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Obiectivele proiectului:
g Să includă tinerii din grupurile
vulnerabile din Croația, România, Slovacia
în diverse activități de voluntariat și în
acest fel să contribuie la integrarea lor în
societate.
g Să recunoască competențele și abilitățile
dobândite prin intermediul activităților de
voluntariat și să contribuie la creşterea
gradului de inserție profesională a tinerilor.
g Să promoveze instrumentele de
recunoaștere și validare a aptitudinilor și
competențelor dobândite prin activități de
voluntariat, existente deja în Europa.

Activități:
g Formarea a 36 de coordonatori de
voluntari din toate țările partenere, în
vederea coordonării voluntarilor din
grupuri vulnerabile.
g Dezvoltarea de materiale și
instrumente de formare adaptate pentru
manageri/coordonatori de voluntari care
lucrează cu tineri aparţinând grupurilor
vulnerabile.
g Crearea unei pagini web www.
civcil.eu, care să ofere informații despre
instrumente de recunoaștere și validare a
competențelor dobândite prin intermediul
voluntariatului, existente deja în Europa.
g Crearea sau îmbunătățirea
următoarelor instrumente online
pentru recunoașterea și validarea
competențelor dobândite prin
voluntariat în țările partenere, în cazul
României dezvoltarea opțiunii de
eliberare a certificatelor de voluntariat
în limba engleză.

Certificatul de voluntariat poate fi generat
prin utilizarea platformei online - www.
Hartavoluntariatului.ro. Această platformă
sprijină organizațiile oferind o modalitate de
a elibera certificatele de voluntariat pornind
de la o structură comună corelată cu diverse
cadre de structurare a competențelor.
Conform Legii Voluntariatului în România
(78/2014), eliberarea certificatului de
voluntariat devine obligatorie. În cazul
în care un voluntar solicită un asemenea
certificat, organizația este obligată să
îl elibereze. Certificatele sunt generate
pe baza unui set de informații colectate
de către organizații prin activități de
monitorizare. Scopul eliberării este de
a crește șansele voluntarului de inserție
profesională. Fiecărui certificat îi este
atribuit un număr unic de înregistrare.

