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MODULUL III
“Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii”

 Obiective

La finalul Modulului ne propunem:

1. Sa descriem cele trei situatii in care voluntariatul poate avea impact asupra copilului

2. Sa mentionam documentele de politici publice existente in domeniul  voluntariatului cu si pentru
copiii si propunerile alternative  realizate in cadrul Proiectului DAP Voluntar
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MODULUL III - “Politici publice alternative de suport a voluntariatului cu si pentru copii”

Asa  cum aminteam  in  cadrul  Modulului  I  si  al  Modulului  II,  activitatea  de  evaluare  si  monitorizare  a
implementarii  politicilor  publice  este  foarte  importanta  in  identificarea  nivelului  de  satisfactie  a
beneficiarilor directi si indirecti a politicilor publice.  Actiunile prevazute de catre o politica publica implica
mai multe nivele de impact, precum si arii de interventie, pe domenii diferite. 

In  cadrul  activitatii  A  5.  “Elaborare,  dezbatere  si  promovare  propunere  alternative  vizand  cadrul
metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului”, s-a realizat o
analiza multidimensionala a implementarii polioticilor publice existente in domeniul voluntariatului cu si
pentru copii.

Ca urmarea a acestei analize s-a conturat draftul propunerii alternative, draft care este supus analizei si
dezbaterii  in cadrul acestui modul. In acest fel, ca reprezentanti ai ONG-urilor selectionate din judetele
Alba,  Buzau  si  Ialomita,  sunteti  implicati  activ  in  elaborarea  propunerii  alternative  realizate  in  cadrul
proiecttului DAP Voluntar.

Ca urmare a analizei realizate, s-a considerat ca problematica politicilor publice care vizeaza  voluntariatul 
sa fie abordata din 3 perspective:

a. Propunere alternativa de politici publice -  Copii care desfasoara activitati de voluntariat cu varsta intre 
15 si 18 ani

- 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)

b. Propunere alternativa de politici publice - Copii care desfasoara activitati similare voluntariatului cu var-
sta mai mica de 15 ani  

- 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)

c.  Propunere alternativa de politici  publice -  Copii  beneficiari  ai  activitatilor de voluntariat  si  similare
voluntariatului

- 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)
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a. Propunere alternativa de politici publice -  Copii care desfasoara activitati de voluntariat cu varsta intre 
15 si 18 ani

1.  Problema identificata/obiective:

Protectia drepturilor  copilului  in cazul  copiilor   cu vârsta cuprinsă între 15 si  18 ani care efectueaza
activitati de voluntariat cf Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activitătii de voluntariat în România
Nu  exista  proceduri  de  aplicare  a  Legii  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activitătii  de  voluntariat  în
România pentru copiii care au dobândit capacitate de muncă potrivit legislatiei în materie (copii cu vârsta
cuprinsă între 15 si 18 ani)

2. Descrierea problemei 

Nu există nicio lege privind voluntariatul tinerilor si nicio altă reglementare pe acest subiect în România. 
Legea  voluntariatului  nu  contine  prevederi  specifice  pentru  voluntariatul  copiilor  care  au  dobândit
capacitate de muncă si cărora li se permite, prin lege, desfăsurarea de activităti de voluntariat si astfel nu
este corelata cu alte acte normative care privesc acesti copiii, activitătile de voluntariat si protectia copiilor
în timpul voluntariatului, respectiv: 

 Codul Muncii, 
 Codul Civil, 
 Legea 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului  si  legislatia secundară

privind prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă si a oricărei alte forme de violentă
asupra copilului

b. Propunere alternativa de politici publice - Copii care desfasoara activitati similare voluntariatului cu var-
sta mai mica de 15 ani  

1. Problema identificata/obiective

Protectia drepturilor copilului in cazul copiilor cu varsta sub 15 ani care efectueaza activitati similare
voluntariatului:

o Activități de participare a copiilor
o Participarea la Consiliul Național al Elevilor și alte foruri reprezentative ale copiilorActivități

extrașcolare
o Activități din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling (neremunerate)
o Educația de la egal la egal
o Practica elevilor

Nu exista proceduri pentru a asigura respectarea dr copilului pe parcursul act similare voluntariatului.

