
EGALITATEA TREBUIE SĂ FIE REALĂ 

 Prietenie și competiție – activități sportive 

 Diversitate culturală, toleranţă, solidaritate şi 

nonviolenţă 

 Cum organizez o campanie de strângere de 

fonduri? 

 Descoperim istoria locală (vizită la Casa 

Memorială ”Aurel Lazăr” Oradea) 

 Alături de persoanele cu dizabilităţi (Asociaţia 

româno-germană Alsterdorf)  
 

SĂPTĂMÂNA 

EDUCAŢIEI GLOBALE 



VOLUNTARIAT 



"Ce faci pentru tine – dispare odată 
cu tine;  
Ce faci pentru alţii – rămâne pentru 
eternitate."   
                                                                                                          
                                                   Albert Einstein  



VOLUNTARIATUL  
 
o activitate realizată din proprie 

iniţiativă, în care o persoană îşi 

oferă 

 timpul 

 talentul 

 abilităţile sale  

în beneficiul comunităţii, fără a avea 

niciun câştig financiar.  



CARACTERISTICILE   

PRINCIPALE 
 

 

 

• Voluntariatul este o activitate aleasă liber de 

fiecare persoană. (Orice formă de coerciţie 

este incompatibilă cu spiritul voluntariatului). 

 

• Este o activitate realizată în beneficiul 

comunităţii ori al binelui comun (ori al 

mediului), şi nu în beneficiul unui singur individ 

sau interes. 



CINE POATE DEVENI 

VOLUNTAR ? 
 

ORICINE  

poate să devină voluntar, aducând o 

contribuţie cât de mică la lumea care 

ne înconjoară. 

 

 

 

Important este doar să îţi doreşti 
acest lucru!  



• Vei avea o nouă perspectivă asupra societăţii - vei  

înţelege mai în profunzime problemele comunităţii în 

care trăieşti;   

 

• Te vei simţi util şi vei da un sens existenţei tale 

ajutându-i pe cei mai puţin norocoşi;  

 
• Îţi vei putea dezvolta personalitatea (creativitatea); 

 

• Îţi vei putea pune în valoare calităţile şi vei avea 

posibilitatea de a da viaţă ideilor tale; 

 

• Vei dobândi noi abilităţi;  
 

10 MOTIVE  

PENTRU A DEVENI VOLUNTAR  



• Îţi vei face contacte utile şi prieteni noi; 

 

• Vei deveni mai responsabil; 

 

• Vei avea satisfacţia succesului; 

 

• Nu vei irosi vremea; 

 

• Te vei distra. 

 

 

 

VEI DEVENI UN OM MAI BUN! 



SPERANŢĂ PENTRU VIITOR 

 
NOI 



•  stimularea implicării directe a elevilor de liceu în 

acţiunile de voluntariat în scopul sensibilizării 

cetăţenilor cu privire la avantajele politicii pentru 

dezvoltare a Uniunii Europene, precum şi promovarea 

în rândul cetăţenilor a unei atitudini de 

responsabilitate şi solidaritate, într-o lume în 

schimbare şi din ce în ce mai interdependentă. 
 

SCOPUL PROIECTULUI  



• promovarea acţiunilor de voluntariat în rândul elevilor de liceu pentru 

crearea oportunităţilor de dezvoltare personală şi socială şi 

responsabilizarea comunităţii locale cu privire la cetăţenie activă, 

angajabilitate, antreprenoriat social şi leadership; 

 

• învăţarea voluntariatului ca formă de educaţie permanentă şi 

implicarea activă în acţiuni comunitare, prin care să se creeze legături 

între oameni şi între generaţii; 

 

• sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi 

importante abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 



• dezvoltarea personală a elevilor şi formarea abilităţilor de lider; 

 

• creşterea gradului de sensibilizare a comunităţii locale cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului; 

 

• schimbarea mentalităţii privind discriminarea şi excluderea socială a 

cetăţenilor care aparţin unei comunităţi defavorizate, care se confruntă cu 

sărăcia; 

 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin 

promovarea valorilor de solidaritate şi generozitate; 

 

• identificarea unor susţinători ai activităţii de voluntariat pentru a oferi 

donaţii. 
prof. dr. Carmen CHIRA 


