
 “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” 
— Mahatma Gandhi

DAP Voluntar
Dialog, Acțiune și Profesionalism în promovarea de către ONG-uri a

voluntariatului în interesul copilului.
Proiect cod SMIS 2014 - 111320

Beneficiar: Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS

Finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, contract de finanțare nr. 128 / 
07.06.2018

Buget: 906.118,53 lei, din care 887.996,17 lei finanțare nerambursabilă acordată de AM 
PODCA, echivalentă cu 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de către Beneficiar.

Perioadă de implementare: 16 luni, în intervalul 07.06.2018 07.10.2019

Scop: Creșterea capacității ONG-urilor active în sectorul social – protecția copilului - și în 
sectorul educației de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la 
politicile publice. 

Grup țintă: Reprezentanți ai ONG-urilor, personal din autorități și instituții publice.

Obiective strategice: 
- Creșterea competențelor a 60 de persoane din ONGuri de a se implica în elaborarea 

și promovarea de politici publice vizând voluntariatul cu și pentru copii, până la 
finalul lunii a 10-a de derulare a proiectului; ONG-urile implicate în proiect vor fi 
selectate din 3 (trei) județe: Alba, Buzău și Ialomița. 

http://ctt.ec/j6cU5


- Îmbunătățirea resurselor pedagogice de formare si creșterea competentelor a 8 
formatori din reteaua de formatori EDUC Trainer promovată de CRIPS in susținerea 
de cursuri destinate personalului din ONGuri pentru a se implica in elaborarea si 
promovarea de politici publice, pana la finalul proiectului. 

- Cresterea accesului la informatie si imbunatatirea participarii personalului din 
ONGuri la dialog social si civic pe tema voluntariatului cu si pentru copii, in randul a 
peste 50 de ONGuri pana la finalul proiectului 

- Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice referitoare 
la voluntariat având în vedere asigurarea unui cadru metodologic bazat pe 
respectarea și promovarea drepturilor copilului, atât în cazul voluntarului copil, cât și 
a copilului beneficiar al acțiunilor efectuate de voluntari, până la finalul proiectului.

Activități desfășurate în cadrul proiectului: 
 Managementul proiectului – A1

Managementul proiectului ” DAP Voluntar Dialog, Acțiune și Profesionalism în 
promovarea de către ONG-uri a voluntariatului în interesul copilului” este asigurat de către 
Asociația CRIPS - Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale, București, în 
colaborare cu DGASPC Alba, Buzău și Ialomița, precum și formatori din cadrul rețelei EDUC 
Trainer, promovate de CRIPS.

 Elaborare și aplicare model de formare ” POLITICI PUBLICE” – 
informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul 
copilului – A2

CRIPS elaborează un model de formare a personalului din ONG-uri care să contribuie 
la îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor  în analiza politicilor publice relevante 
pentru domeniul de activitate – protecția copilului și educație, în elaborarea și 
promovarea de politici publice alternative. Modelul de formare se structurează în 3 
module:
M1 – Introducere în politici publice și strategii
M2 – Dialog social și civic pentru voluntariat cu și pentru copii
M 3 – Politici publice alternative de suport al voluntariatului cu și pentru copii.

Modelul de formare elaborat urmează a fi aplicat în 3 cursuri pilot organizate la Alba 
Iulia, Buzău și Slobozia – în care intervin 6 formatori locali, experți pe termen scurt 
membri ai echipei de implementare, selecționați din cadrul rețelei EDUC Trainer – 
promovate de către CRIPS. 

După finalizare modelului de formare, acesta este transmis – spre studiu – către 
formatorii locali, astfel încât cei 6 experți pe termen scurt să poată participa, informați și 
în cunoștință de cauză, la Atelierul de lucru. 

Atelierul de lucru are următoarele obiective:
o Dezbaterea elementelor de conținut și de metode pedagogice pentru a facilita

organizarea unitară a cursurilor pilot;



o Clarificarea criteriilor de selecție a cursanților și a metodologiei de înscriere la 
curs, cu înregistrarea fiecărui beneficiar al cursului în grupul țintă;

o Discutarea aspectelor administrative ale cursurilor pilot.
La Atelierul de lucru vor participa câte 2 formatori locali din județele: Alba, Buzău și 
Ialomița, care urmează să susțină cursul pentru reprezentanții ONG-urilor din orașele 
Alba Iulia, Buzău și Slobozia.

În ceea ce privește principiile orizontale, criteriile de selecție a beneficiarilor 
cursurilor pentru personalul ONG vor conține, în mod explicit, mențiunea respectării 
principiului egalității la șanse. În conținutul modulelor de formare, se vor include 
informații cu privire la principiile transversale, vizând sensibilizarea  și conștientizarea
cu privire la egalitatea la șanse, nondiscriminare și dezvoltare durabilă.