2. descrierea problemei 

Persistă confuzia în rândul unor promotori că activitățile de voluntariat pot fi desfășurate de copii sub 15
ani. Activitățile similare voluntariatului desfășurate de copiii sub 15 ani nu sunt reglementate astfel încât
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copiii să fie protejați.

Documentele care fac referire la activitatile similare voluntariatului, destinate copiilor cu varsta mai mica de
15 ani, nu contin proceduri care sa asigure, pe parcursul acestor activitati: 

- Protecția împotriva discriminării
- Respectarea dreptului la educație
- Respectarea dreptului la sanatate
- Protecția împotriva oricărei forme de violență asupra copilului

c.  Propunere alternativa de politici  publice -  Copii  beneficiari  ai  activitatilor de voluntariat  si  similare
voluntariatului

1. Problema identificata/obiective

Protectia drepturilor copiilor beneficiari de voluntariat si de activităti similare voluntariatului
Proceduri insuficiente / Nu exista proceduri pentru a asigura respectarea dr copilului care beneficiaza de
voluntariat

2. Descrierea problemei 

Organizarea  activitatilor  de  voluntariat  in  beneficiul  copiilor  din  sistemul  de  protectie  (aflati  in  SR  /in
alternative de tip familial), al copiilor din familii vulnerabile inscrisi in centre de zi, copii din unitătile de
învătământ, din unitătile sanitare etc se face pe o baza contractuala generala, care nu contine prevederi
concrete care sa oblige furnizorul de voluntariat sa asigure tuturor copiilor beneficiari:

- Protectia împotriva discriminării
- Respectarea dreptului la educatie
- Respectarea dreptului la sanatate
- Protectia împotriva oricărei forme de violentă asupra copilului

Pentru toate cele 3 situații, ca urmare a activității de analiză a documentelor de politici publice şi acte
normative existente, am ajuns la necesitatea particularizarii  în cadrul legii  voluntariatului cu un set de
INSTRUCTIUNI  ale  Legii  nr.  78/2014  privind  reglementarea  activității  de  voluntariat  în  România,  cu
modificările și completările ulterioare

PROPUNERI  REZULTATE – REALIZAREA UNOR INSTRUCTIUNI  privind aplicarea Legii  nr.  78/2014 privind
reglementarea activității  de voluntariat  în România,  cu modificările și  completările ulterioare  în cazul
voluntariatului cu și pentru copii
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Cadrul legal care determina propunerile cu privire la instructiunile privind aplicarea Legii nr. 78/2014 

In  realizarea  acestor  propuneri,  s-a  urmarit  corelarea  mai  multor  nivele  de  impact,  precum  si  arii  de
interventie, pe domenii diferite. Cadrul legislativ existent care sustine aceasta propunere este dat de :

- Decizia  Primului-Ministru  nr.  181  din  23  aprilie  2014  privind  numirea  doamnei  Gabriela
Coman în funcția de Președinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

- Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  11/2014  privind  adoptarea  unor  măsuri  de
reorganizare la nivelul administrației publice centrale și completarea unor acte normative;

- Legea  nr.  53  /2003  privind  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- Legea nr.  272/2004  privind  protecția  și  promovarea drepturilor  copilului,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările
și completările ulterioare;

- OUG  nr.  137/2000  privind  prevenirea  și  sancționarea  tuturor  formelor  de  discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă;

- HG nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;

- HG nr.  49/2011  pentru aprobarea Metodologiei-cadru  privind prevenirea şi  intervenţia în
echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în
familie şi a  Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii
exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de
persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul
altor state;

- HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării  de către copii  de activităţi  remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;

- Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.
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Instructiuni – pentru reglementarea activității de voluntariat în România

Definirea voluntarului copil 

Prin voluntarul copil se înțelege copilul sau tânărul cu vârsta cuprinsă între 15 ani și 18 ani, care are dreptul
de a desfășura activități de voluntariat în activități de interes public, care pot fi:

o activități din domeniul muncii, în același condiții prevăzute de legislația muncii;

o activități  din  domeniile  cultural,  artistic,  sportiv,  publicitar  și  de  modeling,  în  condițiile
prevăzute  concomitent  de  legislația  muncii  sau  de  Codul  Civil  și  de  prevederile  HG  nr.
75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling;

o activități  din  domeniul  social,  educațional,  de  sănătate,  de  tineret  ș.a.,  cu  respectarea
concomitentă a legislației muncii sau a prevederilor Codului Civil și a legislației din domeniul
respectiv.

