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După cum s-a menționat înainte, lucrurile nu sunt întotdeauna lapte și miere și în cele 
din urmă va trebui să abordezi un coleg sau un voluntar pentru a îi explica faptul că 
există lucruri pe care ar trebui să le schimbe despre sine. Când acest lucru se va 
întâmpla este bine să ai în vedere următoarele sfaturi și, de asemenea, să ai în vedere 
exemplele oferite pentru a vedea cum pot fi gestionate diferitele conversații dificile. 
Acest lucru va preveni transformarea unei simple cereri într-un conflict din care toată 
lumea va avea de pierdut. Mai mult decât atât, chiar dacă următoarele exemple se vor 
referi la voluntarii SEV, aceeași abordare poate fi la fel de eficace și în ceea ce privește 
personalul organizației sau voluntarii locali. 

Înainte de a începe! 

O chestiune de “percepție” 

“O percepție negativă va fi considerată ca adevărată până se dovedește contrariul. 
Ea apare fie pentru că ceva nu se întamplă cum trebuie sau pentru că ceva pare că 
că nu se întamplă cum trebuie, dar în oricare din cazuri asta înseamnă că ceva 
trebuie schimbat.” 

Pornind de la aceasta, poți aborda mai ușor voluntarii sau personalul atunci când vine 
vorba despre teme delicate. Nu vei da o sentință, stabilind că ceva se întâmplă, ci mai 
degrabă vei demonstra că există un "sentiment" sau o "impresie" generală sau 
personală că ceva nu e bine. Prin utilizarea cuvintelor "sentiment" sau "impresie" nu 
prezinți o abordare critică, ci mai degrabă aduci în discuție o chestiune de "percepție" 
în ceea ce privește o situație, percepție care ar trebui să fie gestionată. Fie că există o 
problemă reală care trebuie rezolvată într-un fel sau doar o percepție greșită asupra 
situației reale, acest lucru ar trebui corectat. De asemenea, abordând această situație 
prin prisma percepției și oferind sprijin în schimbarea acestei percepții, ai mai multe 
șanse de a ajunge la sursa reală a problemei, voluntarul neacționând într-un mod 
defensiv și oferind doar scuze. Acest lucru se întâmplă pentru că în acest fel nu te 
poziționezi pe partea adversă ci mai degrabă oferi sprijin și arăți că ești pregătit pentru a 
înțelege care este cu adevărat problema. Exemple concrete vor fi analizate în secțiunile 
următoare. 

 

2. Comunicarea pre-conflict în 
S.E.V. 
Cum să faci față unor conversații dificile sau chiar 
unor conflicte?  
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Modelul “aisberg” 

Așa cum partea vizibilă a unui aisberg este vârful, care reprezintă mai puțin de o treime 
din întreg, ceea ce este vizibil la o problemă sau la un conflict poate fi exact ceea ce 
iese la suprafață, în timp ce cauzele pot fi ascunse adânc și pot fi invizibile la început. 

Un exemplu în acest sens este "aisbergul furiei", o reprezentare a modului în care furia 
sau conflictul reprezintă doar ceea ce apare, în timp ce cauzele, cele care ar trebui să fie 
abordate, nu sunt atât de evidente la o primă vedere. Atunci când gestionezi un 
conflict, nu trebuie să urmărești doar să separi părțile implicate sau să le faci să promită 
că nu se vor mai certa. Trebuie să cauți care este sursa sau cauza conflictului și să încerci 

să rezolvi asta. 

 

În același mod, atunci când te ocupi de problemele unui voluntar, se poate ca el să nu-ți 
spună ceea ce îl supără cu adevărat. Uneori, nici el nu este cu adevărat conștient de 
ceea ce îl deranjează. Rolul tău este de a identifica sursa problemelor și de a te asigura 
că ai înțeles pe deplin problema și contextul. 

