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Despre GNV
Singura competiție națională
pentru mișcarea de VOLUNTARIAT
din România

Unicul eveniment de recunoaștere
a meritelor VOLUNTARIATULUI
la nivel național

Context GNV2016
 2015 și 2016 au fost anii care au înroșit harta
lumii cu atentate, accidente, mii de victime
ale crimelor și acțiunilor provocate de ură.
Doar în anul 2016, în întreaga lume au avut
loc 1,307 de atacuri motivate de ură,
însumând 11,099 de victime*
 Gala Națională a Voluntarilor 2016 a venit cu
invitația de a celebra activitățile făcute cu
drag, cu empatie, cu solidaritate, în intenția
de a contribui la o comunitate mai bună.
 Ediția a VI-a a Galei Naționale a Voluntarilor
și-a dorit să aducă în centrul atenției valori
atât de necesare în educarea noastră ca
oameni de nădejde pe care îi mână etica,
integritatea și mai ales iubirea pentru
oameni, în pașii lor mici și mari de a
contribui la o societate în care ne vedem
trăind împăcați și fericiți, peste 20 de ani.

Bunătatea se cultivă cu drag
#GNV2016
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Competiția GNV2016
Categorii și secțiuni
Categoria Voluntarul anului
 Voluntarul senior
 Voluntarul anului în domeniul artă și cultură
 Voluntarul anului în domeniul social
 Voluntarul anului în domeniul protecția
mediului și animalelor
 Voluntarul anului în domeniul sport și
recreere
 Voluntarul anului în domeniul educație
 Voluntarul anului în domeniul sănătate
 Voluntarul anului în domeniul activism civic
și drepturile omului
 Voluntarul anului în domeniul tineret
 Voluntarul anului din domeniul corporativ
Categoria Coordonatorul de voluntari al anului
Categoria Centrul de voluntariat al anului
Cine nominalizează?
Organizații neguvernamentale și instituții
publice. Pentru secțiunile Voluntarul anului din
domeniul corporativ și Proiectul de voluntariat
al anului din domeniul corporativ
nominalizările au venit din partea organizațiilor
care au organizat activitățile.
Notă: Pentru că este o competiție anuală, s-a
luat în calcul perioada septembrie 2015septembrie 2016.

Preselecții și Jurizare
Formularele de nominalizare sunt analizate de
către evaluatori externi Federației VOLUM.,
realizându-se și interviuri cu persoanele
înscrise în competiție(pentru categoriile
Voluntarul Anului și Coordonatorul de voluntari
al Anului). Preselectorii sunt aleși în funcție de
experiența și expertiza lor în domeniul
voluntariatului și, mai specific, în domeniul
pentru care au efectuat evaluarea. Membrii
juriului sunt reprezentanți ai societății civile, ai
companiilor și ai instituțiilor publice
Regulamentul competiției, criteriile de evaluare și jurizare și
lista completă a echipei de preselectori/membrii juriului se
regăsesc anexate acestui raport.

Categoria Proiectul de voluntariat al anului
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul artă și cultură
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul social
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul protecţia mediului şi animalelor
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul sport și recreere
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul educație
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul sănătate
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul activism civic și drepturile omului
 Proiectul de voluntariat al anului în
domeniul tineret

Proiectul de voluntariat al anului din
domeniul corporativ

Finaliști #GNV2016
46 voluntari, 19909 ore de voluntariat,
10 domenii diferite
52 proiecte, 22326 voluntari implicați,
9 domenii diferite
7 coordonatori de voluntari, 1706 voluntari
coordonați
3 centre de voluntariat, 222 voluntari
recomandați, 265 voluntari implicați

Câștigătorii #GNV2016
32 câștigători ai
competiției

4 Premii ale
Publicului

2 Premii Speciale
„No Hate Speech
Campaign”

2 Premii Speciale
oferite de
Parteneri

Lista completă a câștigătorilor poate fi găsită ca anexă a
acestui raport.

Seara de gală
GNV2016
Cea de-a VI-a ediție a Galei Naționale a Voluntarilor, cel
mai amplu eveniment de recunoaștere a meritelor
voluntariatului la nivel național, a avut loc pe 14
decembrie 2016, Palatul Ghica, în București. În seara
evenimentului au fost prezenți 330 de reprezentanți ai
societății civile, ai companiilor și ai instituțiilor publice.

