CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET DACIA

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE VOLUNTARIAT

SOROCA 2016

OBIECTIVUL GENERAL AL SERVICIULUI DE VOLUNTARIAT
Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din orașul Soroca, stimulând participarea benevolă și din proprie inițiativă
a acestora la oferirea de servicii, cunoștințe și abilități sau la prestarea unor activități în domenii de utilitate publică.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE REGULAMENTULUI
 Monitorizarea și evaluarea muncii tinerilor voluntari, într-un mod transparent și axat pe necesitățile organizației și
a comunității.
 Selectarea în baza unor indicatori măsurabili a celor mai activi 10 voluntari din anul 2016.
 Aprecierea și motivarea voluntarilor pe criteriul indicatorilor de performanță.
DESPRE SERVICIUL DE VOLUNTARIAT
Serviciul de voluntariat este un serviciu din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, care oferă oportunitatea
tinerilor de a se implica activ în realizarea activităților destinate tinerilor, inclusiv pentru dezvoltare comunitară. Serviciul
dat este implementat în concordanță cu misiunea organizației, cadrul legal ce reglementează activitatea de voluntariat
și în baza prevederilor din acordurile de parteneriat cu Consiliul Raional Soroca și Primăria orașului Soroca.
DESPRE CONCURSUL ”VOLUNTARUL ANULUI”
Concursul ”Voluntarul Anului” este inițiat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA pentru a stimula cei mai
activi voluntari. În baza indicatorilor de performanță, planificați în concordanță cu necesitățile pentru anul 2016, Comisia
de evaluare și selectare va identifica în mod transparent și obiectiv, primii 10 voluntari, care vor fi nominalizați la gala
festivă din data de 16 decembrie 2016. Trofeul ”Voluntarul anului 2016” va fi înmânat celui mai activ voluntar, care
conform criteriilor de evaluare prestabilite în cadrul acestui concurs, va obține cel mai mare punctaj. Toți voluntarii
înscriși în concurs, indiferent de punctajul obținut în baza evaluării anuale, vor primi certificate de recunoaștere a muncii
de voluntariat. Pentru primii 10 voluntari sunt planificate stimulente suplimentare, stabilite conform indicatorilor de
performanță obținute pe parcursul anului.
CRITERII DE PARTICIPARE LA CONCURS
În cadrul concursului lansat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în cadrul Serviciului de voluntariat, pot
participa tineri cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani, indiferent de diferențele de cultură, rasă, naționalitate, limbă,
identitate sexuală, sex, stare de sănătate, nivel de educație, vârstă, religie sau clasă socială.
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
1. Participantul la concurs este necesar să fie înregistrat oficial în calitate de voluntar la Centrul de Resurse pentru
Tineret DACIA;
2. Voluntarul trebuie să se implice în petrecerea activităților din cadrul ”Ludotecii”, cu copiii cu necesități speciale, în
scop educațional și recreativ, pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, a câte 2 ore pe zi;
3. Voluntarul va iniția, organiza și desfășura ca lider de grup:
 cel puțin 3 acțiuni de salubrizare în orașul Soroca;
 cel puțin 2 acțiuni de colectare de fonduri în cadrul Programului ”Fondul pentru Tineri Soroca”;
 cel puțin a 2 acțiuni cu caracter social pentru persoane în etate din orașul Soroca;
 cel puțin 2 activități de instruire/informare pentru tinerii din orașul Soroca pentru promovarea modului sănătos
de viață.
4. Voluntarul va promova conceptul de voluntariat prin elaborarea și publicarea a cel puțin 3 articole proprii pe sursele
de mediatizare a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA;
5. Voluntarul în mod individual, va recruta cel puțin 10 tineri în calitate de voluntari la Centrul de Resurse pentru
Tineret DACIA;
6. Voluntarul va colecta cel puțin 10 cărți pentru bibliotecile stradale din orașul Soroca;
7. Voluntarul va participa la toate ședințele Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, inclusiv va iniția cel puțin
un proiect de decizie în favoarea tinerilor din orașul Soroca;
8. Voluntarul va dedica cel puțin 50 de ore de muncă de voluntariat în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret
DACIA, la organizarea și desfășurarea activităților din cadrul proiectelor și serviciilor existente, inclusiv în domeniul
administrativ;
9. Voluntarul va participa la toate ședințele lunare din cadrul ”Clubului Voluntarului” din cadrul Centrului de Resurse
pentru Tineret DACIA.