Abordarea voluntarilor care nu se implică în activitățile lor  

Folosirea abordării de tip ”percepție” este una dintre cele mai bune metode de a 

gestiona o astfel de situație. De exemplu, Alice este o voluntară care nu este foarte 

implicată în activitățile sale. Un prim mod de a aborda această situație este:  

“Bună, Alice! Aș dori să discut cu tine despre ceva...  

Am sentimentul că există o problemă în cadrul grupului datorită nivelului tău de 
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implicare în activitățile proiectului, în sensul că ceilalți voluntari au impresia că nu ești la 

fel de implicată ca ei. De asemenea, din rapoartele tale am putut observa că nu scrii 

prea mult despre activitățile tale. Nu pot să mă pronunț dacă aceasta este situația 
reală sau dacă există o percepție greșită despre cât de mult ești cu adevărat 
implicată, dar, în oricare dintre aceste cazuri, ar trebui să găsim o rezolvare la 
această problemă de percepțieË! Acesta este motivul pentru care am vrut să discut cu 

tine, pentru ca împreună să putem vedea mai întâi care este cu adevărat situația și mai 

apoi să o îndreptăm. Nu vreau să judec ceea ce faci, ci doar să găsim sursa problemei. 

Poate că este legată de motivația ta, inspirația în lucrul cu tinerii sau doar de cât de 
"vizibilă" ești atunci când lucrezi. În oricare dintre aceste cazuri, este important, atât 
pentru proiect cât și pentru tine, personal, să găsim o modalitate de a îmbunătăți 

lucrurile". 

De ce să alegi această abordare? Aici sunt mai multe aspecte cheie pe care le-am luat în 

considerare: 

1. “Am sentimentul că există o problemă în cadrul grupului” – în acest fel începi 

discuția arătând că nu judeci ci că este vorba despre o percepție;  

2. “Am observat că…” – pentru a face lucrurile mai clare și pentru a sublinia că nu 

e doar percepția altora (pentru că voluntarul poate să se scuze spunând că ceilalți 

au ceva împotriva sa), este bine să aduci în discuție alte aspecte obiective care 

nu pot fi imputate. Din nou, vorbești despre o “observație”, nu judeci;  

3. “Nu pot să mă pronunț dacă aceasta este situația reală sau dacă există o 
percepție greșită despre cât de mult ești cu adevărat implicată, dar, în 
oricare dintre aceste cazuri, ar trebui să găsim o rezolvare la această 
problemă de percepție” – în acest fel arăți că discuția nu are loc pentru a judeca 

persoana respectivă, ci pentru a găsi soluții. Astfel, voluntarul nu mai poate să 

evite discuția spunând că nu este adevărat. Chiar dacă voluntarul este activ în 

munca sa, percepția există și trebuie să aflăm de ce anume și să schimbăm asta;  

4. “Poate că este legată de motivația ta, inspirația în lucrul cu tinerii sau doar 
de cât de "vizibilă" ești” – acest lucru arată cu nu ai luat deja o decizie în 

legătură cu situația și că iei în considerare mai multe posibile cauze pe care ești 

dispus să le abordezi împreună cu voluntarul. De asemenea, poate fi începutul 

unui process de reflecție pentru voluntar, pentru ca el să înțeleagă care este de 

fapt sursa problemei; 

5. “Este important atât pentru proiect, cât și pentru tine personal” – astfel poți 



 

79 

Capitolul 
3 

4

sublinia că nu te interesează doar starea proiectului, ci și voluntarul;  

 

Discuția poate continua în mai multe feluri, precum:  

Lipsa motivației - în această situație, ar trebui să încerci 

să înțelegi ce îl motivează pe voluntar, care au 

fost așteptările sale inițiale, atunci când s-a 

înscris în proiect și să le compari cu obiectivele și 

activitățile proiectului. În cazul în care el de fapt 

știa în ce se implica, gândește-te la alte activități 

care ar putea fi interesante pentru el sau alte 

subiecte similare care te pot ajuta să adaptezi activitățile la nevoile voluntarului, 

ajutându-l astfel să  redevină motivat. Verifică CV-ul și scrisoare de motivație a 

voluntarului care au fost prezentate atunci când a aplicat pentru proiect și ține 

cont de interesele și motivația menționate acolo, dar, de asemenea, încerca să 

identifici și altele noi. 

