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În secţiunea precedentă ți s-a arătat cum să abordezi diferite situaţii astfel încât să nu se 
ajungă la conflict. Pe de la altă parte, multe dintre aceste situaţii pot fi evitate din start 
printr-o fază pregătitoare minuţioasă, în care așteptările şi regulile care trebuie urmate 
sunt exprimate clar. 

Să îți părăsești țara natală pentru a face voluntariat pe o perioadă de până la un an nu 
este un lucru ușor și responsabilitatea noastră este să sprijinim acest process și să nu îl 
complicăm cu situații neașteptate. Când recrutezi voluntari, cei interesați trebuie să știe 
exact ce va implica această nouă experiență (în special în S.E.V. unde, conform regulilor, 
voluntarii vor fi pentru prima dată într-un astfel de proiect). Trebuie să acordăm atenție 
special următoarelor aspecte:  

! Tipurile de activități pe care voluntarul le va desfășura; 
! Orarul de lucru; 
! Profilul candidatului perfect; 
! Tipul de pregătire oferită; 
! Costurile care vor fi acoperite; 
! Contribuția financiară care ar putea fi solicitată, atunci când este cazul 

(exemplu: acoperirea costurilor de călătorie atunci când acestea depășesc 
baremul aprobat); 

! Regulile care trebuiesc respectate pe parcursul stagiului (exemplu: programul 
de lucru); 

! Nivelul de autonomie oferit;  
! Limba care se va utiliza pe parcursul stagiului;  

Existența unei strategii bune de promovare a locurilor libere în proiectele de mobilitate 
este foarte important. Este cheia unui proiect de succes! 

În primul rând trebuie să subliniem faptul că S.E.V. nu este un loc de muncă, un curs de 
formare, un training, un stagiu, o tabără de vară sau un curs de limbă. Astfel, când 
promovăm un post vacant, acest lucru trebuie să fie clar pentru voluntar. De asemenea, 
trebuie găsit cel mai bun mod prin care putem să ne facem cunoscuţi tinerilor care ar 
putea fi interesaţi de proiect. În zilele noastre, reţele de socializare au un rol important şi 
organizaţia trebuie să fie pregatită să le folosească. 

 

Cum să recrutezi candidații potriviți? 

4. Promovarea locurilor libere în 
E.V.S.  
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Ce fel de informații ar trebui incluse?  

Lucrătorul de tineret care este responsabil de procesul de recrutare ar trebui să 
identifice împreună cu organizaţia gazdă informaţiile care sunt importante pentru 
voluntar. Anunțul de promovare a postului vacant trebuie să conţină detalii relevante 
astfel încât voluntarul să poate să se decidă dacă aplica sau nu. 

Indiferent de modalitatea de promovare aleasă, există câteva informaţii generale care 
sunt comune şi a căror prezență este necesară mereu, ca:  

! Datele activității și durata  

Este important să nu se încurce perioada de activitate cu perioada de desfăşurare a 
proiectului. Proiectul începe înainte de procesul de selecţie. Activităţile vor avea loc 
dupa selecţie şi reprezintă timpul efectiv pe care voluntarul îl va petrece în străinătate. 
Voluntarul trebuie să ştie când va fi începutul activităţii, în care zi trebuie să vină şi să 
plece. 

! Locul 

Este important ca voluntarul să ştie unde va avea loc 
proiectul, nu doar ţara, dar şi locația efectivă. Nu este 
același lucru să lucrezi într-un sat mic din mediul rural 
sau să lucrezi într-o capitală, de exemplu. Totuşi, 
lucrătorul de tineret responsabil trebuie să îi aducă 
aminte voluntarului că el aplica pentru un proiect, nu 
pentru o ţară sau un oraş anume. Este foarte important 
ca voluntarul să fie ajutat să se adapteze la noile 
condiţii.  

! Rezumatul proiectului 

În anunțul pentru postul vacant trebuie introdus și un rezumat al proiectului. Aici pot fi 
incluse obiectivele, activităţile, ideile din spatele proiectului, o descriere a organizaţiei 
gazdă, țările implicate in proiect etc. 

! Profilul voluntarului 

Acesta este una dintre cele mai importante informații, deoarece, citind acest punct, 
voluntarul poate să îşi dea seama dacă este sau nu potrivit pentru proiect. Un aspect 
important în recrutarea voluntarilor SEV este definirea profilul voluntarului astfel încât să 
nu fie exclus nici un tânăr indiferent de grupul etnic, religia, orientarea sexuală sau 
opinia sa politică și în special persoanele cu oportunităţi reduse. În plus, trebuie ţinut 
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cont că în SEV nu pot fi impuse condiții legate de calificare, nivel de educaţie, 
experienţă specifică sau cunoaştere lingvistică. Deşi sunt situaţii în care se poate cere un 
profil mai specific datorită sarcinilor din proiect, dacă nu sunt precizate clar în aplicaţie şi 
aprobate de Agenția Naţională sau de E.A.C.E.A., aceste caracteristici nu pot fi incluse. 