TERMENI
1. Înregistrarea în calitate de voluntar de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA nu este limitată în timp. Doritorii
de a se înregistra, vor completa un formular de înscriere și o scrisoare de motivație (vezi anexa nr. 1 și anexa
nr. 2), care pot fi descărcate și de pe pagina web http://www.youthsoroca.md/?page=29, iar ulterior după ce vor fi
completate vor fi prezentate la sediul organizației la Gherghiță Ion, Coordonator al Serviciului de Voluntariat.
2. Perioada muncii de voluntariat, care va fi luată în calcul în procesul de evaluare și selectare va fi: 01 martie-10
decembrie 2016.
3. Evaluarea dosarelor de către comisie va fi în perioada 10-15 decembrie 2016.
4. Organizarea activității festive pentru nominalizarea voluntarilor va fi pe data de: 16 decembrie 2016.
5. Valorificarea remunerărilor pentru nominanții la concurs va fi organizată în perioada: 19-23 decembrie 2016.
CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT
Serviciul de Voluntariat se va realiza în baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar și Centrul de Resurse
pentru Tineret DACIA ca instituție gazdă, în condiții de libertate contractuală a părților și cu respectarea dispozițiilor
Legii Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010. Contractul de voluntariat va fi încheiat cu persoane care au atins vârsta
de 16 ani. Persoanele care au atins vârsta de 14 ani pot încheia contract de voluntariat cu acordul scris al
reprezentantului lor legal.
Contractul de voluntariat se va încheia în două exemplare, dintre care unul se va păstra în mod obligatoriu la Centrul
de Resurse pentru Tineret DACIA, iar celălalt se va înmâna voluntarului. Vezi modelul contractului de voluntariat la
anexa nr. 16.
CRITERII DE EVALUARE
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Activități realizate
Activitate în cadrul ”Ludotecii”
Acțiuni de salubrizare în orașul
Soroca
Acțiuni de colectare de fonduri în
cadrul Programului ”Fondul pentru
Tineri Soroca”
Acțiuni cu caracter social pentru
persoane în etate din orașul Soroca
Promovarea conceptului de
voluntariat
Recrutarea voluntarilor
Colectarea cărților pentru bibliotecile
stradale
Muncă de voluntariat din cadrul
proiectelor și serviciilor existente ale
Centrului de Resurse pentru Tineret
DACIA, inclusiv în domeniul
administrativ
Participarea la ședințele Consiliului
Local al Tinerilor din orașul Soroca

Inițierea proiectelor de decizii în
10. cadrul Consiliului Local al Tinerilor din
orașul Soroca
11.

Participarea la ședințele din cadrul
”Clubului Voluntarilor”

Indicatori de
performanță
30 de zile, a
câte 2 ore pe zi

Punctaj
60 puncte

Extra-punctaj
2 puncte suplimentar pentru
fiecare zi în plus
10 puncte suplimentar pentru
fiecare acțiune în plus

3 acțiuni

30 puncte

2 acțiuni

20 puncte

2 acțiuni

20 puncte

3 articole

15 puncte

10 voluntari

20 puncte

10 cărți

20 puncte

50 ore

100 puncte

2 puncte suplimentar pentru
fiecare oră în plus

nelimitat

5 puncte
pentru o
ședință

-

1 proiect

20 puncte

20 puncte suplimentar pentru
fiecare proiect de decizie în plus

nelimitat

5 puncte
pentru o
ședință

-

10 puncte suplimentar pentru
fiecare acțiune în plus
10 puncte suplimentar pentru
fiecare acțiune în plus
5 puncte suplimentar pentru
fiecare acțiune în plus
2 puncte suplimentar pentru
fiecare voluntar recrutat în plus
2 puncte suplimentar pentru
fiecare carte în plus

