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Cod de conduită 

 

Dragă voluntar, următoarele pagini conțin un set de reguli care ne vor ajuta să avem o 
cooperare bună și să evităm potențialele situații neplăcute care nu vor fi în beneficiul 
nici unuia dintre noi.   

1. Cazare: 
-‐ Vei fi cazat în aceeași cameră cu alte persoane. Camerele vor fi dotate cu 

mobila/obiectele necesare: paturi, dulap, masă, haine de pat, perne și 
plapume. Te rugăm să ai grijă de obiectele din camera ta, să nu le defectezi, 
avariezi sau distrugi. Dacă le vei defecta/avaria/distruge va trebui să acoperi 
costurile reparațiilor; 

-‐ La începutul stagiului SEV vei primi toate acele obiecte din cameră pe baza 
unui process verbal de primire, prin care te angajezi ca la sfârșitul stagiului să 
le predai în stare bună, aceeași în care le-ai primit (se va face un inventar); 

-‐ Vei împărți cu ceilalți toate obiectele commune (exemplu: oale, mătură, 
tacâmuri și altele); 

-‐ Nu împrumuta, vinde sau amaneta vreunul dintre obiectele aflate în spațiul de 
cazare;  

-‐ Nu vandaliza spațiul de cazare; nu picta pereții și nu îi găuri. Dacă vrei să 
creezi o atmosferă plăcută poți să-i decorezi cu poze, hârtii etc și noi îți vom 
oferi sprijin pentru a face asta; pentru orice alte modificări făcute în 
apartment, te rugăm să ne ceri permisiunea înainte; 

-‐ Nu ai voie să găzduieși alte persoane în spațiul de cazare (ex. prieteni, familie, 
alți voluntari); dacă dorești să inviți pe cineva la tine, te putem ajuta să găsești 
un hotel/hostel ieftin;  

-‐ Nu ai voie să ții animale de companie în spațiul de locuit; 
-‐ Va exista un program de liniște în spațiul de cazare pe care va trebui să îl 

respecți și pe perioada căruia va trebui să păstrezi liniștea, între orele 22.00. și 
8.00.  

-‐ Te rugăm să-ți respecți colegii, vecinii și orele lor de liniște/odihnă;  
-‐ Nu este permisă organzarea de petreceri în spațiile de cazare; 
-‐ Înainte de pleca din spațiul de cazare verifică dacă geamurile sunt închise, 

daca apa nu curge, dacă aragazul nu este pornit, dacă fierul de călcat sau altă 
aparatură electrică nu este conectată la priză; verifică toate luminile din casă 
înainte de a pleca sau a te pregăti de somn și stinge-le;  

-‐ Te rugăm să te obișnuiești cu ideea de a recicla: reciclează hârtia, cartonul, 
sticlele de plastic, metalul și deșeurile organice. Nu risipi apa;   

-‐ Întodeauna să încui ușa (în special înainte de a te duce la culcare sau înainte 
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de pleca de acasă); nu suntem responsabili de furturile care pot avea loc. În 
caz de furt vom anunța autoritățile responsabile de astfel de situații;  

-‐ Îți este permis să fumezi doar în spații special amenajate. Este interzis să 
fumezi în cameră, băi, bucătărie și hol; nu lăsa chibrituri, țigări sau lumânări 
aprinse și nesupravegheate;  

-‐ Nu îți lăsa obiectele personale în afara camerei;  
-‐ Dacă unii dintre voluntari vor pierde/distruge/strica obiectele organizației ei 

vor fi nevoiți să le repare sau să le înlocuiască pe propriul cost; 
-‐ Dacă voluntarul va fi amendat din vina sa, el va trebui să plătească amenda 

primită, din banii proprii;  
-‐ Curățenia: Va trebui să faci curățenie săptămânal în spațiul de locuit, bucătărie 

și baie. Vă vom pune la dispoziție produse de curățenie (ex. mături, fărașe, 
produse de curățat), astfel încât vei avea cu ce să faci curățenie în spațiul 
personal și cel comun. De asemenea, trebuie să cureți frigiderul și aragazul cel 
puțin de două ori pe lună;  

-‐ Înainte de a pleca în vacanța sau de a finaliza stagiul S.E.V. va trebui să faci 
curățenie în spațiul de locuit;  

-‐ Poți dona obiectele tale personale care nu mai îți sunt necesare persoanelor 
nevoiașe;  

-‐ Dacă apare o problemă, indiferent de cât de gravă este, trebuie să-ți anunți 
coordonatorul imediat, pentru că doar comunicând putem rezolva 
problemele;  

-‐ Membrii organizației gazdă/coordonatoare au permisiunea de a face vizite 
inopinate la locurile de cazare, bineînțeles în situații excepționale și 
respectându-vă intimitatea, și pot lua măsuri în funcție de situația pe care o 
descoperă acolo;  