Formatorii locali vor aplica metodologia de formare însușită în urma 
Atelierului de lucru în 3 serii de curs cu tema ” POLITICI PUBLICE – informare, 
participare și dialog pentru voluntariat în interesul copilului”, câte o serie pentru 
fiecare localitate: Alba Iulia, Buzău, respectiv Slobozia. Structura cursului va respecta 
structura modelului de formare. La cele 3 cursuri, vor participa 60 de persoane din 
ONG-uri. Spațiile de formare vor fi asigurate cu sprijinul DGASPC-urilor din județele 
respective; în acest sens, CRIPS va încheia convenții de colaborare cu DAGSPC-urile 
din Alba, Buzău și Ialomița.

Întreaga activitate de organizare și evaluare cursuri pentru personalul ONG 
cuprinde, transversal, supervizarea formatorilor locali de către responsabilul de 
formare și expertul protecția copilului CRIPS pe întreagă durata de desfășurare. 
Supervizarea presupune acordare de sprijin documentar și metodologic, consiliere, 
schimb de informații privind antrenarea grupului de cursanți, alte aspecte legate de 
calitatea cursurilor și monitorizare prin mijloace de comunicare bilaterală sau în 
rețea: email, skype, telefonie mobilă.

 Elaborare și difuzare kit pedagogic ” POLITICI PUBLICE” – 
informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul 
copilului. – A3

KIT-ul pedagogic cu tema ”POLITICI PUBLICE – informare, participare și dialog pentru 
voluntariat în interesul copilului” include, într-un format revizuit și ușor de aplicat în 
activități de formare, resurse text (curriculum, manualul formatorului, agendă, suport de 
curs, fișe de practică și metodologie de evaluare), precum și resurse video. Materialul video 
aduce un plus de valoare cursului prin îmbunătățirea interactivității formator – cursant.

 KIT-ul va fi distribuit exclusiv în format electronic și se va publica pe următoarele 
site-uri:

- Pagina web a Centrului Virtual de Resurse pentru Formatori ”CVR Trainer”, www.cvr-
trainer.crips.ro

- Pagina web a Asociației CRIPS, www.crips.ro 
- Pagian web dedicată, site realizat în cadrul acestui proiect, sub denumirea ” Dialog 

social și civic pentru voluntariat în interesul copilului”.

În ceea ce privește aplicarea principiilor orizontale, se vor avea în vedere următoarele:
- În selecționarea formatorilor participanți la seminar, pe lângă criteriile profesionale – 

care primează – se va respecta principiul egalității la șansă și al nediscriminării;

http://www.crips.ro/
http://www.cvr-trainer.crips.ro/
http://www.cvr-trainer.crips.ro/


- Materialele utilizate în cadrul seminarului de formare pentru lansarea și diseminarea 
kit-ului pedagogic, metodele și tehnicile formative propuse vor asigura participarea 
egală a cursanților din grupul țintă.

- Se va respecta principiul dezvoltării durabile prin faptul că diseminarea kit-ului 
pedagogic va fi exclusiv in format electronic și nu tipărit.

- Personalul implicat și grupurile țintă vor beneficia de informare cu privire la regulile 
de conduită și măsuri de protecție în situații de urgență.

 Realizare, dezvoltare și actualizare website și grup de discuții 
specializat ”Dialog social și civic pentru voluntariat în interesul 
copilului.” – A4

Instrumentul care se dezvoltă în cadrul acestei activități cuprinde un website ”Dialog 
social și civic pentru voluntariat în interesul copilului” și, în strânsă legătură cu acesta, un 
grup de discuții pe Facebook. 

Proiectarea website-ului ”Dialog social și civic pentru voluntariat în interesul copilului” se
bazează pe necesitatea unui instrument de dialog social și civic prin intermediul căruia ONG-
urile cu activități legate de protecția copilului și educație să aibă, cu ușurință, acces la 
informații despre politici publice relevante în domeniu și, mai ales, să se poată exprima 
publicând informații despre proiectele și experiențele lor, formulând opinii și propuneri 
alternative la politici publice, luând atitudine față de inițiative ale sectorului public.

Pagina web ”Dialog social și civic pentru voluntariat în interesul copilului” va fi publicată 
în luna a cincea a de derulare a proiectului și lansarea va fi anunțată, prin email, către min. 
200 de destinatari din rândul ONG-urilor și instituțiilor publice. Administrarea si dezvoltarea 
site-ului vor avea caracter permanent, cu cel puțin 2 actualizări lunare.

În prima luna după lansarea site-ului, se va constitui un grup de discuții pe Facebook. 
Pentru dinamizarea dezbaterilor, vor fi antrenați membrii echipei de proiect, formatorii 
implicați în proiect, cursanții din ONG-uri, reprezentanți ai altor ONG-uri  și ai instituțiilor 
publice. Grupul va fi deschis tuturor ONG-urilor și instituțiilor interesate, va fi menținut și 
moderat.