REMUNERAREA MUNCII DE VOLUNTARIAT

9
10
11

Locul II

Locul X

8

Locul IX

7

Locul VIII

6

Locul VII

5

Locul VI

4

Locul V

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Locul IV

2

Trofeul ”Voluntarul anului 2016”
x
Certificat de recunoaștere a muncii
x
x
x
de voluntariat
Set cu sigla Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA:
maiou
x
x
x
chipiu
x
x
x
geantă
x
umbrelă
x
covoraș pentru mause
x
x
x
cană
x
x
x
breloc
x
x
x
insignă
x
x
x
pix
x
x
x
Abonament anual la Publicația
x
x
x
Periodică ”Observatorul de Nord”
Abonament anual la Publicația
x
x
x
Independentă ”Ziarul Nostru”
2 bilete la Cinematograful ”Patria”
x
x
x
din Chișinău
2 bilete la Patinoarul ”IceBRAVO”
x
x
x
din Chișinău
2 bilete la ”City Club” din Chișinău
x
x
x
Cină romantică pentru 2 persoane
x
x
x
la ”Andys Pizza” din Chișinău
Acoperirea costurilor de transport
pentru două persoane tur-retur
x
x
x
Soroca-Chișinău-Soroca
Cină romantică pentru 2 persoane
la Restaurantul ”Briz” din Soroca

Locul III

1

Formele de remunerarea muncii
de voluntariat

Locul I

#

Voluntarul
anului

Nominațiile din cadrul Serviciului de Voluntariat a Centrului de
Resurse pentru Tineret DACIA
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x
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COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECTARE
# Numele prenumele Funcția/Instituția
1. Babici Ion
Președinte, CRT DACIA
2. Gheorghița Ion
Coordonator al Serviciului de Voluntariat, CRT DACIA
3. Babici Stela
Director Executiv, CRT DACIA
Coordonator al Serviciului de Informare și Documentare a
4. Melnic Svetlana
Tinerilor, CRT DACIA
Coordonator al Serviciului de Participare a Tinerilor, CRT
5. Matei Iraida
DACIA
Coordonator al Serviciului de Informare și Documentare a
6. Alexei Doina
Tinerilor, CRT DACIA
Coordonator al Serviciului de Integrare Socială a Tinerilor,
7. Maxim Ana
CRT DACIA
Coordonator al Serviciului de Integrare Socială a Tinerilor,
8. Pocitari Ana
CRT DACIA
Coordonator în cadrul Proiectului ”Diferențele nu sunt
9. Vrabie Natalia
Obstacole II”, CRT DACIA
10. Burlacu Inga
Contabil, CRT DACIA

Responsabilități
Președintele comisiei
Secretarul comisiei
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

11. Guțu Andrei
12. Vrâncean Natalia
13. Șterbate Vadim
14. Jitniuc Andrei
15. Cojocari Natalia

Coordonator al Serviciului pentru Dezvoltarea inițiativelor de
antreprenoriat
Redactor Șef la Publicația Independentă ”Ziarul Nostru”
Reporter la Publicația Periodică ”Observatorul de Nord”
Specialist în problemele tineretului și sportului la Consiliul
Raional Soroca
Specialist în problemele tineretului și sportului la Primăria
orașului Soroca

