IMPORTANȚA
VOLUNTARIATULUI

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU
EDUCAȚIE SI FORMARE PROFESIONALĂ

❖ Se știe că voluntariatul este un element însemnat în
dezvoltarea educației și formării profesionale.
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 presupune
interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj,
încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și
dinamism. Participând la această mișcare, înveți să
promovezi într-o formă creativă ideile personale și
să lupți pentru realizarea lor până la final.

ROLUL VOLUNTARIATULUI IN DEZVOLTAREA PERSONALĂ
SI PROFESIONALĂ

❖ Voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse,
astfel participanții la astfel de activități vor avea contact cu
situații diferite de cele de zi cu zi.
❖ Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă
naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu
dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și
personalități diferite.

❖ Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de
colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri
din diferite perspective și crește nivelul de toleranță.

IMPORTANŢA VOLUNTARIATULUI ÎN
DEZVOLTAREA COMUNITARĂ
❖ Activităţile de voluntariat joacă un rol important în
dezvoltarea durabilă a comunităţii,
deoarece sunt benefice atât pentru voluntar ca individ,
pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate,
reprezentând un mod de abordare a nevoilor şi provocărilor
umane, sociale si de mediu.

❖ Sectorul de voluntariat este şi un factor economic,
deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea
economiei naţionale.
❖ Dezvoltarea comunitară reprezintă un proces prin care
o localitate este susţinută să-şi
atingă viziunea de dezvoltare strategică prin acţiunea şi
sinergia actorilor comunitari.

VALOAREA VOLUNTARIATULUI- DE CE MERITĂ
PRACTICAT SI SPRIJINIT VOLUNTARIATUL
❖ Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă
de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe
care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai
nicio legătură directă cu ele.
❖ Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu
grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în
mod curent în activităţile noastre obişnuite,
contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei.
Probabil că mulţi dintre noi nu am observat că rampele
de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de
utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au.

VOLUNTARIATUL O FORMĂ IMPORTANTĂ DE
AJUTOR A OAMENILOR

❖ Activitatea de voluntariat este una deosebită, deoarece

este o muncă colosală prestată în interesul societăţii. Este
indiscutabilă importanţa acesteia într-o societate aflată în
perioada de tranziţie, iar implicarea tinerilor în astfel de
activităţi, în scopul educaţiei spiritului de ajutorare
reciprocă, crează o stabilitate psiho-socială a persoanelor
care permanent necesită îngrijiri.
voluntariatului
este
indiscutabilă
iar
recunoaşterea ei justă în societatea românească devine
doar o chesiune de timp, mai ales în contextul european
extrem de favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului.

❖ Valoarea

❖ Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din

România trebuie să îşi asume responsabilitatea
recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui
voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de
activitate şi competenţă.

LEGEA PRIVIND VOLUNTARIATUL SAU CE AR TREBUI
SA ȘTIE VOLUNTARII
❖ Dacă aţi decis să fiţi voluntar, ar trebui să știți că
există anumite reguli de voluntariat care nu
definesc ceea ce este munca de voluntariat.
❖ După voluntariat, fiecare voluntar are dreptul de a
obține un document oficial care să ateste că a
dobândit experiență în anumite locuri de muncă
într-o anumită organizație de afaceri.
❖ Uneori, pe lângă acest document scris, în cazul în
care perioada de voluntariat s-a încheiat cu
succes, iar voluntarul a lăsat o impresie bună,
poate obține şi o scrisoare de recomandare,
semnată și ștampilată de către persoana
responsabilă a organizației de afaceri.