O lipsă generală de interes din partea voluntarului – în această situație discuția ar 

trebui să se îndrepte în două direcții: oportunitatea de a se dezvolta pe care 

voluntarul o are participând la acest proiect și responsabilitățile pe care și le-a 

asumat atunci când a hotărât să facă parte din proiect. Un mod de a aborda 

această situație ar putea fi:  

“OK, din ceea ce îmi spui am impresia că poate acest proiect nu este atât de 

interesant pentru tine.  Haide să încercăm să nu vedem asta ca pe o problemă 
pentru o vreme și să ne gândim la oportunitatea pe care tu o ai de fapt...”  

Menționând că nu vei începe căutarea unei soluții de la percepția că situația este 

una foarte problematică, vei transforma discuția din una negativă în una 

constructivă. 

Discuția poate continua, în funcție de activități, cu privire la beneficiile pe care o 

participare într-un astfel de proiect le poate avea, cu exemple pentru fiecare 
situație. Cele mai utile beneficii la care te vei referi sunt cele legate de obținerea 

unui loc de muncă: competențele de comunicare, munca în echipă, munca într-

un mediu internațional, învățarea limbii engleze, experimentarea de noi domenii 
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de interes, toate acestea se pot dovedi a fi foarte utile și există exemple foarte 

bune în acest sens, nu spunem acest lucru doar pentru a face pe cineva să se 

simta confortabil. Ar trebui să te referi la povești reale despre foști voluntari 
pe care organizația ta i-a găzduit și care au primit un loc de muncă în țară, care în 

prezent lucrează într-o altă țară, care au descoperit că lucrul cu copiii este foarte 

plăcut, chiar dacă nu îi interesase asta până în acel moment, care sunt acum 

foarte buni la limba engleză, chiar dacă nu au avut aptitudini de acest gen înainte 

etc. În ceea ce privește abilități de lucru, nu uita să subliniezi faptul că această 

experiență poate fi foarte utilă în contextul muncii în străinătate, nu numai 

referindu-te la valoarea adăugată CV-ului, ci și în competențe reale, aceasta fiind 
o experiență reală din care voluntarul poate afla de fapt cum este să fii într-o 
țară străină și să ai un loc de muncăË 

În acest context, există două lucruri importante pe care trebuie să le iei în 

considerare. În primul rând, verifică CV-ul și scrisoarea de motivație a 

voluntarului, care au fost utilizate pentru a aplica la proiect și ai în vedere 

interesele și motivația menționate acolo. În al doilea rând, asigură-te că prezinți 

situația în așa fel încât mod poți convinge voluntarul că aceste beneficii sunt 

complet reale și nu ceva ce inventezi pentru ca ei să se simtă confortabil. Nu uita 

să iei în considerare faptul că primul pas pentru a obține acest lucru este ca tu 
să crezi și să fii convins de faptul că această oportunitate este reală ! pentru a-i 

convinge mai apoi și pe alții. 

Pe de altă parte, voluntarul trebuie să înțeleagă în mod clar că el a avut 

privilegiul de a primi un grant UE și acest lucru vine cu o mare 
responsabilitate, mai ales dacă observi că motivația descrisă în cererea sa nu se 

reflectă pe deplin realitate. U.E. plătește bani pentru ca voluntarul să se dezvolte 

pe el însuși și comunitatea locală, iar prin aplicarea la acest proiect și semnarea 

tuturor acordurilor legale, și-a asumat responsabilitatea de a folosi acești bani 