 Elaborare, dezbatere și promovare propunere alternativă vizând 
cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului 
pentru respectarea drepturilor copilului. – A5

Prezenta activitate este, în ansamblul ei, un proces concret de elaborare și 
promovare a unei politici publice alternative, la care participă echipa de proiect – cu 
consultarea ONG-urilor, a instituțiilor publice relevante, a părinților, educatorilor din 
serviciile rezidențiale și a copiilor (atât copiii voluntari, cât și copiii beneficiari ai 
serviciilor de voluntariat).



Obiectivul specific 4 al proiectului a fost definit pornind de la identificarea unei 
probleme: aspectele specifice de protecție a copilului nu sunt specificate în legislația 
referitoare la voluntariat (legea 78 / 2014, completată de legea nr. 175 / 2016) în ceea ce
privește atât copilul voluntar, cât și copilul beneficiar de voluntariat. Aceste constatări 
sunt la baza elaborării metodologiei de analiză și constatare. 

Analiza urmărește să se întocmească un dosar documentar care evidențiază lipsa 
cadrului metodologic specific voluntariatului cu și pentru copil, prevederi legale 
referitoare la  respectarea și promovarea drepturilor copilului  care au legătura cu 
politicile ce vor fi ameliorate, precum și experiențe practice în acest domeniu, potențiale 
soluții, exemple de bună practică și alte demersuri în acest sens, inițiate de către 
organizații nonguvernamentale. Dosarul documentar astfel întocmit va constitui baza 
pentru elaborarea propunerilor alternative.

Concomitent cu analiza, se organizează întâlnirea Grupului Consultativ, precum și 
schițarea propunerii alternative vizând cadrul metodologic de implementare a legii 
voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului. Grupul Consultativ este un 
element cheie în procesul de elaborare a propunerii alternative, deoarece reunește 
persoane cu experiență în domeniu, a căror opinie este utilă în argumentarea și 
formularea propunerii alternative. La Grupul Consultativ vor fi 14 participanți – 10 
invitați și 4 membri ai echipei de implementare. Cei 10 invitași vor fi:

o Un reprezentant al ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție

o Un șef de serviciu rezidențial pentru copii din cadrul DGASPC sector 1, 
București

o Doi reprezentanți ai Asociației Directorilor DGASPC – organizație 
nonguvernamentală de nivel național

o Un reprezentant al FRDS – Fondul  Român de Dezvoltare Socială
o Cinci reprezentanți ai unor ONG-uri de nivel național: SOS Satele Copiilor 

România, FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil, 
FICE – Federația Internațională a Comunităților Educative, World Vision 
România, FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii 
Sociale.

După organizarea Grupului Consultativ se elaborează draftul I al propunerii 
alternative la politica publică. Elaborarea draftului I este urmată de un proces 
consultativ, după cum urmează:

o Difuzarea prin email, spre consultare, a draftului I al propunerii alternative, 
însoțit de un chestionar de consulare, către ONG-uri participante și / sau 
relevante, DGASPC-uri din țară

o În județele Buzău și Ialomița se organizează câte un atelier-dezbatere de 
consultare a copiilor voluntari și ai părinților acestora. La fiecare atelier 
participă, în medie, 10 copii voluntari, 4 părinți, 2 persoane din partea 
DGASPC, 1 persoană din partea ISJ sau a unei unități de învățământ. 

o În județul Alba se organizează un atelier de consultare a copiilor beneficiari de
voluntariat – din servicii rezidențiale  și din centre de zi și a educatorilor 
acestora. La atelier vor participa 10 copii, 3 educatori, 1 reprezentant 
DGASPC, 1 persoană din partea ISJ sau din partea unei unități de învățământ. 

Fiecare atelier-dezbatere este pregătit și organizat cu implicarea unui consultant 
local.



Propunerea de politici alternative se definitivează prin integrarea, în varianta draft I, a 
tuturor concluziilor relevante rezultate din consultarea prin email și din atelierele-
dezbatere.

Expertul jurist realizează forma finală a propunerii alternative; textul acesteia se va 
include într-o broșură  ce devine rezultat final al activității A5 – propunerea de politică 
publică. Broșura va fi realizată atât în versiune electronică (publicabilă pe site și 
transmisibilă prin email), cât și în format tipărit – difuzabilă la conferința de închidere a 
proiectului.

Ulterior elaborării formei finale a propunerii alternative, se elaborează Planul de 
Promovare al cărui scop este ca propunerea de politică publică să fie acceptată.