Având în vedere aceste lucruri, profilul voluntarului trebuie să se concentreze mai mult 
pe aspectele motivaţionale şi dorinţa de implicare în activităţi decât pe abilităţi 
specifice. De exemplu, dacă proiectul cuprinde organizarea de activităţi sportive pentru 
copii, este important ca voluntarul să fie interesat de sport şi activităţi în aer liber. Dacă 
proiectul are legatură cu muzica, cunoaşterea instrumentelor muzicale poate fi o cerinţă, 
dar doar dacă acest lucru a fost aprobat de agenţia finanţatoare. 

! Descrierea activităților 

Voluntarii se vor implica în multe activităţi în timpul proiectului lor. Acestea trebuie să fie 
prezentate pe larg astfel încât potenţialii voluntari să ştie exact ce se așteaptă de la ei. 
De exemplu, nu ajunge să spunem că în cadrul proiectului se va interacţiona cu copii. 
Este necesar să se specifice activităţile care vor implica copii, unde vor avea loc, profilul 
copiilor etc.  

Este diferit să lucrezi într-o școală sau să lucrezi într-un centru de plasament; să lucrezi 
într-un cartier cu probleme sociale sau într-o tabără de vară. De asemenea, acelaşi lucru 
se aplica şi grupului ţintă. Pe cât posibil, ar fi interesant să existe un exemplu de orar 
săptămânal. Astfel, se va înțelege mai bine programul de lucru. 

! Descrierea condițiilor de lucru, cazare și masă 

În această parte se vor preciza toate informațiile practice legate de condiţiile de şedere: 
cazare, zile libere, mâncare, acces la internet, aranajamente practice etc. Această parte 
trebuie să fie detaliată pentru ca voluntarul să aibă acces la toată informaţia de care are 
nevoie cu privire la condiţiile de ședere. 

! Informații cu privire la data limită pentru aplicare  

Nu în ultimul rând, este important pentru voluntar să ştie dacă proiectul este aprobat 
sau dacă organizaţia urmează să depună cererea de finanțare la un termen viitor. Dacă 
proeictul nu este aprobat, voluntarul trebuie să înțeleagă că este o şansă ca acesta să nu 
primească aprobare deloc. Dacă voluntarul nu are această informaţie în prealabil, poate 
fi o mare dezamăgire dacă proeictul este respins. 
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! Documente necesare și formulare de aplicație  

Unele organizaţii au anumite formalităţi care trebuie îndeplinite pentru ca voluntarul să 
aplice. Altele au nevoie doar de un CV şi o scrisoare de intenţie de la voluntar. Este 
important ca voluntarul să trimită toate documentele necesare pentru a nu fi exclus din 
procesul de selecţie dar și să fie informat în ce limbă trebuie să fie redactate aceste 
documente pentru ca responsabilul de selecție să le poată înțelege. 

Dacă este necesar să ataşeze prezentări sau altceva, voluntarul trebui să ştie 
dimensiunea maximă admisă a acestor documente.  

! Informații suplimentare  

În anumite cazuri, mai multe detalii sunt necesare. 
Gândiţi-vă că promovaţi un loc vacant într-un proiect 
S.E.V. pe un website de job-uri şi training-uri 
profesionale. În acest caz este foarte important și să 
menţionaţi ce este un proiect S.E.V. şi despre 
suportul Comisiei Europene, pentru ca persoana 
care citeşte să ştie exact pentru ce fel de proiect 
aplică. 

Unde putem promova un loc SEV vacant?  

Pentru a promova un loc liber, lucrătorul de tineret poate să folosească următoarele:  

! Site-ul sau blog-ul organizației; 
! Rețelele de socializare: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube; 
! E-mail-uri trimise tinerilor; 
! E-mail-uri trimise organizațiilor partenere care ar putea să aibă contact cu tinerii 

(exmplu: consilii ale orașelor, departamente de tineret, ONG-uri pentru tineri...); 
! Reviste care se adresează direct tinerilor; 
! Site-urile instituțiilor publice (Agenții Naționale, pagina Comisiei Europene, 

Primării etc.); 
! Site-uri pentru promovarea proiectelor de mobilitate  (exemplu: Youth Networks); 
! Site-uri pentru promovarea proiectelor SEV; 
! Media locală; 
! Vizite la școli, universități etc. 

Sunt diferite locuri unde SEV-ul poate fi promovat. Cel mai important este să alegem 
opțiunile cele mai potrivite pentru proiect. De exemplu, dacă promovăm un proiect care 
presupune lucrul cu animalele, este normal să folosim canalele de comunicare care au 

Oferirea de informații 
complete în timpul 

procesului de recrutare 
SEV te va ajuta să 

selectezi candidați mai 
potriviți și te va scuti 

de probleme viitoare. 
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legătura cu asta. Contactarea ONG-urilor locale care au proiecte în acest domeniu ar 
putea fi o opțiune de promovare. De asemenea, se poate pune un anunț și pe paginile 
de Facebook. Dacă promovăm un post liber într-un proiect în care se lucrează cu 
persoane în vârstă, putem contacta de exemplu școlile specializate în asistență socială. 

Ideea principală este ca întotdeauna să promovezi informația astfel încât să vizeze tinerii 
pe care îi cauți. Mai mult, după cum s-a văzut și în capitolele anterioare ale acestui 
manual, nu trebuie să uitați că promovarea pe Facebook este diferită față de 
promovarea pe un website sau pe Twitter. Totodată, dacă vrei să faci o prezentare, 
asigură-te că te pregăteși corespunzător. 

 

 


