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Selecția voluntarilor este procesul de alegere a voluntarului potrivit pentru o anumită 
poziție dintr-o serie de candidați care au aplicat pentru ea. Anterior, așa cum a fost 
prezentat mai sus, organizația trebuie să elaboreze un profil al participantului și să 
promoveze pozițiile disponibile. 

Vorbind despre SEV, există unele aspecte particulare care trebuie luate în considerare. 
În primul rând și cel mai important, ține cont de faptul că procesul de recrutare și 
selecție trebuie să fie deschis tuturor candidaților, inclusiv persoanelor cu oportunități 
reduse, indiferent de grupul etnic din care fac parte, religie, orientare sexuală, opinie 
politică etc. Mai mult, fii conștient de faptul că în SEV nu poate fi solicitată o calificare 
anterioară, experiență specifică sau cunoștințe de limbă, deci nu le poți include în 
criteriile de selecție. Sunt totuși situații în care un profil mai specific poate fi solicitat, dar 
doar atunci când sarcinile sunt de așa natură sau contextul proiectului cere asta. Chiar și 
în astfel de situații, toate acestea trebuie menționate clar în aplicație și aprobate de 
către Agenția Națională sau E.A.C.E.A, altfel ele nu pot fi incluse. 

Este adevărat că prima reacție este de a căuta și a selecta voluntarul care demonstrează 
abilitățile sau experiența necesare pentru a îndeplini responsabilitățile postului și de a 
gândi procesul de selecție în funcție de acest lucru. Aceasta este una dintre cele mai 
mari greșeli pe care le poți face și ar trebui să o eviți prin toate mijloacele! Voluntarii 
S.E.V. ar trebui aleși în funcție de interesele și nevoile lor de dezvoltare personală, iar 
proiectular trebui să-i aibă în vedere în primul rând pe ei și apoi comunitatea. De multe 
ori, dintre o persoană foarte experimentată și una care este doar la început, dar care 
dorește să obțină experiență în domeniul căruia proiectul i se adresează, cel mai potrivit 
candidat va fi cel de-al doilea pentru că el este mai motivat și proiectul va avea un 
impact mai puternic asupra lui. 

Procesul de recrutare și selecție solicită multă comunicare deoarece implică schimbul de 
informații în legătură cu nevoile și așteptările organizației și cele ale candidatului dar și 
în legătură cu ceea ce ambele părți pot oferi. Cele mai multe principii legate de 
comunicare, prezentate în secțiunile anterioare, se aplică și în acest caz, dar există și 
niște particularități care ar trebui avute în vedere.  

 

 

5. Selecția voluntarilor 

Cum să selectezi voluntarii potriviți pentru proiect?  
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1. Concentrează-te pe interese și motivație  

Nu are sens să explicăm și mai mult: SEV se concentrează mai mult pe dezvoltarea 
voluntarului, deci asta trebuie să evaluezi înainte de orice altceva. Indiferent de 
instrumentul pe care îl vei folosi pentru a evalua candidații (ex. interviuri, formulare de 
aplicație, scrisori de intenție etc.), acesta ar trebui să ofere un cadru care permite 
voluntarului să vorbească mai mult despre interesele sale și motivația de aplica la acest 
proiect și nu atât despre experiența sa anterioară. Unele întrebări la care trebuie să afli 
răspunsul pentru a evalua corespunzător candidatul sunt:  

! Ce îl motivează pe candidat să fie parte din proiect?  
! Care sunt obiectivele de dezvoltare personală ale candidatului și cum sunt 

acestea legate de proiect?  
! De ce crede candidatul că ar aduce plus valoare echipei de proiect?  
! Care sunt planurile candidatului pentru perioada în care va face parte din 

proiect?  
! Ce părerea are voluntarul despre munca într-o echipă internațională?   
! Ce simte voluntarul în legătură cu părăsirea țării natale pe durata proiectului?  
! Cât de pregătit este candidatul pentru a locui singur?  
! Care este părerea candidatului despre activitățile proiectului?  
! Cât de pregătit este candidatul pentru a se implica în activitățile proiectului?  
! Este candidatul gata de a îndeplini aceste activități până la sfârșitul stagiului? 
! Are candidatul alte idei pentru a îmbunătăți activitățile și are vreo inițiativă 

personal pe care dori să o implementeze pe parcursul proiectului?  
! Sunt obstacole pe care candidatul trebuie să le depășească pentru a a putea fi 

parte din proiect până la sfârșitul acestuia?  

