
PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT  

„FII SI TU VOLUNTAR PROEDUS” 

REGULAMENT CADRU 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

 Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si 

Tineret PROEDUS din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti a initiat si deruleaza 

programul de voluntariat „Fii si tu voluntar PROEDUS”, demers destinat liceenilor 

din Capitala. 

 Scopul acestui program este acela de a veni in intampinarea liceenilor care 

doresc insusirea sau dezvoltarea cunostintelor si competentelor organizatorice, de 

leadership si de coordonare a activitatilor extrascolare. 

 Prin inscrierea liceenilor in programul de voluntariat, PROEDUS isi propune 

crearea si operationalizarea unui cadru organizational si managerial prin care 

participantii sa devina parte activa si responsabila a unei echipe performante ce are 

ca principal obiectiv dezvoltarea si valorificarea potentialului, cunostintelor si 

capabilitatilor liceenilor, prin implicarea acestora in activitati diversificate specifice 

varstei, menite a oferi posibilitatea de integrare si formare a acestora, precum si 

oferirea unor oportunitati de a lucra alaturi de persoane cu expertiza in domeniul 

activitatilor extrascolare destinate liceenilor. 

 Pe langa multe alte beneficii, PROEDUS urmareste cultivarea si dezvoltarea 

abilitatilor necesare pentru o viitoare cariera de succes, respectiv responsabilitatea, 

lucrul in echipa, implicarea, socializarea, seriozitatea si respectul pentru munca bine 

facuta. 

 Pe parcursul participarii liceenilor in programul „Fii si tu voluntar 

PROEDUS”, acestia vor fi insotiti, indrumati si sprijiniti in desfasurarea activitatilor 

lor de reprezentantii PROEDUS, studentii, parintii si profesorii voluntari. 



 In functie de gradul de implicare si performanta, voluntarii vor fi evaluati si 

promovati pe nivele manageriale, cei mai activi si merituosi pe parcursul anului 

scolar urmand a fi premiati cu tabere si excursii la mare si la munte. 

 Nivelurile de organizare in cadrul echipelor PROEDUS sunt pe licee, pe 

sectoare si pe municipiu. Fiecare voluntar va fi monitorizat si evaluat ca activitate, 

primind indrumari si calificative, iar la finalul anului scolar i se va conferi un 

certificat de voluntariat care va atesta performanta sa, emis în conformitate cu Legea 

84/2014. Celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea certificatului de 

voluntariat li se va elibera o adeverinţă. 

 

INSCRIEREA SI ADMITEREA IN CADRUL PROGRAMULUI 

 

In prima faza, liceenii interesati de participarea în cadrul programului „Fii si 

tu voluntar PROEDUS!” sunt invitati sa ia parte la sesiunile de inscriere organizate 

de PROEDUS la Palatul National al Copiilor, unde acestia se vor prezenta cu fisa de 

inscriere in programul de voluntariat, fisa de asumare completata de parinte sau 

sustinator legal al liceenilor minori si copia cartii de identitate a viitorului voluntar. 

Liceenii majori si sustinatorii legali ai liceenilor minori vor completa fisa de asumare 

a calitatii de voluntar a elevului solicitant, formularul putand fi descarcat de pe site-

ul www.proedus.ro si urmand a fi remis personal reprezentantilor PROEDUS in ziua 

semnarii si asumarii de catre liceenii majori sau de catre sustinatorii legali ai 

liceenilor minori a contractului de voluntariat in baza caruia se va derula activitatea 

pe durata anului scolar. 

Inregistrarea efectiva a solicitantilor in programul de voluntariat se va realiza 

doar dupa finalizarea etapelor de inscriere si asumare anterior mentionate. 

Fiecarui voluntar confirmat in program i se va intocmi un contract de 

voluntariat pe durata intregului an scolar, conform Legii voluntariatului Nr. 78/2014. 

Liceeni voluntari, acceptati in program, pe parcursul anului scolar 2016-2017, 

vor participa la stagiul de pregatire din domeniul managementului si implementarii 

proiectelor, derulate in weekend la Predeal. 



Pe durata prestarii activitatii sale, voluntarul isi asuma urmatoarele: 

a) datoria de a presta o activitate de interes public, potrivit domeniului ales si asumat, 

in beneficiul pregatirii complementare, exprimarii, manifestarii si afirmarii copiilor 

si tinerilor bucuresteni, fara a primi in schimb o remuneratie; 

b) datoria de a indeplini cu seriozitate sarcinile prevazute in fisa de voluntariat, 

precum si de a respecta instructiunile stipulate in fisa de protectie a voluntarului; 

d) datoria de a pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul 

activitatii de voluntariat, pe perioada desfasurarii contractului de voluntariat, precum 

si pe o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia; 

e) datoria de a anunta cu minim 24 de ore inainte de eveniment indisponibilitatea 

temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat; 

f) datoria de a intocmi la sfarsitul fiecarei luni de activitate, raportul aferent activitatii 

desfasurate la nivelul unitatii sale de invatamant.  