14
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40
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speciale

Momente Speciale
 Participanții au fost întâmpinați de actorul Adrian
Păduraru, care a deschis seara de gală cu versurile
poeziei „Am zărit lumina”, ale poetului Marin
Sorescu.
 De asemenea, în cadrul galei au fost premiate și
realizările elevilor Școlii Speciale pentru Deficienți
de Vedere – Dreams Drums Druum, care au
susținut un moment de percuție, alături de
îndrumătorii lor.
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https://goo.gl/ywu2a4
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https://goo.gl/hxjDum

Filmul
#GNV2016

https://goo.gl/LNkN7d

Parteneri Media

Parteneri instituționali:

Susținători:

Câștigători GNV2016
Proiectul de voluntariat al anului
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul corporativ
 Susține un ONG!, Fundația Orange
Proiectul de voluntariat al anului in domeniul artă și cultură
 Căsuța cu Artă, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul educație
 Caravana After School, Asociația Proiect Pro Europa
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul protecția mediului și animalelor
 Măgura Zimbrilor, laborator de inovație pentru natura sălbatică, WWF Romania
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sport și recreere
 Maratonul, Semimaratonul și Crosul Aradului, Clubul Sportiv Experiența Multisport
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul sănătate
 Îngeri în halate albe, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău
 Steluțele Curajului - proiect de art-terapie pentru copiii bolnavi, Asociația M.A.M.E.
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul social
 O școală nouă, un viitor mai bun, Habitat for Humanity Romania
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul tineret
 Lideri juniori, gata de acțiune!, Fundația Noi Orizonturi
Proiectul de voluntariat al anului în domeniul activism și drepturile omului
 Jurnaliști Comunitari pentru Solidaritate Socială: StReEt, Go Free - Asociația pentru
Sprijinirea Societății Civile

Voluntarul anului
Voluntarul anului în domeniul artă și cultură
 Maria-Gabriela Preda, Biblioteca Publică Locală Pietrari
Voluntarul anului în domeniul corporativ
 Viorel Lăcătuș, Asociația EcoAssist
Voluntarul anului în domeniul educație
 Marian-Alin Seceta, Asociația SOS Satele Copiilor România
Voluntarul anului în domeniul sănătate
 Cristina Cocan, Asociația de Medicină pentru Sănătate Publică
Voluntarul anului în domeniul social
 Ana-Maria Istrate, Asociația Sens Civic
 Elena Romelia Flueraru, Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor
Voluntarul anului în domeniul sport și recreere
 Codruț Gabriel Morariu, Asociația Sportivă Maris 2009, Tg.Mureș
Voluntarul anului în domeniul tineret
 Anamaria Holotă, Asociația Sens Civic, Piatra Neamț
 Alexandra Monica Popa, Asociația Together Everyone Achieves More-TEAM
Voluntarul anului în domeniul activism și drepturile omului
 Anca Adelina Mariniuc , Organizația Salvați Copiii Iași
 Artiom Radu, Liceul Teoretic Jean Monnet (Clubul European Jean Monnet)
Voluntarul Senior al anului
 Jan Frederik Hendrik Maters, Asociația Internațională Romania-Olanda - ROIAMA, DEJ
 Lucia Badița Secoșanu, Asociația C.A.R.P. Omenia București
Voluntarul anului în domeniul protecția mediului și animalelor
 Camelia-Alexandra Cufioti, ONG Mare Nostrum

Câștigători GNV2016
Coordonatorul de voluntari al
anului
 Andreea Furtună, Societatea de Cruce
Roșie Română

Centrul de voluntariat al anului

 Centrul de Voluntariat Neamț - Asociația
de Sprijin Comunitar

Premiile speciale No Hate
 Jurnaliști Comunitari pentru Solidaritate
Socială: StReEt, Go Free - Asociația pentru
Sprijinirea Societății Civile
 „Predau diversitate și elevilor mei le place”,
Centrul de Jurnalism Independent

Preselectori GNV2016

Premiile Publicului
Cel mai votat Proiect de voluntariat al anului:
 „Cutia cu Papucei pentru EI”, Colegiul Sf.
Nicolae
Cel mai votat Voluntar al anului:
 Cristina Nedelcu de la Organizația Salvați
Copiii, Filiala București
Cel mai votat Coordonator de voluntari al
anului:
 Maria Francesca Prejneanu, Asociația
TEAM
Cel mai votat Centru de voluntariat al anului:
 Centrul de voluntariat Simeria