În opoziție cu acestea, sunt unele întrebări care, chiar dacă pot fi incluse în evaluare (din 
motive întemeiate), nu ar trebui luate în considerare sau ar trebui să aibă o foarte mică 
importanță în decizie. Acestea sunt:  

" Care este experiența candidatului raportată la proiect?  
" Ce fel de competențe posedă candidatul care l-ar face potrivit pentru a face 

parte din echipa proiectului?  
" Cât de bune sunt competențele lingvistice ale candidatului?  
" Care este orientarea sexuală, religioasă sau politică a candidatului?  

2. Încearcă să menții procesul cât mai obiectiv posibil!  

Este adevărat că nu este ușor ca procesul de selecție a unor viitori coechipieri să fie 
100% obiectiv și ca diferitele interese personale și profesionale să nu afecteze 
evaluarea, dar acest risc trebuie redus la mimimum și folosirea unor diferite instrumente 
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de evaluare te pot ajuta să faci asta. Unul dintre cele mai simple instrumente de acest 
gen este metoda scorurilor ponderate, o abordare relative simplă care te va ajuta să 
evaluezi cât mai bine posibil.  

Primul pas este să definești criteriile de evaluare ale candidaților. De exemplu, într-un 
proiect în care voluntarii vor lucra cu copii din secția de pediatrie a unui spital, trebuie 
să iei în considerare faptul că, niște criterii importante în alegerea viitorului voluntar 
sunt:  

1. Interesul lor în domeniul animației sociale; 
2. Dorința lor de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau sectorul social; 
3. Dorința lor de a lucra în cadrul unei echipe internaționale;  
4. Dorința lor de a lucra cu copii;  
5. Orice obstacol pe care îl înfruntă; 

După ce toate acestea au fost stabilite (de preferat împreună cu echipa proiectului), 
fiecare dintre ele ar trebui evaluate conform importanței pe care o au în cadrul 
poriectului. 

Pentru a da un exemplu, să ne gândim că scorul maxim pe care voluntarul ”perfect” îl 
poate obține este de 100 de puncte. Cum ar trebui aceste 100 de puncte distribuite pe 
cele 5 criterii? În primul rând este important ca viitorul voluntar să fie dispus să lucreze 
cu copiii pentru că ei vor fi principalul grup țintă al acestui proiect, astfel acest criteriu ar 
trebui să primească mai multe puncte în evaluarea finală. Suntem de acord că primește 
30 de puncte. Totdată, pentru că se va lucra în domeniul animației sociale, interesul în 
acest domeniu este foarte important, astfel că primește 25 de puncte. Proiectul va avea 
un impact mai mare asupra unei persoane care mai târziu va urma o carieră în comeniul 
menționat anterior pentru că îi va oferi o experiență valoroasă, făcând ca proiectul să își 
atingă mai bine obiectivele de învățare. În această situație cădem de acord că dorința 
de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație social sau asistență socială ar trebui să 
primească 15 puncte. Este important ca voluntarul să fie deschis să lucreze cu persoane 
din alte țări datorită specificului proiectului, deci alte 10 puncte vor fi alocate acestui 
criteriu. Pentru că dorim să oferim mai multe șanse candidaților cu oportunități reduse, 
aceștia ar trebui să aibă un avantaj dacă se află într-una dintre situațiile descrise în 
Ghidul Programului, deci acest aspect ar trebui să primească 20 de puncte. În concluzie, 
criteriile și punctajul ar trebui să arate așa:  
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Interesul lor în domeniul animației sociale 25 
Dorința lor de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau 
sectorul social 

15 

Dorința lor de a lucra în cadrul unei echipe internaționale 10 
Dorința lor de a lucra cu copii 30 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 
TOTAL 100 

Poți observa că punctajul total este de 100. Acest lucru nu este un accident, după cum 
am decis la început, voluntarul perfect ar trebui să obțină 100 de puncte. În practică, 
când se alege punctajul, totalul nu va fi de 100, astfel trebuie să faci niște ajustări pentru 
a distribui diferențele în funcție de importanța lor. 