Activitatile similare voluntariatului  derulate de catre copilul sub 15 ani – propuse

o activități  de  participare  a  copiilor,  așa  cum  sunt  ele  definite  de  către  legislația  privind
drepturile copilului;

o activități de tineret;

o activități extrașcolare;

o activități neremunerate din domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling;

o educația de la egal la egal.

Criterii de discriminare 

Conform Legii nr. 78/2014 - 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

Se propune completarea acesteia Conform  OUG nr. 137/2000:

- prin  discriminare1 se  intelege orice deosebire,  excludere,  restrictie sau preferinta,  pe  baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap,
boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in
conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Orice  deosebire,  excludere,  restrictie  sau  preferinta  bazata  pe  doua  sau  mai  multe  criterii  prevazute
anterior   constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii  contraventionale daca una sau mai
1 OUG nr. 137/2000
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multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenta legii penale.

Eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaza prin:

a) prevenirea  oricaror  fapte  de  discriminare,  prin  instituirea  unor  masuri  speciale,  inclusiv  a  unor
actiuni afirmative, in vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea
sanselor; 

b)  mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute in urma savarsirii unor acte/fapte
de discriminare;

c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu.

d) Comportamentul discriminatoriu atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz,
in conditiile legii.

Activitati derulate de catre voluntari si timp de  derulare activitati

Activitățile de voluntariat sunt activitatile desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate
de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

Voluntarii copii cu vârsta peste 16 ani pot desfasura activitatile de voluntariat cu  informarea obligatorie a
părinților/ reprezentantului legal de către organizația-gazdă (informare care este anexă a contractului de
voluntariat)

Voluntarii  copii  cu  vârsta între  15 și  16  ani  pot  desfășura  activitățile  de voluntariat  numai cu  acordul
părinților/ reprezentantului legal, care semnează contractul de voluntariat.

Organizația-gazdă are obligaţia de a proteja voluntarii copii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea,
sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a
riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că acești copii sunt încă în dezvoltare.

Este interzisă folosirea voluntarilor copii pentru activităţi care:

o depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice;

o implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice
ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv
cronic asupra fiinţei umane;

o implică o expunere nocivă la radiaţii;

o prezintă  riscuri  de  accidentare,  pe  care  se  presupune că  tinerii  nu  le  pot  identifica  sau
preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de
experienţă ori de pregătire;

o pun în pericol  sănătatea acestora din cauza frigului  ori  a  căldurii  extreme sau din cauza
zgomotului ori a vibraţiilor;

- 7 -



o expun la riscuri fizice, psihologice sau sexuale; 

o implică efectuarea de activități sub pământ, sub apă, la înălțimi periculoase sau în spații
restrânse; 

o implică  efectuarea  de  activități  cu  mașini,  materiale  sau  instrumente  periculoase,  care
presupun manipularea sau transportul unor greutăți; 

o implică efectuarea de activități  într-un mediu în care copiii  sunt expuși  la acțiunea unor
substanțe, agenți sau proceduri periculoase care le-ar prejudicia sănătatea și în alte condiții
de aceeași natură.

Folosirea voluntarilor copii în activitățile menționate anterior constituie munci periculoase pentru copii și
se sancționează conform legii. 

Durata timpului de voluntariat – pentru voluntarul copil - este de maximum 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe
săptămână.

Voluntarii copii nu pot desfășura activități pe timpul nopții, respectiv între orele 20,00 şi 6,00.

Organizația-gazdă se asigură, în măsura posibilului, că voluntarii copii desfășoară activități în afara orelor de
școală. 

Între  două zile  de voluntariat,  voluntarii  copii  beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore
consecutive.

Între două zile de voluntariat, voluntarii copii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani beneficiază de o perioadă
minimă de repaus de 14 ore consecutive.

Voluntarii copii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de minim două zile consecutive.