Membru
Observator
Observator
Observator
Observator

PROCEDURI
Activitatea din cadrul ”Ludotecii”
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA dispune de un spațiu special amenajat, care oferă oportunitatea unui
mediu prietenos de comunicare, petrecerea timpului liber, inclusiv organizarea activităților cu caracter educațional
și recreativ pentru copii cu necesități speciale sub tutela tinerilor voluntari. Din categoria beneficiarilor fac parte copiii
din cadrul Centrului de Plasament Temporar a Copiilor în Situații de Risc ”Azimut” din orașul Soroca, copii din familii
monoparentale, copii care au dificultăți cu programul școlar.
Fiecare voluntar înregistrat va avea în tutela sa maxim 2 copii, cu care va planifica în mod individual un plan de
activități, care ulterior va fi înregistrat și monitorizat de către Coordonatorul Serviciului de Voluntariat din cadrul
Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Modelul planului și a registrului de monitorizare a activității din cadrul
”Ludotecii” se vor atașa la dosarul voluntarului și vor fi ca bază pentru comisia de evaluare în procesul de stabilirea
punctajului pentru munca respectivă (vezi la anexa 3 și 4 modelul de plan și registru de monitorizare).
Activitățile recomandate, care vor fi organizate și desfășurate de către voluntari cu copiii în cadrul ”Ludotecii”, vor fi:
jocuri intelectuale, lectură, modelare, pictură, ajutor pentru pregătirea temelor de acasă, etc. Pe parcursul perioadei
de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să organizeze și să desfășoare activități cu maxim 2 copii beneficiari
pe parcursul a minim 30 de zile, a câte 2 ore pe zi. Organizarea suplimentară a activităților este încurajată și va fi
apreciată suplimentar.
Acțiuni de salubrizare în orașul Soroca
Acțiunile de salubrizare în orașul Soroca, care este cu un potențial turistic avansat, reprezintă o prioritate în cadrul
Serviciului de Voluntariat al Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Implicarea tinerilor în acțiuni de salubrizare,
este considerată de către organizație, ca o posibilitate de a contribui extinderea educației ecologice și formării
atitudinilor pozitive generației tinere față de mediul înconjurător.
La acest gen de activitate, voluntarii vor avea în sarcină să identifice un grup de minim 10 tineri, împreună cu care
să organizeze și să desfășoare o acțiune de salubrizare în orașul Soroca. Ideea acțiunii se va comunica din timp
de către voluntar, care va fi propusă și aprobată de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat
cu administrația Primăriei orașului Soroca.
Grupul participant la acțiunea de salubrizare va fi înregistrat într-o listă specială, care va dovedi implicarea acestora
sub egida voluntarului. După desfășurarea acțiunii de salubrizare, voluntarul va completa o fișă cu date despre
rezultatele obținute. Modelul listei grupului participant și fișa acțiunii de salubrizare sunt prezentate la anexa 5 și 6.
Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să organizeze și să desfășoare minim 3 acțiuni
de salubrizare cu implicarea a cel puțin 10 tineri. Organizarea suplimentară a acțiunilor de salubrizare este încurajată
și va fi apreciată suplimentar.
Acțiuni de colectare de fonduri în cadrul Programului ”Fondul pentru Tineri Soroca”
Proiectul „Fondul pentru Tineri Soroca” este un proiect implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA, și susținut financiar prin intermediul Fundației Est-Europene de către Guvernul Suediei, Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională(Sida), și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Scopul
acestei inițiative este de a consolida relațiile de parteneriat dintre tineri cu Primăria orașului Soroca, Consiliul Raional
Soroca și agenții economici în încurajarea participării tinerilor și a voluntariatului în dezvoltarea comunității. Ideea
conceptuală a programului se rezumă în implicarea tinerilor în colectarea de fonduri prin diverse acțiuni comunitare,
iar ca urmare din sursele colectate, organizarea concursurilor de mini-granturi pentru proiecte elaborate de către
grupuri de inițiativă ale tinerilor din localitățile raionului Soroca.