Cel de al treilea pas este de a evalua candidații în funcție de aceste criterii. Acest lucru 
poate fi făcut prin mai multe felulri (ex. printr-un interviu via Skype, printr-un formular pe 
care candidații îl pot completa online sau pe care pot să-l trimită pe e-mail sau printr-un 
interviu direct).  A avea 5 criterii de selecție nu înseamnă că ar trebui să ai 5 întrebări în 
formularul tău sau că întrebările să fie aceleași cu criteriile.  De exemplu, dacă ești 
interesat de dorința candidatului de a urma o carieră în îngrijirea copiilor sau sectorul 
social și de animație nu ar trebui să întrebi doar: “Dorești să urmezi o carieră în îngriirea 
copiilor, sectorul social sau în animație?”.  Este o întrebare închisă și pentru că persoana 
poate răspunde doar cu ”da” sau ”nu” nu îți permite să înțelegi care sunt de fapt 
planurile sale. O persoană poate considera să răspundă cu ”da” doar dacă are planuri 
bine definite de a lucra în acest domeniu și a început deja să urmeze acele planuri. O 
altă persoană poate crede că dacă doar ia în considerare această opțiune este bine să 
răspundă”da”, chiar dacă nu are un plan real în acest sens. În această situație, chiar 
dacă prima persoană este cu adevărat interesată de domeniu dar nu a început vreo 
inițiativă va răspunde cu ”nu” și nu va primi nici un punct.  Cea de a doua ar putea să 
vadă asta ca pe o opțiune îndepărtată, în caz că nu apare altceva, și va răspunde”da”, 
primind 15 puncte. Într-o astfel de situație vedem cum o persoană care este mai 
interesată de domeniu primește puncte mai puține pentru că întrebarea nu a fost pusă 
corespunzător.  

Pentru a evita ca situația descrisă anterior să se întâmple, art rebui sa folosiți mai multe 
întrebări deschise. Întrebările deschise încep, de obicei, cu: "Cum ...?", "De ce ...?", 
"Ce ...?", "Ai putea să descrii ...?". Deci, pentru a obține mai multe informații despre 
acest lucru am putea întreba: "Ce planuri de carieră ai?", "Ai putea conecta planurile 
tale de carieră cu acest proiect și, dacă da, cum?" și "Cum crezi ca ti s-ar potrivi o 
carieră în îngrijirea copiilor, animație sau sectorul social?". În acest fel poți evalua mai 
bine modul în care candidatul se încadrează în criteriile tale. 
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Punctele pentru fiecare dintre criterii pot fi acordate în două moduri. Prima opțiune este 
de a evalua fiecare criteriu de la 0 la ponderea sa (în acest exemplu, de la 0 până la 15) 
și de a aduna scorurile. A doua opțiune este de a evalua fiecare criteriu în funcție de o 
scală standard (de exemplu, de la 0 la 5). Odată ce ai terminat, pentru a obține scorul 
total al unui candidat, ar trebui să înmulțești scorul obținut de o persoană pentru fiecare 
criteriu în parte cu ponderea acestui criteriu și să împarți rezultatul la maximul scalei pe 
care ai utilizat-o. Poate suna un pic complicat, dar următorul exemplu va clarifica asta: 
dacă pentru dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor (care are o pondere de 15 
puncte) un candidat primește scorul de 3, pe o scară de la 0 la 5, în evaluarea finală va 
primi (15 x 3): 5 = 9 puncte. Chiar dacă această a doua metodă poate părea un pic mai 
complicată, în practică vei vedea că va fi mai ușor să evaluezi diferitele caracteristici 
folosind aceeași scală. 

