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Oportunitate de voluntariat pe un proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21  

selecteaza voluntari din judetele Buzau,  Calarasi, Cluj, Dolj si Mures pentru proiectul ,,Guvernare 

Incluziva”, proiect co- finantat prin granturile SEE 2009 – 2014 si guvernul Romaniei. 

Rezumatul proiectului:  

Proiectul propune un set de măsuri coerente menite să  contribuie la reducerea riscului de 
excludere și marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și 
Mureș. Grupurile țintă vizate sunt factori de decizie și specialiști din cadrul a 20 de instituții și 
autorități publice locale și din 5 ONG-uri cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii excluziunii 
sociale, reprezentanți ai grupurilor vulnerabile, cu prioritate din comunități cu populație de etnie 
romă, voluntari. Principalele activități sunt următoarele: elaborarea /îmbunătățirea a 5 planuri de 
acțiune locală pentru incluziune socială prin consultarea și implicarea specialiștilor din instituții 
publice și a cetățenilor cu risc de excludere socială;  instruirea factorilor de decizie și specialiștilor din 
instituții publice și ONG-uri, constituirea unor rețele non – formale la nivel local, organizarea unei 
campanii anti - disctiminare. Un Toolkit care va conține planuri de acțiune, metodologia de 
implementare a acestora  și exemple de bună practică de incluziune socială va fi elaborat, tipărit în 
500 de exemplare și diseminat în cadrul conferinței finale, și în format electronic pe site-urile 
partenerilor și a instituțiilor implicate.   

Beneficii: 

 Participarea la o sesiune de instruire de 3 zile referitoare  la pachetul de legi specifice pentru 
reforma administratiei, cu accent pe legile incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse, 
transparentei in actul de administratie si  aspecte specifice referitoare la grupurile 
vulnerabile, elemente de baza ale comunicarii eficiente, proceduri de monitorizare. 

 Posibilitatea de a lucra intr-o echipa si a realiza activitati care sa sprijine dezvoltarea 
personala si dobandirea unor cunostinte si relatii sociale noi.  

 Decontarea cheltuielilor de transport pentru monitorizarea activitatii la nivel local. 

 Diploma/certificat care va atesta la final pregatirea si activitatea desfasurata in cadrul unui 
proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in conformitate cu prevederile Legii 
Voluntariatului. 

 Recomandarea pentru obtinerea unui loc de munca, a unei burse sau participarii la un 
program european sau obtinerea de credite (unde se aplica). 

 Posibilitatea echivalarii (pentru studenti) a stagiului de practica pentru anul scolar in curs  
 

Atributii: 

  Participarea la realizarea unui  Raport de cercetare de identificare a nevoilor grupurilor 
defavorizate prin aplicarea unui chestionar unui număr de 600  cetateni si 600 de functionari 
publici din cadrul institutiilor implicate in proiect 

 Organizarea si promovarea campaniei non – discriminare la nivel local, prin colaborarea cu 
responsabilii institutiilor implicate. 
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 Sprijinirea activitatii de  testare a unor masuri din planurile de actiune locala. 
 

Criterii de selectie:  

Motivatia si disponibilitatea de timp, pregatire in domeniul stiintelor sociale, asistentei sociale, 

administratiei publice, sociologiei, comunicare si realtii publice. Apartenenta la un ONG sau implicare 

in cadrul unor proiecte similare reprezinta un avantaj. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un 

CV si o scrisoare de intentie la adresa agenda21_ro@yahoo.com pana la data de 15 iunie a.c. 

Subiectul mesajului va fi: voluntar Guvernare Incluziva. 
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