O condiție pentru voluntar în cadrul acestui program, va fi orientată în organizarea și desfășurarea sub inițiativa
proprie 2 activități de colectare de fonduri. Valoarea resurselor colectate nu va fi un criteriu principial de evaluare și
apreciere. Voluntarul va adera la grupul tinerilor de inițiativă din cadrul Programului ”Fondul pentru Tineri Soroca”,
inclusiv poate candida și obține funcția de bancher în Consiliul de Administrare.
Ideea activității de colectare de fonduri va fi inițial prezentată la Coordonatorul Serviciului de Participare a Tinerilor
din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, care va putea fi implementată după aprobarea acestora. În
cazul necesităților speciale legate de resurse materiale și financiare pentru organizarea activităților de colectare de
fonduri, acestea vor putea fi acoperite într-o măsură rezonabilă de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Activitățile de colectare de fonduri pot fi organizate în mod individual de către voluntar, inclusiv prin ajutorul din
partea altor tineri, care vor constitui grupul de suport pentru acesta. În cazul implicării și a altor tineri, grupul
participant la activitățile de colectare de fonduri va fi înregistrat într-o listă specială, care va dovedi implicarea
acestora sub conducerea voluntarului. După desfășurarea activității de colectare de fonduri, voluntarul va completa
o fișă cu date despre rezultatele obținute. Modelul listei grupului participant și fișa activității de colectare de fonduri
sunt prezentate la anexa 7 și 8. Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să organizeze
și să desfășoare minim 2 activități de colectare de fonduri. Organizarea suplimentară a activităților de colectare de
fonduri este încurajată și va fi apreciată suplimentar.
Acțiuni cu caracter social pentru persoane în etate din orașul Soroca
Grija față de persoanele în etate este o sarcină a autorităților publice, a familiei acestora, dar și a întregii societăți,
care trebuie să promoveze valori de solidaritate socială. Inițiativa Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA de
implicare a tinerilor în acțiuni cu caracter social pentru persoane în etate, are ca scop să sporească conexiunea
dintre generații și să formeze atitudini responsabile a tinerilor față persoanele în etate, în special pentru cei care nu
beneficiază pe măsură de asistență socială și necesită de sprijin și suport special.
Fiecare voluntar înregistrat va avea în tutela sa maxim 2 persoane în etate, pentru care va planifica în mod individual
un plan de vizite, care ulterior va fi înregistrat și monitorizat de către Coordonatorul Serviciului de Voluntariat din
cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Modelul planului și a registrului de monitorizare a activităților
sociale pentru persoanele în etate se vor atașa la dosarul voluntarului și vor fi ca bază pentru comisia de evaluare
în procesul de stabilirea punctajului pentru munca respectivă (vezi la anexa 9 și 10 modelul de plan și registru de
monitorizare). Activitățile se vor organiza și desfășura de către voluntar la domiciliul persoanelor în etate, și vor fi
axate pe igienizarea locuințelor, activități de socializare, în cazuri speciale se va coopera cu lucrătorii sociali din
comunitate, care au în asistență sa persoanele în etate asistate și de către voluntar.
Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să organizeze și să desfășoare 2 activități cu
caracter social pentru persoanele în etate. Organizarea suplimentară a activităților de acest gen, este încurajată și
va fi apreciată suplimentar.
Promovarea conceptului de voluntariat
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, promovează pe larg implicarea tinerilor în activități de mediatizare a
acțiunilor, care de regulă sunt focusate pe politica de tineret, inclusiv și cu un accent special a conceptului de
voluntariat, care de regulă este cel mai răspândit în rândul tinerilor. În acest context, în cadrul Serviciului de
Voluntariat, tinerii sunt încurajați să fie protagoniștii propriilor materiale informaționale, cu scop de sensibilizare a
societății cu privire la activitatea de voluntariat, inclusiv să promoveze voluntariatul în rândul semenilor săi.
În această ordine de idei, fiecare voluntar va avea în sarcină să elaboreze și să posteze pe sursele de informare și
socializare a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, articole proprii care vor reflecta sau promova voluntariatul.
În procesul de elaborarea materialelor informaționale, inclusiv în aspect tehnic, voluntarii vor avea posibilitatea să
solicite asistență de la Coordonatorul Serviciului de Informare și Documentare a Tinerilor din cadrul Centrului de
Resurse pentru Tineret DACIA. Articolele publicate vor fi printate și anexate la dosarul personal al voluntarului, care
ulterior vor fi analizate și luate în calcul de către comisia de evaluare și selectare.
Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să pregătească și să posteze cel puțin 3 articole
de promovarea voluntariatului. Publicarea unui număr mai mare de articolelor, este încurajată și va fi apreciată
suplimentar.