într-un mod adecvat. Mai mult decât atât, unui alt european i-a fost refuzat acest 

privilegiu pentru că i-a fost oferit lui. În această situație, trebuie subliniat, de 

asemenea, că în legătură cu beneficiile descrise mai înainte singurul lucru pe care 

voluntarul poate să-l facă în acest moment este să se gândească la cum să 

"reînceapă" experiența și să profite din plin de ea. Doar acest lucru va oferi 
voluntarului oportunități de dezvoltare mai mari și, foarte important, îl va 
ține departe de sancțiuni financiare pentru încălcarea acordului. 
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Nici un interes în trimiterea rapoartelor – în această situație voluntarul trebuie să 

înțeleagă clar care este scopul rapoartelor. Aceste rapoarte sunt create și trebuie 

trimise, nu doar pentru amuzamentul organizației sau pentru că sunt o plăcere 

birocratică. Ele sunt folosite în primul rând pentru ca voluntarul să reflecteze 

asupra modului în care evoluează proiectul în ceea ce-l privește, pentru a asigura 

o bună desfășurare a activităților și pentru a le putea evalua. Un răspuns tipic în 

acest caz ar putea fi:  

“Alice, pot să înțeleg că întocmirea acestor rapoarte îti ocupă din timp. Pe de 

altă parte, sunt o modalitate bună pentru a reflecta asupra a ceea ce ai învățat. 

De asemenea, gândește-te că la sfârșitul proiectului va trebui să completezi 

raportul voluntarului care este o parte obligatorie a proiectului și în care justifici 

banii care au fost investiți în tine. Întocmind aceste rapoarte, redactarea acelui 

raport final va fi ceva simplu, urmând doar să copiezi informații dintr-un loc în 

altul. Ia în considerare și că la sfârșitul proiectului îți va fi foarte greu să-ți 

amintești tot ce ai făcut de-a lungul proiectului. Are sens ceea ce spun?“ 

Dacă voluntarul încă nu este convins, poți să-i oferi mai multe informații cu privire 

la raportare și la aspectele financiare:  

“Te rog să înțelegi că primești un buget din partea Comisiei Europene și că 

trebuie să întocmești niște documente care să dovedească că ai folosit acel 

buget așa cum a fost stabilit. Dacă nu există astfel de documente atunci riști să ți 

se ceară banii înapoi și sunt sigur că nu ai vrea asta. Ceea ce noi facem aici este o 

muncă serioasă cu implicații serioase. Dacă nu există o dovadă a activității tale 

cum putem justifica suma de bani și sprijinul pe 

care l-ai primit în fiecare lună? Ce zici, consideri 

că acest raport este o metodă bună de a 

demonstra Comisiei Europene că bugetul care ți-

a fost oferit este folosit așa cum trebuie?  

Alte probleme legate de proiect – în acest caz, având 

în vedere "modelul iceberg", care spune că ceea 

ce vedem poate avea o cauză invizibilă mai importantă, căutăm să găsim aceste 

cauze şi, împreună, soluţii la problemele care există. În acest caz, un joc de 

inversare a rolurilor poate fi folositor. Astfel, îi poți cere voluntarului să îşi 

imagineze că el este în poziţia de a lua decizii în cadrul proiectului şi trebuie să ia 
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anumite hotărâri pentru a rezolva situaţia respectivă. De exemplu: 

“Ok, observ că sunt lucruri care nu îţi plac. Deci, pentru a-mi face o impresie 

asupra nevoilor tale, aş vrea să-ţi imaginezi că tu eşti cea care ia toate deciziile în 

cadrul proiectului. Cum a-i aborda această situaţie?"  

În acest joc de roluri, facilitatorul ar trebui să-l ajute pe voluntar să înteleagă şi 

limitările existente. De exemplu, daca voluntarul spune că el ar acorda fiecărui 

voluntar un apartament propriu, îndrumătorul trebuie să îi explice despre 

limitările financiare. "Da, aceasta ar fi o metodă prin care am putea să rezolvăm 

anumite probleme. Dar datorită situației totale a bugetului, asta ar înseamna că 

tu ar trebui sa acoperi orice cost suplimentar din propriul buzunar. Ai fi dispus să 

faci asta?". 