Juriu GNV2016

Regulament GNV2016
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Competiția Gala Națională a Voluntarilor este organizată de Federația VOLUM – Federația
Organizațiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România.
Nominalizările pot fi realizate de organizații neguvernamentale sau instituții publice.
Conform Legii Voluntariatului 78/2014, activitățile de voluntariat sunt neremunerate, bazate
pe consimțământul liber exprimat și realizate în beneficiul comunității. Organizatorii
activităților de voluntariat sunt persoane juridice de drept public sau privat, fără scop
patrimonial.
Pentru secțiunile Voluntarul Anului în domeniul Corporativ și Proiectul de Voluntariat al
Anului în domeniul Corporativ nominalizările se pot face doar de către ONG-uri și instituții
publice în cadrul cărora s-au desfășurat activitățile de voluntariat corporativ. Aceste
nominalizări trebuie să facă referire la angajați implicați ca voluntari în activități derulate
de organizații neguvernamentale sau instituții publice, sau proiecte de voluntariat
organizate cu sprijinul companiei și derulate de organizații neguvernamentale sau instituții
publice.
Lansarea apelului pentru nominalizări se face public prin intermediul partenerilor, a
canalelor media și prin intermediul website-ului galavoluntarilor.ro.
Nominalizările se înscriu exclusiv online pe galavoluntarilor.ro la secțiunea Nominalizează
până inclusiv la data de 25 octombrie 2016, ora 23:59.
La categoria Voluntarul anului se vor nominaliza voluntari având vârsta minimă de 15 ani.
Această limită de vârstă este stabilită prin corelarea cu reglementările din Codului Muncii,
care stipulează că la vârsta de 15 ani o persoana fizică poate încheia un contract de
muncă cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu
dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
La secțiunea Voluntarul Senior al anului se vor nominaliza voluntari având vârsta peste 60
ani.
Conform observațiilor primite anii trecuți din partea Preselectorilor și a Juriului, numărul
maxim de ore de voluntariat efectuate de un voluntar nominalizat la categoria Voluntarul
anului este de maxim 1800 de ore. Numărul acesta a rezultat conform unui calcul, luând în
considerare sărbătorile legale, un număr orientativ de 6 ore de voluntariat efectuate pe zi și
un număr maxim de 300 de zile de voluntariat pe an. Numărul de ore de voluntariat
menționat în formular va trebui să fie însoțit de documente justificative, puse la dispoziție
de organizație în cazul în care acestea sunt cerute de către preselectori. Documentele
necesare le puteți vizualiza la punctul 19 din regulament.
Biroul executiv al Federației VOLUM, organizațiile membre VOLUM sau membrii Consiliului
Director VOLUM nu sunt implicați în procesul de preselecție, jurizare sau analiză a lucrărilor
primite.
Preselecțiile se vor realiza în funcție de categorie, astfel:
1. Pentru categoriile Voluntarul anului și Coordonatorul de Voluntari al anului preselecția
va avea două etape după cum urmează:
- Prima etapă a preselecției cuprinde o preselecție realizată pe baza analizei formularelor
de candidatură de către evaluatori externi Federației VOLUM, în urma căreia vor fi aleși
până la 10 nominalizați pentru fiecare secțiune dintre cele două menționate.
- A doua etapă a preselecției cuprinde o selecție intermediară realizată tot de către
evaluatori externi Federației VOLUM și va consta în realizarea de interviuri pe skype cu
fiecare dintre cei selectați în urma primei etape a preselecției. În urma interviurilor
realizate, vor fi selectate în final 5-7 nominalizări per secțiune, în funcție de calitatea
nominalizărilor. Dintre acestea juriul fiecărei secțiuni va alege câștigătorii în ultima
etapă a jurizării.
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Pentru categoriile Proiectul de Voluntariat al anului și Centrul de Voluntariat al
anului preselecția va cuprinde o singură etapă: analizarea formularelor de candidatură de
către evaluatori externi Federației VOLUM, în urma căreia vor fi selectate 5-8 nominalizări
per secțiune, în funcție de calitatea nominalizărilor. În procesul de evaluare a
preselecțiilor preselectorii pot solicita documente și/sau informații suplimentare
coordonatorului de proiect. Dintre cele 5-8 nominalizări selectate (per secțiune), juriul
fiecărei secțiuni va alege câștigătorii în ultima etapă a jurizării
Nominalizările preselectate sunt înaintate juriului spre deliberare.
Preselecțiile și jurizarea vor fi realizate de terțe părți care vor fi curând publicate pe
galavoluntarilor.ro.
Juriul deliberează și alege câștigătorii pentru fiecare categorie și secțiune de concurs.
În perioada jurizării, pe website-ul competiției galavoluntarilor.ro va exista o secțiune
specială pentru ca publicul să-și voteze favoriții. Votul publicului nu va fi luat în considerare
la nota finală. În perioada 21 noiembrie-7 decembrie 2016 are loc votul online al competiției
Gala Națională a Voluntarilor. Pentru fiecare categorie (Voluntarul anului, Proiectul de
Voluntariat al anului, Coordonatorul de Voluntari al anului și Centrul de Voluntariat al
anului) se va acorda Premiul Publicului pentru cel mai votat
voluntar/proiect/coordonator/centru. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați la Gala din
14 decembrie 2016.
Organizatorii și juriul își rezervă dreptul de a nu accepta contestații. Deciziile
organizatorilor privind preselecțiile și jurizarea privind câștigătorii sunt finale și
irevocabile.
Identitatea finaliștilor și a câștigătorilor vor fi făcute publice pe galavoluntarilor.ro.
Fiecare organizație are dreptul să înscrie un număr nelimitat de nominalizări pentru toate
categoriile și secțiunile de concurs.
Atât nominalizatul cât și nominalizatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea
informațiilor furnizate. În etapa de preselecție vor fi solicitate documente doveditoare
privind activitatea de voluntariat. Lista cu posibilele documentelor doveditoare care vor fi
solicitate pentru fiecare categorie o regăsiți AICI.
După finalizarea competiției și la cererea finaliștilor, organizatorii pot pune la dispoziția
acestora fișele de preselecție și de jurizare realizate de în etapele de preselecție și de
jurizare.
Poveștile finaliștilor vor fi făcute publice pe website-ul competiției.
Votul are loc în cadrul meniului Finaliști din portalul galavoluntarilor.ro. O persoană poate
acorda voturi fiecărei secțiuni din competiție, alegând astfel nominalizarea favorită. Votul se
face o singură dată pe secțiune. În cazul în care se constată o fraudare a procedurii de vot,
pentru respectivul/a finalist/ă, nu se va acorda votul publicului.