Definirea organizatiei-gazda si obligatiile acesteia

Organizația-gazdă are obligația de a lua toate măsurile de prevenire și combatere a discriminării și oricărei
forme de violență asupra voluntarului copil și asupra copiilor beneficiari de voluntariat, potrivit legislației
din domeniul drepturilor copilului.

Orice  suspiciune sau caz  de  violență asupra  copilului produsă asupra voluntarilor  copii  sau  a copiilor
beneficiari  de  voluntariat  se  semnalează  obligatoriu  direcției  generale  de  asistență  socială  și  protecția
copilului, de către reprezentanții organizației-gazdă sau de către personalul instituției din care provin copiii
beneficiari, martori ai situației de violență.

Contractul de voluntariat 

Contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-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.
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În  vederea  încheierii  contractului  de  voluntariat  cu  copii,  organizația-gazdă  se  asigură  că  cererea
candidaților este însoțită obligatoriu de următoarele documente:

o certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul
este apt pentru a desfăşura activitatea;

o aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze
dacă particularităţile  psihice  ale  copilului  îl  recomandă pentru  activitatea  în  cauză,  dacă
acesta  a  fost  informat,  în  funcţie  de  vârstă  şi  gradul  de  înţelegere,  şi  este  de  acord  cu
participarea la activitate;

o avizul  medicului  de specialitate medicină sportivă pentru copiii  care participă la activităţi
sportive de performanță;

o adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru
copiii care frecventează o formă de învăţământ, dacă activitatea este prestată în perioada
orelor de școală și în care se menționează motivarea absenţelor şi, dacă este cazul asigurarea
unui program de sprijinire a elevului pentru recuperarea cursurilor.

Contractul  de  voluntariat  cu  voluntarii  copii  include  la  obligațiile  organizației-gazdă   următoarele
prevederi:

o asigurarea supervizării voluntarului copil de către  un specialist într-unul din următoarele
domenii: științe  sociale,  științe  ale  educației,  psihologie,  sociologie,  pedagogie,
psihopedagogie  specială,  științe  juridice,  medicină  -  voluntar  sau  angajat  al  organizației-
gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de îndrumare, orientare, monitorizare, supraveghere
pe  timpul  desfășurării  activității  de  voluntariat  și  evaluare  inițială,  de  proces  și  finală  a
minorului;

o informarea părinților / reprezentantului legal cu privire la natura activităţii desfășurată de
voluntarul  copil,   condiţiile  de  desfăşurare  sau  orice  element  care  implică  asumarea
responsabilităţii  acestora și  a părinților/ reprezentantului  legal,  precum și  modalitatea de
menținere a comunicării pe parcursul desfășurării activității de voluntariat;

o informarea  direcției  generale  de  asistență  socială  și  protecția  copilului  cu  competență
materială în localitatea în care se desfășoară activitate de voluntariat de către voluntarii copii
cu  privire  la  modul  de  organizare  și  monitorizare  a  activității  voluntarilor  copii,  cât  și  a
modului de evoluție a acestora;

o încheierea unui contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a
altor riscuri ce decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care
participă voluntarul copil și în limita sumelor alocate cu această destinație.

Contractul  de  voluntariat  cu voluntarii  copii  cu  vârsta  cuprinsă  între  15 și  16  ani  include  la  obligațiile
părinților / reprezentantului legal următoarele prevederi:

o participarea la toate întrunirile la care este solicitat de către organizația-gazdă;

o notificarea persoanei care supervizează voluntarul copil cu privire la indisponibilitatea temporară a
copilului de a desfășura activitatea de voluntariat în care este implicat;
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o colaborarea cu reprezentanții desemnați ai organizației-gazdă pentru asigurarea condițiilor optime
necesare desfășurării activității voluntarului copil;

o delegarea în scris sub semnătură privată a unui reprezentant al său care să asiste minorul ori de câte
ori situația o impune iar el nu poate fi prezent din motive obiective;

Fișa de protecție a voluntarului copil, anexă a contractului de voluntariat conține suplimentar instrucțiuni
cu privire la respectarea particularităților  de vârstă și  individuale și  a stărilor  emoționale în funcție de
recomandările făcute în evaluarea psihologică.