În orice caz, toate ideile realiste cu potenţial de rezolvare a situaţiei ar trebui 

notate pentru a fi discutate ulterior cu echipa de proiect sau cu toți cei din 

asociaţie.  

Aspecte financiare  

Una dintre problemele care apar în proiectele S.E.V. 

este legată de alocarea banilor în cadrul proiectului. O 

întrebare obişnuită ar putea fi "De ce nu primesc 

personal întreaga sumă alocată organizaţiei pentru mine 

şi ce faceţi cu banii mei?". Primul lucru pe care trebuie 

să-l faci atunci când lucrezi cu bani publici este să 

asiguri transparenţă şi acest lucru se aplică şi în acest 

caz. Totuşi, aspectele financiare pot fi complicate uneori şi este important ca voluntarul 

să înțeleagă situaţia şi să înțeleagă că bugetul nu este dat că să acopere doar cheltuieli 

personale, ci şi cheltuieli de organizare, care pot fi foarte mari, dar nu aşa de evidente. 

Antonio, legat de "Suportul Organizaţional", primul lucru care trebui să-l clarificăm este 

faptul că aceşti bani sunt oferiţi de Comisia Europeană pentru a acoperi costurile 

proiectului, nu doar chetuielile voluntarilor. Costurile proiectului includ, într-adevăr, 

cheltuieli legate de cazare şi mâncare, dar din aceste fonduri şi alte cheltuieli trebuie 

acoperite, cheltuieli care sunt necesare pentru implementarea proiectului. De exemplu, 

închirierea biroului unde lucraţi, achiziţionarea echipamentelor de birou, PC-uri, 
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imprimante, aparate foto, costul cumpărării lucrurilor care se strică în timpul utilizării, 

costul înlocuirii, repeparării şi recondiţionării diferitelor aparate sau a locaţiilor folosite, 

costuri de transport şi așa mai departe. De asemenea, salariile personalului implicat în 

activitatea cu voluntarii sunt acoprite din acest buget deoarece nu există altă sursă de 

finanţare disponibilă. Şi când vorbim de personal, nu ne referim doar la mine, ca 

facilitator, ne referim şi la mentori, profesori de limba română, contabil, persoane care 

se ocupă de întocmirea documentaţie pentru proiect şi organizaţie. De asemenea nu 

vorbim doar de salarii, ci şi de taxele aferente acestora, care nu pot fi neglijate. Aşa că 

nu te gândi doar la costurile care sunt legate direct de tine." 

Dacă este necesar, poți oferi și un exemplu concret:  

“De exemplu, când cumperi ceva de la supermarket, tu nu plăteşti doar materia primă. 

Dacă cumperi pâine, tu nu plăteşti doar pentru faină şi apă. Plăteşti pentru energia 

necesară coacerii, plăteşti salariul brutarului, plăteşti pentru maşina care transportă 

pâinea la supermaket, pentru clădirea supermarkert-ului a cărui cost este mai departe 

împărţit pe fiecare articol pe care îl vând, pentru casieri, pentru contabili şi aşa mai 

departe. În acelaşi fel, costul proiectului nu reprezintă doar cazarea şi masa.” 

În orice caz, trebuie să clarifici voluntarului că modul în care banii sunt cheltuiţi este 

verificat atât de către Agenţia Naţională cât şi de instituţii anti-fraudă naţionale și 

europene, aşa că nu este posibil ca noi să luam banii şi să-i băgăm în buzunarul propriu. 

Oamenii din organizaţie nu primesc banii personal, ei sunt primiţi de către organizaţie şi 

sunt reguli stricte pe baza cărora aceşti bani poti fi cheltuiţi, nu doar cele impuse de 

Comisia Europeana, cât şi de legile contabilităţii.   