Istoria romilor

• Romii (uneori scris rromi, cunoscuți și ca țigani) reprezintă
un grup etnic originar din India medievală.
• Romii sunt răspândiți în foarte multe zone geografice, dar
mai ales în Europa, cele mai importante grupuri trăind în
Europa Centrală și de Est, în Turcia, în Peninsula Iberică și
în sudul Franței.
• Importante comunități de romi trăiesc de asemenea și în
America, în special în Brazilia, unde romii au fost deportați
de către guvernul portughez în timpul erei coloniale.
• Prima lor menţionare documentară a fost făcută sub
denumirea de „atsincani”, varianta georgiană a formelor
grecești „atsinganoi/tsinganoi”, termen folosit pentru
desemnarea acestora de către bizantini.
• Cuvântul ar proveni din „ athiggános”, respectiv „de
neatins, intangibil, păgân, impur” sau față de care se
recomandă precauție. În limba romani, cuvântul rrom
înseamnă „om, bărbat, soț”.
• Pluralul cuvântului este „romi”. Uneori cuvântul rom este
scris cu dublarea literei „r”: rrom (exact ca în limba
rromani).

Meșteșuguri tradiționale

• Mesterii caldarari, impletitori de nuiele, dar si romi care fac oale
de aluminiu si altii care sunt iscusiti in cioplirea lemnului vor veni
la sfarsit de saptamana, in Muzeul Civilizatiei Populare
Traditionale Astra, la Targul mestesugarilor Romi.

• Vor veni la targ caldararii din Brateiu, maestri in arta fabricarii
vaselor din aluminiu sau arama, a obiectelor de cult, cum sunt
sfesnicele sau a alambicurilor. Din Fofeldea si Nocrich vor veni la
Sibiu impletitorii de nuiele, din Rosia, o scriitoare roma, iar din
Mohu, vor ajunge la Sibiu romii care produc oale din aluminiu. La
Targul Mestesugarilor Romi vin si rromi din alte judete. Din
Valcea, de exemplu, si-au anuntat prezenta mestesugarii in arta
cioplirii in lemn, din Babeni.
• La acelasi targ, sambata si duminica, veti putea cunoaste gaborii
din Sovata, judetul Mures, cu impresionantele lor palarii cu borul
lat, dibaci in a lucra tabla de aluminiu si cupru in vederea
confectionarii jgheburilor sau scocurilor. Romii din Alexandria,
judetul Teleorman vor aduce cu ei podoabele argintarilor, iar
pasionatii de monede vechi de argint isi pot imbogati colectia.
• Romii pot fi gasiti sambata si duminica in Muzeul in aer liber din
Dumbrava Sibiului, in zona Complexului Polovragi. Acest
eveniment nu se va tine pe muteste, ci, asa cum ii sta bine unui
astfel de targ, sambata, pe scena de pe lac, va fi muzica
lautareasca si dansuri ale perechilor de tineri romi din Sibiu. La
deschiderea oficiala a Targului Mestesugarilor Romi va fi prezent
si regele romilor, Florin Cioaba.

Categoriile de etnici romi
Unele neamuri – cum sunt netotii sau ciurarii – au disparut
aproape complet. Cei mai multi dintre cei care inca se
considera parte dintr-un neam sunt: vatrasii (13,8%),
caldararii (5,9%), rudarii (4,5%), spoitorii (3,7%), matasarii
(3,2%), ursarii (2,7%), caramidarii (1,5%), gaborii (1,4%),
florarii (1,2%).
1. Geambasii-Ocupatie: Comertul cu cai.
2. Vatrasii-Ocupati:-Diverse munci pe langa curtile boieresti
sau manastiri; agricultura.
3. Lautarii-Ocupatie: Muzica
4. Rudarii-Ocupatie: Cautarea si prelucrarea aurului, a
lemnului moale si culesul fructelor de padure
5. Cocalarii-Ocupatie: Fabricau obiecte din oase de animale
(piepteni, manere, ornamente etc.)
6. Spoitorii-Ocupatie: Spoirea (cositorirea) de vase; cersitul
7. Florarii-Ocupatie: Comertul cu flori.
8. Fierarii-Ocupatie: Confectionarea de unelte si obiecte din
fier.
9. Caldararii-Ocupatie: Confectionarea de caldari, tigai,
10. Gaborii-Ocupatie: Comert, tinichigerie, profesii modern
11. Argintarii-Ocupatie: Confectionarea de podoabe
12. Ursarii-Ocupatie: Dresau ursi.
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