După  încheierea contractului de voluntariat cu voluntarii copii, organizația-gazdă asigură includerea, în
mod obligatoriu, în cadrul instruirii inițiale următoarele teme privind:

o regulamentul  intern  privind  prevenirea  și  combaterea  discriminării  și  a  violenței  asupra
copilului pe timpul desfășurării activității de voluntariat;

o drepturile copilului;

o înregistrarea  imaginilor  și  a  declarațiilor  voluntarilor  copii  de  către  organizația-gazdă,
personalul  din  locul  de  desfășurare  a  activității  de  voluntariat  și  voluntarii  copii  înșiși  și
utilizarea înregistrărilor astfel încât voluntarii copii să fie protejați potrivit legislației privind
drepturile copilului și din domeniul audio-vizual;

o tehnici de comunicare și de lucru cu copiii beneficiari, în funcție de particularitățile acestora
și cu scopul prevenirii discriminării și a oricărei forme de violență asupra acestora.

Persoana care supervizeaza voluntarii

Persoana care supervizează voluntarii copii îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

o are domiciliul sau reşedinţa în România, situaţie confirmată prin actul de identitate;

o a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu, situaţie confirmată prin actul
de identitate;

o a absolvit minimum liceul, situaţie confirmată prin actele de studii;

o are o stare de sănătate bună, confirmată de medicul de familie prin certificat medical;

o prezintă garanţii morale, situaţie confirmată prin cazier judiciar;

o are  experienţă  cu  privire  la  supravegherea  şi  îngrijirea  copiilor,  situaţie  confirmată  prin
curriculum vitae şi recomandări din partea organizatorilor;

o nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d), situaţie confirmată
prin declaraţie pe propria răspundere.

Nu poate superviza voluntarii copii persoana care se află în una din următoarele situaţii:
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o a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

o este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-
au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

o este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;

o are  istoric  de  abuz  asupra  copilului  sau  orice  altă  formă  de  violenţă  exercitată  asupra
copilului, precum şi istoric de încălcare a drepturilor copilului înregistrat la direcţia generală
de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Persoana care supervizează voluntarii copii are minim următoarele atribuții:

o evaluează inițial, de proces și final voluntarul copil;

o îndrumă, însoţeşte și supraveghează voluntarul copilul/ grupul de voluntari copii pe
toată durata activităţii de voluntariat;

o se  asigură  de  satisfacerea  nevoilor  speciale  ale  copiilor:  dietă,  medicaţie  şi  alte
asemenea;

o în  situaţia  în  care,  pe  parcursul  desfăşurării  activităţii,  sesizează  că  sănătatea
voluntarului  copil  este  afectată,  are  obligaţia  de  a-i  anunţa  imediat  pe  părinţii/
reprezentantul  legal  al  acestuia  şi  organizația-gazdă și  de  a  contacta  serviciile  de
sănătate corespunzătoare;

o în situaţia în care, pe parcursul desfăşurării activităţii, sesizează existenţa unei situaţii
de pericol iminent pentru voluntarul copil sau că acesta este supus discriminării sau
unei forme de violenţă,  are obligaţia de a anunţa imediat părinţii/ reprezentantul
legal  al  copilului,  organizația-gazdă  şi  direcţia  generală  de  asistenţă  socială  şi
protecţia  copilului  din  judeţul/sectorul  în  care  se  desfășoară  activitatea  de
voluntariat.

Numărul maxim de voluntari copii pe care îi poate superviza o persoană numită de organizația-gazdă este
de 10.

VOLUNTARIAT PENTRU COPII

În cazul desfășurării unor activități de voluntariat pentru copii în calitate de beneficiari, organizația-gazdă
se obligă să obțină următoarele documente anterior începerii activității:

o acordurile  scrise  ale  părinților/  reprezentantului  legal  al  acestora  pentru  desfășurarea
activității de voluntariat;

o numirea, de către conducerea instituției în care se află copiii beneficiari sau în grija căreia se
află aceștia, de exemplu copii din serviciile rezidențiale sau la asistenți maternali ori familii
de plasament, din centrele de zi, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, taberele școlare
sau  de  tineret,  alte  instituții  sau  contexte  care  presupun  o  colectivitate  de  copii,  a
personalului pentru supravegherea copiilor beneficiari pe durata desfășurării  activității  de
voluntariat. 
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