Situații stânjenitoare 

Sunt câteva situaţii stânjenitoare cu care vă puteţi confrunta în cadrul unui stagiu S.E.V. 

care pot fi dificil de abordat. Deoarece nu există o cale usoară de a discuta despre ele, 

acesta ar putea fi un început al discuţiei. De exemplu: 

“Bună Pavel, aş vrea să vorbesc cu tine despre ceva. Este un subiect delicat şi nu este o 

cale ușoară prin care să îl abordăm. Sau cel puțin eu nu am găsit una (zâmbeşte). Înainte 

să continuăm, aş vrea să te întreb dacă ai încredere că eu am inițiat discuţia din dorința 

de a face experienţa ta aici una plăcută şi nu ca să te pun într-o situaţie delicată. Pot să 

ai încredere în asta?... (zâmbeşte) 
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După primirea răspunsului, poţi să începi să abordezi problema direct. De exemplu, 
ceilalţi voluntari se plâng că Pavel nu face duş cât de des ar trebui, astfel ar trebui să 
continui cu: 

"Unii dintre colegii tăi nu au avut curajul să vină să-ţi spună, aşa că m-au rugat pe mine 

să-ţi spun că ar considera că ar fi mai bine să faci duş mai des. Ştiu că nu este plăcut să 

auzi asta, nici mie nu îmi e uşor să-ţi spun asta. De asemenea, nu ştiu dacă chiar aşa este 

situaţia sau de fapt deodorantul pe care îl foloseşti nu are efect datorită tipului tău de 

piele, dacă este o problemă medicală sau este altceva. Aceasta este însă percepţia 

generală asupra situaţiei şi ar trebui să facem ceva în legătură cu ea. De aceea am dorit 

să discut cu tine, să încercăm să vedem care este problema şi s-o rezolvăm. Ştiu că nu 

este cea mai comodă discuţie şi îmi pare rău că te pun în această situaţie, dar, din 

experienţa mea, mai bine să vorbim despre situaţie decât s-o ignorăm. " 

O altă problemă ar putea fi vestimentaţia sau alte tabieturi! ale voluntarului care nu 

sunt adecvate activităţii în care este implicat. Discuţia poate decurge astfel: 

"Nu vreau să te jignesc sau să-ţi impun limite în alegerea stilului, având în vedere că şi 

eu consider libertatea de exprimare un aspect 

important al vieţii, dar aş vrea să-ţi aduc la cunostiinţă 

faptul că am primit anumite comentarii legate de 

alegerea vestimentaţiei pentru activităţi, cum că ar fi un 

pic deranjantă pentru unii dintre profesorii cu care 

lucrezi. Înteleg că este stilul tău, dar, în aceste 

circumstanţe, este important să iei în considerare şi 

opinia beneficiarilor, deoarece o relaţie proastă cu ei ar 

putea dăuna proiectului şi activităţilor în care eşti 

implicat. De aceea am recurs la această discuţie cu tine, în speranţa că vei găsi un mod 

de a rezolva această situație astfel încât nici să nu te simţi deranjat şi nici profesorii să nu 

se simtă deranjaţi. (sau: Crezi că am putea găsi o soluţie la această problemă?)" 

Mai departe discuţia ar putea continua: "Această discuţie nu are legătură cu reprimarea 
individualităţii tale, ci are ca scop găsirea unei forme de exprimare prin care să respecţi 
și perspectiva culturală a celor cu care lucrezi" sau "Aş vrea să ştii că este o linie subţire 
pe care trebuie s-o avem în vedere, între libertatea noastră de exprimare şi zona de 
confort a celor cu care lucrăm". 
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Lucrând cu diferite culturi înseamnă că uneori aceste divergenţe pot duce la probleme 
sau confruntări în cadrul grupului. De exemplu, dacă îți este adus la cunoştiinţă faptul că 
unul dintre voluntari încearcă să-i convingă pe ceilalţi să treacă la o altă religie sau la 
alte abordări culturale, ar trebui să îi explici clar că suntem o organizaţie care nu permite 
ca diferenţele culturale sau religioase să interfereze cu munca noastră. De exemplu: 