-‐ Trebuie să înțelegi că ești responsabil pentru toate acțiunile tale.  
2. Activități 

-‐ Trebuie să participi la toate activitățile (să plănuiești activitățile, să vii cu idei, 
cu inițiative proprii, să participi la sesiunile de mentorat, la cursurile de limbă 
etc.) și la toate întâlnirile organizate de către organizația de găzduire, 
respectând programul și fiind punctual;  

-‐ Datorită faptului că vei face parte din comunitatea locală și toate activitățile 
depind de alte instituții și evenimente, pot apărea diverse schimbări în 
program pentru că depindem de diferite persoane și instituții din comunitatea 
locală (parteneri, persoane resursă, părți interesate etc.). Sfatul nostrum este 
să fii tolerant și flexibil;   

-‐ Trebuie să te implici în organizarea și punerea în practică a tuturor activităților 
proiectului și trebuie să îți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale;   

-‐ Trebuie să respecți membrii organizației de găzduire și partenerii săi;   
-‐ Trebuie să înțelegi diferența dintre a organiza și a facilita: organizația de 
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găzduire poate facilita o activitate (prin oferirea de resurse, găsirea unui 
partener sau venind cu sugestii), dar grupul de voluntari trebuie să planifice 
activitățile și să se asigure că totul este bine organizat;  

-‐ Trebuie să arăți respect celorlalți voluntari atât în timpul activităților, cât și în 
timpul liber;  

-‐ Te vom învăța, dacă va fi nevoie, cum să lucrezi într-o echipă, pentru că în 
acest mod se vor desfășura activitățile voastre. Fiind o echipă mixtă din punct 
de vedere cultural trebuie să iei în considerare faptul că vor exista mai multe 
opinii și idei diferite. Pentru o bună cooperare recomandăm cu tărie să arătați 
toleranță și înțelegere altor culturi;  

-‐ Trebuie să fii serios în ceea ce privește activitățile proiectului și să înțelegi că 
pentru oamenii din comunitatea locală implicarea ta este foarte utilă;  

-‐ Este foarte important să ai un comportament corespunzător față de oamenii 
din comunitatea locală cu care intri în contact; de asemenea, încearcă să ții 
cont de diferențele culturale dintre tine și localnici și să nu faci nimic ce i-ar 
putea răni sau jigni;  

-‐ Trebuie să te aștepți că în unele perioade ale anului vor exista perioade de 
lucru mai intense (în special primăvara) și trebuie să fii tolerant și deschis la un 
program de lucru încărcat și la mici schimbări ale planului inițial;  

-‐ Pentru o mai bună organizare a activităților vei avea un calendar de activități 
în spațiul de lucru;  

-‐ Îți cerem să înțelegi că poți să-ți arăți respectful față de alții și prin aspectul 
tău: de aceea te rugăm să porți haine decente la evenimentele organizate în 
noua ta comunitate și să te comporți în concordanță cu tipicul evenimentului;  

-‐ Dacă va exista vreo activitate care se află în contradicție cu normele tale 
religioase sau culturale nu te vom obliga să iei parte. Te rugăm doar să ne 
anunți despre asta cât mai repede posibil, înainte de activitate, și împreună 
vom căuta o alternativă care să o înlocuiască pe aceasta;  

-‐ Dacă nu te simți confortabil desfășurând o anumită activitate trebuie să ne 
comunici asta și împreună vom găsi o soluție pentru a schimba situația; cu 
toate acestea, asta nu ar trebui să se întâmple prea des;   

-‐ Dacă vei împrumuta diferite materiale de la organizația de găzduire trebuie să 
le returnezi exact așa cum le-ai primit; dacă apare vreo stricăciune va trebui să 
o achiți din bugetul propriu;  

-‐ În timpul sau înaintea activităților nu ai voie să consumi băuturi alcoolice.  
3. Reguli de birou: 

-‐ Trebuie să faci curat la birou (pe masa de lucru, pe jos, să duci gunoiul să să 
cureți toaleta) în fiecare săptămână, pe baza unui program de curățenie care 
va fi postat la locul de desfăsurare a activităților;  

-‐ De asemenea, pe un perete din biroul voluntarilor va exista și un calendar cu 
zilele libere ale voluntarilor pentru fiecare lună de stagiu;  
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-‐ Biroul este deschis între 9:00 – 17:00; 
-‐ La birou vei avea acces la un computer conectat la Internet pentru a-ti pregăti 

activitățile, edita filmulețele și pozele și pentru a comunica cu prietenii și 
familia. Pe computerele care îți sunt puse la dispoziție de organizația de 
găzduire nu ai voie să descarci muzică, filme sau orice alt conținut sau 
software fără licență; încearcă să folosești programele care sunt deja instalate. 