Recrutarea voluntarilor
Activitatea de la egal la egal este considerată cea mai eficientă în domeniul tineret, în special în informarea și
identificarea potențialilor tineri pentru munca de voluntariat. Din această perspectivă Centrul de Resurse pentru
Tineret DACIA încurajează tinerii înrolați în Serviciul de Voluntariat, să realizeze activități de recrutare a semenilor
săi în funcțiile similare pe care le dețin, contribuind astfel la constituirea și extinderea propriei echipe de suport
pentru realizarea inițiativelor proprii.
La acest capitol, voluntarii înscriși, vor avea în sarcină să realizeze acțiuni de informare a tinerilor din orașul Soroca
despre Serviciul de Voluntariat din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, unde în rezultat să fie recrutați
pe parcursul perioadei de 10 luni minim 10 tineri voluntari. Recrutarea unui număr mai mare de tineri voluntari este
un efort încurajat și va fi apreciată suplimentar. Tinerii voluntari recrutați vor fi asistați de voluntar pentru a se
prezenta la prima vizită la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, unde ulterior vor fi ajutați să se înscrie la
Serviciul de Voluntariat. Tinerii voluntari recrutați vor fi înscriși într-o listă specială (anexa nr.11), care se va anexa
la dosarul voluntarului și respectiv prezentată comisiei de evaluare și selectare.
Colectarea cărților pentru bibliotecile stradale
Biblioteca stradală este o inițiativă a Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, susținută în cadrul Proiectului
”Fondul pentru Tineri Soroca”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul financiar al
Fundației Est- Europene, din resursele acordate de Guvernele Suediei și Danemarcei prin intermediul Agenției
Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Agenției Daneze pentru Dezvoltare Internațională
(DANIDA), inclusiv cu suportul local al Consiliului Raional Soroca și al Primăriei orașului Soroca.
Fiind amplasate în parcurile publice din orașul Soroca, acestea permit într-un mod inedit posibilitatea cetățenilor săși aleagă o carte în mod gratuit pentru lectură, atâta timp cât este în recreație. În acest context se promovează o
nouă abordare a accesării resurselor informaționale, dar care este bazată într-un mod special pe atitudinea și
onestitatea cetățenească în îngrijirea și păstrarea bibliotecii și a cărților aduse pentru lectură.
În cadrul acestei inițiative, tinerii din cadrul Serviciului de Voluntariat, vor avea în responsabilitate să colecteze cel
puțin 10 cărți, care vor suplini fondul de rezervă din care se vor completa periodic bibliotecile stradale. Cărțile
colectate vor fi aduse de către voluntar la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, unde se vor înregistra
în lista sa separată, care va fi anexată la dosar personal. Modelul de listă este la anexa nr. 12.
Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina să colecteze cel puțin 10 cărți pentru bibliotecile
stradale din orașul Soroca, iar pentru fiecare carte în plus va fi apreciat suplimentar.
Muncă de voluntariat din cadrul proiectelor și serviciilor existente ale Centrului de Resurse pentru Tineret
DACIA, inclusiv în domeniul administrativ
Activitatea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA este constituită dintr-un complex de servicii, dezvoltate prin
proiecte sau parteneriatele locale cu autoritățile publice. Fiecare serviciu și proiect este constituit la rândul lor din
activități specifice, care necesită pe lângă implicarea de bază a echipei de angajați ai organizației și suport
suplimentar sub formă de muncă de voluntariat.
În acest context, Serviciul de Voluntariat al Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, recrutează, instruiește și
plasează tineri voluntari în cadrul serviciilor și proiectelor pe care le implementează. Voluntarii vor fi repartizați de
către Coordonatorul Serviciului de Voluntariat, în tutela unui angajat al organizației, care va stabili un plan individual
de activitate, având în vedere și în corespundere cu necesitățile serviciului sau proiectului pe care îl coordonează.
Inclusiv munca de voluntariat se va axa și pe activități în domeniul administrativ, care în linii generale este axat pe
asigurarea bunei funcționalități ai organizației. Aceste acțiuni se vor axa pe domeniul de logistică, cum ar fi,
amenajarea sălilor, coordonarea activităților de la recepție, lucrul pentru arhivarea materialelor, etc.
La acest capital, fiecare voluntar va avea un registru individual, unde vor fi notificate orele și tipul muncii dedicate
organizației, care se vor păstra în dosarul personal, iar ulterior vor sta la bază pentru aprecierea muncii de voluntariat
de către comisia de evaluare și selectare. Modelul registrului vezi la anexa nr. 13
Pe parcursul perioadei de 10 luni, voluntarul va avea în sarcina sa, să ofere suport în cadrul proiectelor sau
serviciilor, inclusiv în domeniul administrativ pentru Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, minim de 50 ore, iar
fiecare efort suplimentar va fi la fel apreciat.