Ultimele 4 luni de implementare a proiectului sunt dedicate aplicării Planului de 
Promovare a propunerii alternative către instituțiile publice centrale, în principal 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dar și către 
instituții publice locale, ONG-uri și mass media.

Toate demersurile Planului de Promovare vizează acceptarea propunerii, printr-o 
scrisoare pozitivă din partea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție.

 Activitate transversala – informare, comunicare și promovare 
proiect.

- Organizarea unui seminar de lansare a proiectului;
- Realizarea de materiale informative și promovare; aplicarea de măsuri de informare 

și publicitate în cadrul tuturor activităților;
- Organizarea unei conferințe de închidere a proiectului.

Rezultate urmărite în implementarea proiectului:

- 60 de persoane din cadrul ONG-urilor instruite în domeniul ” POLITICI PUBLICE” – 
informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul copilului.

Participând la un curs al cărui obiectiv pedagogic este îmbunătățirea competențelor în 
elaborarea și promovarea de propuneri alternative de politici publice pentru respectarea 
drepturilor copilului în acțiunile de voluntariat, cele 60 de persoane din ONG-urile 
mentionate vor aplica competențele dobândite în ONG-urile lor, asigurându-se o capacitate 
crescută a organizațiilor de a interveni activ în formularea și promovarea de propuneri 
alternative la politicile publice inițiate de Guvern, inclusiv pe alte teme. Prin instruire 
teoretică și practică de calitate, cursanții își vor însuși metode și tehnici în etapele de 
elaborare a unei propuneri alternative; participând la evaluare, vor demonstra însușirea 
competențelor și vor obține certificate. Competențele dobândite sunt transferabile - pe 
termen scurt, mediu și lung și către alte teme de interes pentru ONGurile beneficiare.

- Kit pedagogic de formare a personalului din ONG-uri pe tema ” POLITICI PUBLICE” – 
informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul copilului.

Impactul formativ al proiectului este substanțial dezvoltat prin realizarea unui Kit 
pedagogic cu tema „POLITICI PUBLICE - informare, participare și dialog pentru voluntariat în 



interesul copilului”, care include resurse text și video; după finalizarea celor 3 serii de curs în 
care s-a aplicat modelul de formare elaborat în A2, se evaluează cursurile și se revizuiește 
modelul de formare, apoi se completează cu un video pedagogic relevant. Kit-ul pedagogic 
se definitivează și se publică pe website-uri, putând fi astfel accesat și utilizat de toți 
formatorii interesați, in beneficiul personalului din ONG-uri.

- Personal din ONG-uri format pentru a implementa modelul de formare ” POLITICI 
PUBLICE” – informare, participare și dialog pentru voluntariat în interesul copilului – 
8 formatori din rețeaua de formatori ”EDUC Trainer” a Asociației CRIPS.

După finalizarea Kit-ului pedagogic, un numar de 8 formatori din rețeaua de formatori 
„EDUC Trainer” a asociației CRIPS (din București și din alte județe, cu excepția județelor Alba,
Buzău și Ialomița, în care s-au organizat cursuri A2) beneficiază de un seminar de formare 
pentru aplicarea kit-ului pedagogic cu tema „POLITICI PUBLICE - informare, participare și 
dialog pentru voluntariat în interesul copilului”.  Acești 8 formatori își perfecționează astfel 
competențele de instruire pe tema dată (fapt demonstrabil prin parcurgerea unei proceduri 
de evaluare).

- Website și grup de discuții pe rețele de socializare (Facebook) – instrument de dialog 
social și civic pentru voluntariat în interesul copilului.
Prin proiectarea, lansarea și dezvoltarea website-ului „Dialog social și civic pentru 

voluntariat în interesul copilului” sș a grupului de discuții aferent , ONG-urile din 
protecția copilului / educație vor beneficia de un instrument util care le permite să 
gasească cu ușurință acces la informații despre politici publice relevante pentru domeniul
de activitate și,  mai ales, să se poată exprima, publicând informații despre proiectele și 
experienșele lor, formulând opinii și propuneri alternative la politici publice, luând 
atitudine față de inițiative ale sectorului public.

- Politică publică alternativă vizând cadrul metodologic de implementare a Legii 
voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, promovată și acceptată.

Politica publică alternativă vizând cadrul metodologic de implementare a Legii 
voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, promovată și acceptată în cadrul 
proiectului; se implementează o activitate complexă de elaborare și promovare a unei 
propuneri de politică publică alternativă vizând cadrul metodologic de implementare a Legii 
voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, la care participă echipa de proiect cu
consultarea ONGurilor, a instituțiilor publice relevante, a părinților, educatorilor din servicii 
rezidențiale și a copiilor (atât copii voluntari, cât și copii beneficiari ai acțiunilor de 
voluntariat). Promovarea propunerii, după elaborare, se va face în principal in relația cu 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.