Figura următoare va prezenta cele două opțiuni de notare pentru un candidat: 

Opțiunea 1 – evaluare de la 0 până la pondere 

Criteriu Punctaj 
max  

(pondere) 

Scorul 
candidatului 

Interesul în domeniul animației sociale 25 22 
Dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, animație sau 
sectorul social 

15 12 

Dorința de a lucra în cadrul unei echipe internaționale 10 10 
Dorința de a lucra cu copii 30 16 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 0 
TOTAL 100 60 

Opțiunea 2 – o scală standard de la 0 la 5 (max = 5) 

Criteriu Punctaj 
max. 

(pondere) 

Scorul 
candidatului 

Scorul 
final 

ponderat 
 C1 C2 C3= 

(C1 x C2) / max 

Interesul în domeniul animației sociale 25 4 20 
Dorința de a urma o carieră în îngrijirea copiilor, 
animație sau sectorul social 

15 3 9 

Dorința de a lucra în cadrul unei echipe 
internaționale 

10 5 10 

Dorința de a lucra cu copii 30 3 18 
Orice obstacol pe care îl înfruntă 20 0 0 
TOTAL 100  57 
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După evaluarea fiecărui candidat, pe baza scorurilor totale , poți să faci selecția 
începând cu cel mai bun scor. Cu toate acestea, ține cont de faptul că, inclusiv folosind 
acest sistem, evaluarea nu va fi 100% obiectivă pentru că sunt candidați cu calități 
similare care pot fi evaluați în moduri diferite. Din acest motiv este recomandat ca atunci 
când trebuie să alegi un candidat în detrimentul altuia și punctajul este apropiat, să îi 
evaluezi comparându-i unul cu celălalt, astfel încât să iei decizia corectă. Mai mult, 
selecția poate fi completată cu alte metode care îți vor da mai multe informații necesare 
pentru a lua decizia corectă, dar pentru început aceasta se poate dovedi a fi un 
instrument folositor de ierarhizare. 

3. Fii transparent în procesul de selecție și în oferirea rezultatelor  

Transparența este foarte importantă în procesul de selecție pentru că este esențial să 
oferi șanse egale tuturor persoanelor implicate și să arăți asta publicului. Este foarte 
important ca publicul să aibă încredere în imparțialitatea selecției, atât pentru imaginea 
organizației (acest lucru este esențial pentru un ONG), dar și pentru a evita posibile 
plângeri de la candidații care ar putea să simtă că nu au fost evaluați corespunzător. 

Pentru aceasta, asigură-te în primul rând că orice informație oferi despre procesul de 
selecție este accesibilă, în mod egal, tuturor (ex. persoanele cu care lucrezi mai des nu 
ar trebui să dețină mai multe informații decât cei care au aflat de poziția disponibilă de 
pe site). Mai mult, criteriile folosite pentru a evalua aplicațiile ar trebui să fie făcute 
publice încă de la început.  Nu uita să pui la dispoziție datele de contact ale 
persoanei/departamentului care poate oferi mai multe informații despre process. Poți 
chiar să publici o listă cu Întrebări Frecvente, pe care să o faci disponibilă oricărei 
persoane interesate. La sfârșitul perioadei de selecție, ar trebui să publici lista 
candidaților acceptați și este recomandat să oferi și o scurtă prezentare a motivelor care 
stau în spatele acceptării și respingerii participantului, bineînțeles, dacă acest lucru este 
posibil.   

4. Rezumat 

În termeni de comunicare, în procesul de recrutare acestea sunt aspectele principale 
legate de selecția voluntarilor și de pașii care trebuiesc urmați. Așa cum am menționat 
înainte, aceste principii și instrumente pot fi aplicate în diferite moduri. Le poți folosi în 
interviuri (urmând aceleași principii ca atunci când comunici cu personalul), în 
formularele de aplicație (urmând aceleași principii ca atunci când comunici în scris) sau 
în orice alt mod. Totuși, indiferent de ceea ce vei alege, un lucru rămâne neschimbat: 
este extrem de important să definești criteriile de selecție într-un mod corect și să fii cât 
mai obiectiv și mai transparent posibil în deciziile tale. 