Participarea la ședințele Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca
Consiliul Local al Tinerilor din orașul Soroca, este o formă de participare a tinerilor în procesul decizional, democratic
constituită de către tinerii din instituțiile de învățământ din orașul Soroca, care se află în tutela Centrului de Resurse
pentru Tineret DACIA. Participarea la ședințele Consiliului Local al Tinerilor de către voluntarii Centrului de Resurse
pentru Tineret DACIA, reprezintă o interacțiune eficientă dintre eforturile organizației și interesele reale ale tinerilor.
Astfel organizația, încurajează tinerii voluntari să se implice în activitatea Consiliului Local al Tinerilor, care prin
conceptul său de constituire și activitate, reprezintă ”vocea” tinerilor din orașul Soroca.
Prin urmare, fiecare voluntar va avea în sarcină să participe la ședințele Consiliului Local al Tinerilor, care sunt
deschise pentru toți tinerii și reprezintă o modalitate de a fi la curent cu politicile de tineret din orașul Soroca și o
posibilitate de ați exprima opiniile. Coordonatorul Serviciului de voluntariat va duce evidența participării voluntarilor
la ședințele Consiliului Local al Tinerilor, în baza unui registru special(vezi anexa nr. 14). Comisia de evaluare și
selectare va aprecia voluntarul conform numărului de ședințe la care acesta a participat.
Inițierea proiectelor de decizii în cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca
Având în vederea, că fiecare tânăr, are propria opțiune și părere în raport cu politicile de tineret, Centrul de Resurse
pentru Tineret DACIA, încurajează ca voluntarii săi să inițieze proiecte proprii de decizii, care să manifeste astfel
părerea sa în cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca. Proiectele de decizii vor fi elaborate și propuse
pentru ședințele de către voluntari cu suportul Coordonatorului Serviciului de Participare a Tinerilor, care este și
Secretarul Consiliului Local al Tinerilor din Soroca.
La acest capitol, tinerii voluntari vor avea în sarcină să elaboreze și să propună spre aprobare cel puțin un proiect
de decizie în cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca. Inițierea mai multor proiecte de decizii este
încurajată și va fi apreciată suplimentar de către comisia de evaluare și selectare. O copie a proiectului de decizie
se va anexa la dosarul voluntarului.
Participarea la ședințele din cadrul ”Clubului Voluntarilor”
Comunicarea și schimbul de experiență dintre voluntari este încurajată și susținută în mod prioritar de către Centrul
de Resurse pentru Tineret DACIA. În acest sens, este constituit ”Clubul Voluntarilor, care reprezintă o reuniune a
tuturor voluntarilor din cadrul organizației, unde se prezintă informații despre activitățile realizate și sunt împărtășite
experiențele acumulate.
Prezența voluntarilor la aceste reuniuni este cu impact major pentru avansarea și obținerea de noi performanțe,
inclusiv o posibilitate de informare a acestora de către organizației, într-un mod mai operativ și constrictiv.
Coordonatorul Serviciului de voluntariat va duce evidența participării voluntarilor la ședințele din cadrul ”Clubului
Voluntarilor”, în baza unui registru special(vezi anexa nr. 15). Comisia de evaluare și selectare va aprecia voluntarul
conform numărului de ședințe la care acesta a participat.
DOSARUL VOLUNTARULUI
Fiecare tânăr înregistrat ca voluntar la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, va dispune de un dosar personal,
care va conține informații ce va confirma volumul și rezultatele obținute în cadrul Serviciului de Voluntariat. Dosarul va
fi completat și păstrat sub supravegherea Coordonatorului Serviciului de Voluntariat, care va coordona întreg procesul
de implicare a voluntarului.
Un dosar va conține următoarele documente:
1. Formularul de înscriere (anexa nr. 1)
2. Scrisoarea de motivație (anexa nr. 2)
3. Copia unui act de identitate: buletin de identitate sau certificatul de naștere
4. Contractul de voluntariat (anexa nr. 16)
5. Planul de activitate din cadrul ”Ludotecii” (anexa nr. 3)
6. Registru de evidență a activității din cadrul ”Ludotecii” (anexa nr. 4)
7. Listele grupurilor de participanți în cadrul acțiunilor de salubrizare (anexa nr. 5)
8. Fișele cu descrierea acțiunilor de salubrizare (anexa nr. 6)
9. Listele grupurilor de participanți în cadrul activităților de colectare de fonduri (anexa nr. 7)
10. Fișele cu descrierea activităților de colectare de fonduri (anexa nr. 8)
11. Planul de activitate din cadrul acțiunilor cu caracter social pentru persoanele în etate (anexa nr. 9)
12. Registru de evidență a acțiunilor cu caracter social pentru persoanele în etate (anexa nr. 10)

