentelor pe hartie sau va fi utilizata de hartie reciclabila si/sau tiparirea fata-verso,
atunci cand este necesara imprimarea. 