4. Comunitate și conduită: 
Trebuie să iei în considerare că orice comportament pe care îl ai poate influența 
întregul grup de voluntari și integrarea ta în comunitate. Din aceste motive îți 
recomandăm să iei în considerare următoarele aspecte:  
-‐ Întotdeauna să-ți amintești că există o diferență între țara ta natală, obiceiurile 

și tradițiile ei și această țară, unde vei fi un cetățean active timp de câteva 
luni. O activitate care în țara ta este considerată normală, aici poate fi 
interpretată diferit;  

-‐ Nu îți este permis să fumezi și să consumi alcool în fața copiilor și altor oameni 
cu care lucrezi;  

-‐ În timpul activităților care implică copiii, te rugăm să încerci să discuți și să 
comunici la ”nivelul” lor (de ex: fii răbdător, tolerant, folosește limbajul 
trupului etc);  

-‐ Odată ce intri într-o nouă comunitate nu uita de diferențele culturale și 
obiceiurile oamenilor și fii întotdeauna conștient de nevoile lor;  

-‐ Trebuie întotdeauna să respecți intimitatea celorlalți și de asemenea să ceri 
permisiunea dacă dorești să utilizezi unele din obiectele lor personale;  

-‐ Trebuie să fii decent în prezența colegilor tăi, a membrilor organizației și a 
altor oameni pe care îi întâlnești;  

-‐ În ceea ce privește obiectele comune (oale, mătură, uscător de rufe, veselă 
etc) te rugăm să nu le ții doar pentru tine și să le împarți cu ceilalți colegi;  

-‐ Îți recomandăm să fii responsabil și vigilent, mult mai responsabil decât ești 
acasă;  

-‐ Orice relație intimă între voluntar și beneficiarii activităților, minori sau 
membrii organizației este strict interzisă;  

-‐ Chiar și în caz de probleme personale, trebuie să fii conștient și să înțelegi că 
activitățile proiectului trebuie îndeplinite;   

-‐ Nu ai voie să lezezi imaginea organizației de găzduire și a membrilor ei; dacă 
nu îți place ceva la noi, vino și ne spune asta într-o discuție privată; vom 
proceda și noi la fel dacă va fi necesar;  

-‐ Datorită faptului că organizația noastră este apolitică și non-religioasă, aceasta 
promovează înțelegerea între oameni și luptă împotriva discriminării. 
Promovarea din partea ta a diferitelor viziuni politice, religioase sau xenofobe 
este strict interzisă pe durata proiectului;  

-‐ Orice formă de violență este interzisă;  
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-‐ Orice problemă care se va ivi trebuie tratată cu calm, folosind o comunicare 
non-violentă;  

-‐ Te rugăm să iei în considerare că aici, în țara de găzduire, noi, organizația de 
găzduire, suntem unii dintre cei mai apropiați prieteni ai tăi. Astfel, indifferent 
de problema apărută, dacă ți se întâmplă ceva, dacă comiți o greșeală sau ai 
o idee despre o activitate, te rugăm să vii să ne spui. Suntem aici pentru a te 
ajuta!;  

-‐ Comunicarea este cheia spre orice!  
5. Timp liber 

-‐ Pe lângă weekend-uri și sărbători legale vei beneficia lunar de 2 zile libere;  
-‐ Nu vom acționa împotriva credințelor tale obligându-te să iei parte la o 

activitate dacă aceasta are loc în timpul unei zile importante pentru tine din 
punct de vedere religios sau național, dar te rugăm să ne anunți despre asta 
cât mai repede posibil;  

-‐ Există posibilitatea ca unele activități să fie organizate în weekend-uri iar în 
acest caz va trebui să lucrezi în weekend, dar vei primi zile libere în timpul 
săptămânii. Toate acestea vor fi stabilite dinainte. 

6. Vacanță 
-‐ Pentru siguranța ta și pentru o bună cooperare trebuie întotdeauna să anunți 

organizația de găzduire despre planurile tale, unde și când dorești să-ți iei 
vacanță;  

-‐ De câte ori dorești să pleci undeva în străinătate trebuie să completezi o 
declarație conform căreia te angajezi să te întorci pentru următoarea activitate 
și să nu stai mai multe de 3 zile în afara țării;  

-‐ La fiecare început de lună vei informa organizația de găzduire despre planul 
tău de a-ți lua zile libere. Acest lucru este necesar pentru că este important să 
existe o comunicare bună și zilele libere să nu se suprapună cu activitățile 
proiectului; este aproape imposibil să se accepte o zi liberă anunțată cu foarte 
puțin timp înainte (mai puțin de o săptămână);  

-‐ Sugestia noastră este să fii conștient că inclusiv în timpul zilelor libere (dar în 
special în timpul activităților) îți reprezinți țara și depinde de tine cum faci 
acest lucru. Fii conștient că un comportament neadecvat  poate crea 
stereotipuri despre țara ta!; 

Întotdeauna vom face tot posibilul să te ajutăm, să venim cu idei și soluții pentru 
toate problemele, dar pentru asta trebuie să comunicăm! 