Procedura de VOT online

Se poate vota o singură dată per IP, la un anumit domeniu (ex. 1 singur vot pentru 1
Voluntar la Categoria Voluntarul anului în domeniul Tineret sau 1 singur vot pentru 1
Proiect la Categoria Proiectul de voluntariat în domeniul sănătate etc.)

Pentru a putea da share paginii unui finalist pe facebook sau altă rețea socială, se apasă
butonul share din pagina finalistului dorit și apoi se alege rețeaua socială dorită (astfel în
post va apărea poza finalistului și numele acestuia).

Recomandare: Până pe data de 7 decembrie finaliștii pot fi promovați pentru a intra în
cursa pentru unul dintre cele 4 Premii ale Publicului.

Criterii Evaluare GNV2016
Categoria „Voluntarul anului”
Criterii generale de evaluare:
Nominalizarea voluntarilor este făcută de organizația pentru care aceștia au fost voluntari
Nominalizarea se referă la activitatea de voluntariat desfășurată în perioada noiembrie,
decembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016
Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale
voluntarului nominalizat.
Vârsta voluntarului nominalizat trebuie să fie peste 15 ani (conform legii voluntariatului
78/2014) *

Criterii specifice de evaluare:
Numărul de ore de voluntariat nu trebuie să fie mai mare de 1800 conform regulamentului de
aplicare regăsit AICI (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate
de către preselector/juriu prin coordonatorul competiției)
Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul)
Rezultatele și impactul activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
Declarații de sprijin ale supervizorului și/sau beneficiarilor
Experiența de voluntariat (motivație, sentimente, învățare, dezvoltare, percepţii etc.)
Anexe: o fotografie tip portret și trei fotografii din activitatea voluntarului atașate separat în
format .jpg
La voluntarul senior se adaugă vârsta.