 

Pe durata valabilitatii contractului de voluntariat, PROEDUS asuma urmatoarele: 

a) datoria de a asigura desfasurarea activitatilor sub conducerea si indrumarea unui 

reprezentant PROEDUS, cu respectarea conditiilor legale privind securitatea si 

sanatatea in munca, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective; 

b) datoria de a informa si de a indruma voluntarul cu privire la cerintele si etapele 

activitatii pentru care a optat, in conformitate cu planul de actiune al PROEDUS; 

c) datoria de a comunica voluntarului, la finalul fiecarei activitati, punctajul de 

evaluare a prestatiei acestuia, precum si observatiile care se impun in vederea 

corectarii si eficientizarii actiunilor sale pe viitor; 

d)  datoria de a recompensa voluntarii cu prezenta si rezultate meritorii cu tabere si 

excursii la mare si la munte, potrivit ierarhizarii finale rezultate din evaluarea 

continua si in conformitate cu bugetul alocat programului de voluntariat. 

e)  datoria de a elibera voluntarului la finele anului scolar un certificat de merit / 

participare, in functie de gradul de implicare si performantele inregistrate in 

program. 

 



PROCEDURA DE EVALUARE A ACTIVITATII VOLUNTARILOR 

 

Implicarea voluntarilor inscrisi si admisi in program va fi evaluata conform 

prestatiei acestora in fiecare proiect de reprezentantii PROEDUS, prin fisa de 

evidenta a activitatii voluntarului într-o zi de eveniment.  

Fisa de evidenta este un instrument tehnic prin care va fi cuantificata in mod 

obiectiv activitatea voluntarului, care cuprinde evenimentele la care a participat, data 

si intervalul orar, punctajul acumulat si alte observatii aferente. Punctajul pe fişă este 

de maxim 100 puncte. Dacă nu se atinge un minim de 60 de puncte pe fişă, 

evenimentul nu se ia în considerare.  

Un eveniment cu punctaj intre 60 si 79 de puncte se echivalează în 

clasamentul final cu 1 punct, iar un eveniment cu punctaj intre 80 si 100 de puncte 

se echivalează în clasamentul final cu 1,5 puncte. 

Pentru distribuirea materialelor de promovare în 5 unităţi şcolare unde nu 

există voluntari inscrisi in programul “Fii si tu voluntar”, voluntarul va primi un 

punct în clasamentul final.  

In cazul in care voluntarul acumuleaza un numar de 3 absente, acestuia i se va 

scadea un punct din clasamentul final.  

 

Voluntarii care desfăşoară activităţi pe perioada verii anului 2016 şi doresc să 

se inscrie în cadrul programului în anul 2016 - 2017 li se vor acorda puncte valabile 

în viitorul program astfel: 

In cazul participarii in calitate de coordonator de grup in vara anului 2016 în 

Tabăra liceenilor activi şi merituoşi,  voluntarul va primi 6 puncte pe fiecare 

saptamana de coordonare, daca si-a indeplinit indatoririle de coordonator. 

Participarea voluntarului la derularea imbarcarilor in Tabara liceenilor activi 

si merituosi va fi notata cu 1 punct, iar participarea la o zi de eveniment organizat în 

vacanţă (de aproximativ 5 ore) va fi punctata de asemenea tot cu 1 punct (respectand 

conditia de a obtine minim 60 de puncte la evenimentul respectiv). 

 



Ca urmare a activitatii desfasurate pe parcursul intregului an scolar, voluntarul 

va primi in mod secvential, conform procedurii mai sus specificate, un numar de 

puncte, care prin cumulare vor avea ca rezultat configurarea unei ierarhii ce va sta 

la baza departajarii si recompensarii voluntarilor. 

 

ATRIBUIREA TABERELOR SI EXCURSIILOR IN CADRUL 

PROGRAMULUI 

 

Pentru a beneficia de taberele si excursiile atribuite ca recompensa liceenilor  

bucuresteni activi si merituosi, voluntarii trebuie sa participe in mod sustinut si 

responsabil la activitatile organizate de PROEDUS. 

La finalul anului scolar, PROEDUS va realiza un clasament al voluntarilor in 

functie de punctajul obtinut de acestia in urma participarii lor la activitatile 

organizate. 

Pentru a avea acces in clasamentul final, voluntarii au datoria de a participa 

efectiv la 10 activitati distincte organizate si derulate de PROEDUS. 

Liceenii voluntari, remarcati printr-o activitate sustinuta si merituorie, 

reflectata printr-un punctaj corespunzator, obtinut ca urmare a implicare acestora in 

evenimentele PROEDUS, precum si la nivelul liceelor, vor fi recompensati cu tabere 

in vara anului 2017, in functie de bugetul alocat institutiei. 

 

OBTINEREA CERTIFICATELOR DE VOLUNTARIAT 

Pentru obtinerea certificatului de voluntariat în conformitate cu Legea 

Voluntariatului nr. 78/2014, voluntarul trebuie să participe la minim 10 evenimente 

cu cel puţin  5 ore de activitate şi să intocmeasca rapoarte pe minim 7 luni de 

activitate care sa dovedeasca activitatea acestuia la nivelul unitatii de invatamant.  

Astfel pentru obţinerea unui certificat un voluntar trebuie să totalizeze cel puţin 120 

de ore de activitate. 


