
Campanie de informare cu privire la implicarea pe bază de
voluntariat în viața socială a localității în care trăiești 

Ce este
voluntariatul?
Conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de
voluntariat, în România voluntariatul reprezintă participarea
voluntarului persoană fizică la activități de interes public
desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate
de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără
remunerație, individual sau în grup. Activitățile de interes public
reprezintă activitățile desfășurate în domenii precum: arta și
cultura, sportul și recreere, educația și cercetarea, protecția
mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic,
drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea
comunitară, dezvoltarea socială.

Cine poate fi
voluntar?

Conform Codului Muncii in vigoare:

Art.13 (1) Persoana fizică dobândește capacitatea de muncă la
împlinirea vârstei de 16 ani .

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate
de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților
sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu
dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștintele sale, dacă astfel nu îi
sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Orice persoană cu vârsta
de peste 15 ani. 
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De ce să fii voluntar? 

Economic | Te poți implica în campanii de ecologizare a unor parcuri,
păduri, trasee montane, poți derula activități legate de reciclare, poți
desfășura activități ce au legătura cu protecția mediului, astfel
dezvoltând creativitatea prin confecționarea diferitelor obiecte.

Pentru a susține o cauză de interes
Pentru ca îți pasă de problemele celor suferinzi
Pentru a te simți parte a unei soluții
Pentru a face fapte bune
Pentru a te amuza
Pentru a fi împreuna cu oameni care împărtășesc aceleași
valori
Pentru că apreciezi voluntariatul ca fiind o valoare
Pentru a folosi deprinderi pe care nu le utilizezi la serviciu
Pentru a face o activitate în comun cu familia sau prietenii   
Pentru a te simți necesar și folositor 

IMPLICĂ-TE ȘI VEI REUȘI!

Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și de domenii.

Social | Te poți implica în activități cu persoane defavorizate în măsura
în care organizația spre care te îndrepți are astfel de activități în aria sa
și te poate pregăti în acest sens. Te poți implica în campanii legate de
dreptul copilului, cât și în campanii de întrajutorare sau poți să te implici
în activități de informare sau consiliere pe teme sociale.

Civic | Te poți implica în campanii ce au ca scop actele de
caritate, sau în campanii ce promovează principii legate de
comunitate.
Cultural | Te poți implica în activități artistice, în campanii de
promovare sau în organizarea de evenimente.

Sănătate | Te poți implica în campanii de
promovarea a sănătății, poți asigura anumite servicii
pentru pacienții din spitale. 


