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VOLUNTARIATUL



VOLUNTARIATUL

• Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim 
copiilor ca părinți, dar și ca profesori. 

• Este așadar necesar să le cultivăm elevilor interesul și plăcerea pentru activitățile 

de voluntariat, bineînțeles adaptat vârstei lor. 

• Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă mică , fără a aștepta ceva în schimb 
neapărat, vor cunoaște mai târziu satisfacția pe care un astfel de gest o aduce dupa el. 

• Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată.
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Pentru incurajarea copiilor/elevilor către activitătile de voluntariat,
se pot folosi: 

• discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti 

• prezentarea unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, 
individual dar și în grupuri organizate.
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• Elevii pot fi încurajați, antrenați și motivați să se implice în
activităti de protecție a mediului (activităti
propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea
menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete
sănătoase, mentorat chiar).

• Cei care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de
voluntariat ale căror cauze relaționează cu mediul înconjurător. Colectarea
selectivă a deșeurilor poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni
voluntari.
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• Există nevoie de activitate de voluntariat pentru ELEVI chiar în satul 

lor/comuna lor (pentru cei din mediul rural).

• Un mod de a începe este participarea la îndeplinirea nevoilor din comunitate 
și asistarea oamenilor care trăiesc acolo (mai ales batrânii singuri).
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• Un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor, chiar si 
copii este domeniul social. 

• Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semeni și încurajarea 
copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării celor 
aflați în nevoie (bătrâni, oameni bolnavi, oameni singuri etc.).
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• Un beneficiu adus de activitățile de voluntariat realizatede elevi este
creșterea încrederii în sine a acestora, obtinând un confort psihic
care îi va motiva și pe viitor sa se mentina in sfera voluntariatului.

• Totodată, în urma activităților
de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup a
elevilor/copiilor, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări
ulterioare in viata!
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• În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare 
rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în 
domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-
sanitar, educativ etc). 

• Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 
susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de 
voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 
26 iunie 2014.
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• Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și 

formării profesionale a elevilor. 

• Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 
muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, 
respectiv comunicarea și socializarea. 

• De asemenea, activitatea de voluntariat la elevi presupune interacțiune, spirit 
civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate 
și dinamism, încurajate de profesori.
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• Participând la această mișcare, elevii învață să promoveze într-o formă 
creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la final. 

• Așadar, prin acțiuni de voluntariat copiii pot dezvolta sau obține abilități și 
cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 
etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

• Iar profesorii lor sunt cei care trebuie sa insufle dorinta si interesul pentru 
voluntariat de la cea mai mica vârsta!!!