"Johan, sunt două lucruri pe care aş vrea să le clarific în 
legătură cu plângerile colegilor tăi. În primul rând, noi 
incurajăm libertatea de exprimare şi dreptul fiecărui 
voluntar de a crede şi de a se comporta în conformitate 
cu cultura şi convingerile sale. Totuşi, acest lucru 
înseamnă respecterea aceloraşi drepturi şi pentru 
ceilalţi voluntari, ceea ce înseamnă că nici noi, nici tu, 
nu putem forţa pe cineva să creadă sau să se comporte 
după credinţa şi valorile noastre. Şi astfel, trecem la al 
doilea lucru care vroiam să-l discut cu tine: linia subţire 

pe care trebuie să o avem în vedere, cea dintre libertatea de exprimare şi zona de 
cofort a celorlalţi. Astfel că, aşa cum alţii îţi respectă dreptul tău în această situație şi tu 
trebuie să respecţi faptul că ei au perspective diferite de a tale." 

Dacă unul din voluntari • !̂ æå ¦ •̂^æ: ÿ ! ã{ ] ¦ [ ] ¦ ã̌ ! •æ̌ ! æ¦ !̂ ˇ } ! &[ } cæ&c! ~ã: ã&! •c‚ } b̂ } ãc[ ¦ !
&̌ ! &̂ ã|æ|ŢãÉ! å !̂ [ àã&̂ ã! å !̂ • ¢̂! [ ] ˇ •, acest lucru poate fi adresat astfel: 

"Bună Vincent, aş vrea să vorbim despre colega ta, Sara. Ştiu că ai o relaţie bună cu ea 
şi din ce mi-a povestit și ea are o relaţie profesională bună cu tine. Pe de altă parte, s-a 
simţit un pic stânjenită să vina să-ţi vorbească despre această problemă, de aceea a 
apelat la mine. Aparent, ea simte că felul în care i te adresezi nu este foarte plăcut 
pentru ea şi se simte jenată. Ştiu că poate tu nu ţi-ai dat seama, dar aş putea să te rog 
să iei asta în cosiderare şi pe viitor să eviţi să faci la fel?" 

În general, după ce aceste discuţii delicate se încheie, dacă au început datorită 

plângerilor altor voluntari, este bine să ne asigurăm că nu sunt resentimente. Ar trebui 

subliniat faptul că singurul motiv pentru care această discutie a avut loc este ca să facă 

lucrurile să mearga mai bine şi nu să jeneze pe cineva. De exemplu, o închiere bună ar 

putea fi: 

"Acum, revenind la Sara, ştiu că următoarea întâlnire cu ea ar putea fi un pic 

stânjenitoare după această discuţie. Dar nu te stresa prea mult şi nu da vina pe ea. Ea a 

venit cu bună credinţă, să încerce să rezolve ceea ce pentru ea era o problemă, nu ca să 

te facă pe tine să te simţi prost sau pentru că ar avea ceva personal cu tine. Da, probabil 
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ai fi preferat ca ea să fi discutat direct cu tine, dar întelege şi perspectiva ei, nu s-a simţit 

comod să discute cu tine faţă în faţă, deoarece era un pic stânjenită de situaţie şi cred 

că putem s-o înțelegem, nu-i aşa?". 

Voluntarii care nu respect planul stabilit 

Nu este neobişnuit, chiar şi după înțelegerea problemei şi după acordarea suportului 

maxim pentru a o rezolva, ca voluntarul să nu facă nimic pentru a găsi o rezolvare. În 

primul rând este important ca tu să ai o atitudine deschisă, deoarece este posibil ca 

voluntarul să fie de bună credinţă dar deciziile luate împreună pur şi simplu să nu fie 

cele corecte, să fie imposibil de pus în practică sau să nu aibă impactul scontat. De 

aceea tonul discuţiei, pe care îl stabilești de la început, nu trebuie să fie unul prin care îl 

învinuiești direct pe voluntar, ci, mai degrabă, unul care să arate că eşti dispus să oferi în 

continuare suport, deoarece este o parte din responsabilitatea ta. 