13. Articole printate despre și pentru promovarea voluntariatului, care au fost postate pe sursele de informare și
socializare a organizației
14. Lista voluntarilor recrutați (anexa nr. 11)
15. Lista cărților colectate pentru bibliotecile stradale (anexa nr. 12)
16. Registrul muncii de voluntariat în cadrul proiectelor și serviciilor, inclusiv în domeniul administrativ al organizației
(anexa nr. 13)
17. Registrul participării voluntarului la ședințele din cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca (anexa. Nr.
14)
18. Copia proiectelor de decizie, inițiat în cadrul Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca
19. Registrul participării voluntarului la ședințele din cadrul ”Clubului Voluntarului” (anexa. Nr. 15)
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
- Dacă sunt deja înregistrat în calitate de voluntar la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, este necesar
să depun din nou o să completez formularul de înscriere și scrisoarea de motivație?
Dacă ești înregistrat în calitate de voluntar, nu este necesar să completezi actele respective. Totuși este
recomandabil să verifici, dacă este dosarul tău la Coordonatorul al Serviciului de Voluntariat, și să ai grijă ca să
fie completat la timp cu informații despre rezultatele tale noi.
- De unde iau și unde pot depune formularul de înscriere și scrisoarea de motivație?
Formularul de înscriere și scrisoarea de motivație pot fi descărcate de pe site Centrului de Resurse pentru Tineret
DACIA http://www.youthsoroca.md la rubrica ”voluntariat”, sau poți să le soliciți la sediul organizației, care se află
pe str. Mihail Sadoveanu nr. 21 din orașul Soroca, iar ulterior după completare se transmit Coordonatorului
Serviciului de Voluntariat, care le va verifica și le va înregistra în modul corespunzător.
- Învăț, dar nu sunt din orașul Soroca, pot să mă înscriu ca voluntar la Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA?
Orice tânăr care învață în colegiile din orașul Soroca, poate fi voluntar la Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA,
inclusiv orice tânăr care este domiciliat în alte localități din Republica Moldova, dar se află la moment în orașul
Soroca, poate la fel să se înscrie ca voluntar, să activeze în cadrul Serviciului de Voluntariat și respectiv să
participe în concursul ”Voluntarul Anului”.
- Nu am posibilitatea permanent să mă implic în activitatea de voluntariat, este asta un obstacol?
Munca de voluntariat este benevolă și realizată în baza posibilităților și capacităților voluntarului, respectiv fiecare
voluntar se implică în activitățile Serviciului de Voluntariat în perioadele de timp disponibile lui. În acest context,
Coordonatorul Serviciului de Voluntariat împreună cu voluntarul elaborează un plan calendaristic de implicare în
activități, care este unul dinamic și poate fi modificat la necesitate.
DATELE OFICIALE DE CONTACT
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
str. Mihail Sadoveanu nr. 21, MD-3006, or. Soroca, Republica Moldova
tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com
web: http://www.youtsoroca.md, facebook: https://www.facebook.com/CRTDACIA
Program de lucru: luni-vineri/09:00-18:00
Coordonatorul Serviciului de Voluntariat: Ghiorghița Ion, +373 69181693, nelu.gheorghita96@gmail.com

