
Competența face diferența!

P   CA
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Centrul de Resurse si Informare 
pentru Profesiunie Sociale

C.R.I.P.S.

POLITICI PUBLICE - informare, 
participare si dialog
pentru voluntariat

in interesul copilului

FISE ACTIVITATI 
PRACTICEOLUNTAR

OLUNTAR

KIT  PEDAGOGIC



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

FISA ACTIVITATEA PRACTICA 1
JUDETUL__________

ORGANIZATIA:

Nume si prenume_____________________________________
Functie: ______________________________

 (daca sunt mai multe persoane din cadrul aceluiasi ONG vor completa Fisa 1 impreuna)

1. Despre ONG-ul Dumneavoastra:

 ONGul in care imi desfasor activitatea lucreaza cu voluntari care au varsta mai mica de 18 ani, ac-
tivitatile de voluntariat fiind , de exemplu, in beneficiul unor persoane din grupuri vulnerabile (copii
din sistemul de protectie sau din familii vulnerabile, varstnici, persoane cu dizabilitati etc) sau pen-
tru protectia mediului, actiuni culturale, artistice, sportive.

 ONG-ul este furnizor de servicii sociale pentru copii (de tip rezidential sau de zi) 

 ONG-ul beneficiaza de voluntariat din partea altor structuri publice sau private

1.a Descrieti pe scurt cum contribuiti prin activitatile pe care le realizati in cadrul ONG-ului dvs la respecta-
rea si promovarea drepturilor copilului ? Alegeti, dupa caz, una sau mai multe categorii de drepturi ale copi-
lului si exemplificati, pe scurt, la fiecare din aceste categorii 

Categorii 
de drepturi

Exemplificati contributia ONG-ului pe care il reprezentati la respectarea acestor categorii de 
drepturi 

Drepturi de
protectie

Drepturi de
dezvoltare

Drepturi de
participare



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

1.b Enumerati activitatile derulate prin intermediul voluntariatului (pentru beneficiarii serviciilor oferite)

1.c Enumerati pe scurt procedurile urmate in situatia voluntariatului

1. d. Exemple de bune practici 

2.  Analizati   descrierea  Strategiei  de  dezvoltare  Judeteana care  v-a  fost  indicata  de  catre  formatori  si
identificati DACA sunt elemente care vizeaza voluntariatul.

2.1 Urmariti sa identificati DACA sunt mentiuni speciale pentru:

Categorie
Exista

Mentionati pe scurt 
DA NU

Politici cu impact asupra 
functionarii ONG-urilor

Politici cu impact asupra 
activitatii de voluntariat

Politici cu impact asupra 
activitatii din domeniul 
educatiei (scoala, activitati 
extrascolare etc)

Politici cu impact asupra 
activitatii din domeniul sa-
nitar (activitate de infor-
mare a populatiei, campa-
nii de vaccinare, asigurarea
accesului la servicii medi-
cale )

Politici cu impact asupra 
activitatii din alte domenii 
(artistic, ecologic, etc)



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”

ACTIVITATEA PRACTICA 2
JUDETUL__________

CONCEPT GENERAL ORGANIZARE ACTIVITATE
Tema  propusa:  “Voluntariatul  cu  si  pentru  copii  in   COMUNITATEA TA  -  “Dialog  social  si  civic  pentru
voluntariat cu si pentru copii”
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  1  .

Participanti: 

 Reprezentanti ai APL (Primarie, Consiliul Local, Consiliul judetean, etc) din comunitatile  in care acti-
veaza ONG-urile participante la cursuri

 Reprezentanti ai serviciilor reprezentative pentru implementarea drepturilor copilului si a serviciilor
de voluntariat din domeniile sanatate, educatie, asistenta sociala, cultura, etc., de la nivel de judet/
comunitati

 Reprezentanti ai comunitatii: ONG-uri, agenti economici, reprezentanti ai cultelor etc.

 Persoane implicate in activitati cu si pentru copii.

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 vo-
luntariat 

3. Propuneri de imbunatatire a activitatilor de voluntariat cu si pentru copii din perspectiva modificarii
politicilor publice – realizarea unui document judeten “Carta comuna”

1 Cursantii vor fi implicati in organizarea activitatilor furnizand :
- liste persoane resursa de la nivel local (reprezentanti  APL, serviciii reprezentative la nivel local etc)
- liste  beneficiari voluntariat si/sau furnizori de voluntariat – disponibili sa participe la o intalnire cu

tematica propusa
De asemenea,  fiecare cursant va pregati pentru organizarea activitatii  un material  care sa evidentieze
importanta dialogului social si civic in facilitarea dezvoltarii activitatilor de voluntariat cu si pentru copii
pe  care  le  deruleaza  in  cadrul  ONG-ului  pe  care  il  reprezinta  (daca  sunt  mai  multi  reprezentanti
participanti din partea unui ONG, vor prezenta o lucrare unica)



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

Responsabilitate cursant
Nota: Aceasta fisa va fi completata de catre fiecare cursant sau de catre grupul de cursanti reprezentanti ai
unui ONG participant si va fi utilizata in realizarea activitatii la nivel de judet

ORGANIZATIA:

Nume si prenume:
1.
2.
3.
…..
a. In vederea realizarii activitatii “Voluntariatul cu si pentru copii in  COMUNITATEA TA - “Dialog social si
civic pentru voluntariat cu si pentru copii” la nivel de judet propunem urmatorii participanti:

Persoane Date contact

Reprezentanti ai APL

Reprezentanti ai 
serviciilor reprezentative 
pentru implementarea 
drepturilor copilului

Reprezentanti ai comuni-
tatii: ONG-uri, agenti 
economici, reprezentanti 
ai cultelor,  etc

Persoane implicate in 
activitati cu si pentru 
copii (inclusiv voluntari)

 
b. Realizati o prezentare a activitatii realizate de catre ONG-ul pe care il reprezentanti, argumentand asupra 
importantei dialogului social si civic in facilitarea dezvoltarii activitatilor de voluntariat cu si pentru copii. 
Descrieti care sunt metodele utilizate pentru a facilita participarea beneficiarilor si a voluntarilor in 
implementarea actiunilor/activitatilor propuse.



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”

ACTIVITATEA PRACTICA 3
JUDETUL:
ORGANIZATIA:

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, comentariile dvs fiind
mentionate in tabelul de mai jos:

Elemente  de structura a 
Politicii Publice 
Alternative

Corespunde
opiniei ONG-
ului pe care il
reprezentati

Comentarii

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)