Un lucru foarte important de avut în vedere este importanța planului de acţiune pe care 

trebui să îl creezi după ce o decizie este luată. Având acest plan, poţi oricând să faci 

referire la el pentru a demostra voluntarului că nu îşi respectă partea lui de înțelegere. 

De aceea este folositor să aduci la cunoștiinţă situaţia voluntarului imediat ce observi că 

paşii nu au fost urmaţi. Abordarea poate fi în felul următor: 

"- Bună Kevin, aş vrea să am o discuţie în particular cu tine 

despre lucrurile asupra cărora am căzut de acord. [OK!]. - Uite, 

Kevin, după cum îţi aduci aminte, am avut discuţia despre ..., 

când am făcut și un plan de a îmbunătăţii lucrurile. Îţi aduci 

aminte foaia pe care am scris acești paşi? [Da! Desigur! Îi 

urmăresc!] - Nu spun că nu faci asta, dar nu am observat 

îmbunătăţiri până acum... (ex: încă primesc plângeri de la alţii, 

încă nu văd vreo activitate în care să te fi implicat) ... Hai să mai 

parcurgem odată planul, să vedem ce ai reuşit să faci şi dacă 

este ceva ce trebuie să schimbăm la el pentru a-l face mai 

eficient, fiindcă până acum efectele nu au fost prea vizibile." 

Trebuie urmărită pas cu pas fiecare responsabilitate pe care voluntarul a avut-o pentru 

că astfel veți avea oportunitatea de a discuta despre ce a făcut, ce nu a făcut, care sunt 

motivele şi care este impactul îmbunătăţirilor. În acest fel vei avea ocazia să faci 

schimbările necesare. Dacă ai dovezi clare că voluntarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile, 
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ține-le la îndemână și introdu-le în discuţie pentru că astfel poți evita discuţii inutile cu 

privire la îndeplinirea sau nu a acestora. 

Dacă observi că, de fapt, planul a fost prea puțin urmărit, atunci ar trebui să faci referire 

la responsabilităţile voluntarului cu privire la proiect, cum ar fi: 

"-Deci, Kevin, după cum vezi, nu prea te-ai ţinut de înțelegerea noastră. Nu știu de ce 

se întâmplă asta. Ai putea să-mi spui tu?"  

Această întrebare îi oferă voluntarului ocazia să reflecte asupra motivelor pentru care nu 

a respectat înţelegerea. După ce primeşti răspunsul şi faci anumite modificări asupa 

planului, ar trebui să evidenţiezi încă odată responsabilitatea şi seriozitatea situaţiei: 

"Bun, Kevin, vom mai încerca odată! Dar de data aceasta vreau să înţelegi importanţa a 

ceea ce facem şi cât de serios trebuie să te dedici. Vezi asta ca pe un lucru serios pe 

care trebuie să-l schimbi? [- DA!] - Bun, sunt foarte bucuros că suntem pe aceeaşi 

lungime de undă. Pentru că nu aş vrea să ducem lucrurile mai departe şi să discutăm 

aspectele negative, despre ce s-ar putea întâmpla dacă tot nu arăţi semne de 

îmbunătăţire. Experienţa ta aici nu trebuie să fie despre așa ceva, deci haide să nu 

ajungem acolo, ok? [- OK] Timp de o săptămâna vreau ca TU să vii la mine să-mi spui ce 

îmbunătăţiri ai făcut, să văd cât eşti de motivat să îmbunătățești lucrurile! Ce zici ? [- OK] 

Perfect, o să aştept vești de la tine vinerea viitoare! [- OK] Să nu uiţi! ”. 

 