*Acest câmp nu există în formularul de aplicație dar dacă din aplicație (scrisă + folografii) reiese
posibilitatea ca acesta să aibă o vârstă sub 15 ani acest aspect se va semnala Coordonatorului
competiției (Ana-Maria Grădinariu) care se va ocupa de verificarea acestui aspect.
Categoria „Proiectul de voluntariat al anului”
Criterii generale de evaluare:
Nominalizarea proiectelor este făcută de organizația care le-a implementat
Nominalizarea se referă la proiecte de voluntariat desfășurate în perioada noiembrie, decembrie
2015 cât și pe parcursul anului 2016; proiectele pot fi încheiate sau în derulare, cu condiția ca
acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare
concrete
Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale
coordonatorului proiectului nominalizat.
Criterii specifice de evaluare:
Informații despre proiect (titlul, scop, obiective, coordonator, parteneri)
Descrierea proiectului (activități, beneficiari, mod de organizare)
Numărul de voluntari implicați în proiect
Numărul de ore de voluntariat efectuate în cadrul proiectului
Rezultatele proiectului și sustenabilitatea acestuia (rezultate clare, unde este posibil
cuantificabile)
Descrierea impactului activităților voluntarului
Declarații despre proiect de la: 1 beneficiar (daca este posibil), 1 voluntar, 1 partener (daca este
cazul), 1 instituție publică implicată (daca este cazul)
Anexe: fotografii din activitățile proiectului.

Criterii Evaluare GNV2016
Categoria „Coordonatorul de voluntari al anului”
Criterii generale de evaluare:
Nominalizarea coordonatorilor de voluntari este făcută de organizația/instituția în cadrul căreia
aceștia își desfășoară activitatea ca angajați sau voluntari
Nominalizarea se referă la activitatea de coordonare de voluntari desfășurată în perioada
noiembrie, decembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016 (a nu se confunda cu coordonarea
unui program care implică voluntari)
Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale
coordonatorului de voluntari nominalizat.
Criterii specifice de evaluare:
Numărul de voluntari coordonați
Numărul de ore de voluntariat
Activitatea de coordonare de voluntari (descrierea procesului de management al voluntarilor,
instrumente folosite, rezultate obținute, probleme întâmpinate și soluții adoptate, provocări,
lecții învățate etc.)
Declarații de sprijin din partea organizației unde activează coordonatorul de voluntari sau a
unui voluntar coordonat
Anexe: fotografii din activitățile de coordonare a voluntarilor
Categoria „Centrul de Voluntariat al anului”
Criterii generale de evaluare:
Nominalizarea centrelor de voluntariat este făcută de organizația în cadrul căreia acestea
funcționează
Nominalizarea se referă la activitatea centrului de voluntariat desfășurată în perioada
noiembrie, decembrie 2015 cât și pe parcursul anului 2016
Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare
Nominalizarea se referă la un centru de voluntariat așa cum este acesta definit la secțiunea
”Despre competiție” a website-ului www.galavoluntarilor.ro și nu la o organizație care implică
voluntari în programele proprii.
Criterii specifice de evaluare:
Numărul de voluntari recomandați la alte organizații și instituții
Numărul de organizații și instituții către care s-au recomandat voluntari
Număr de voluntari implicați în programele proprii
Instrumente de lucru cu voluntarii
Instrumente de lucru cu organizațiile/instituțiile beneficiare
Activități de informare cu privire la voluntariat
Activități de promovare a voluntariatului
Activități de recunoaștere a voluntarilor
Declarații de sprijin din partea unei organizații/instituții beneficiare, unui voluntar recomandat,
unui partener, unei instituţii publice locale
Anexe: fotografii din activităţile centrului de voluntariat

Listă documente
justificative GNV2016
În funcție de categoria la care ați nominalizat, în etapa de preselecție vor fi solicitate documente
doveditoare privind activitatea de voluntariat. Lista cu posibilele documentelor doveditoare care
vor fi solicitate pentru fiecare categorie este:
Categoria „Voluntarul anului”
1. Copie a Contractului de Voluntariat al voluntarului nominalizat.
2. Portofoliul Voluntarului :
a. Unul dinte următoarele: rapoarte de activitate, fișă de pontaj, copie după “caietul de
prezență”, din care să reiasă numărul de ore de voluntariat menționat de
dumneavoastră în aplicație
b. 4 fotografii relevante din activități diferite
c. Apariții media (scrisă sau audio-vizuală) despre activitățile în care a fost implicat
voluntarul nominalizat (inclusiv articole de pe site-ul/blogul/contul de facebook
personal sau al organizației).
Categoria „Proiectul de voluntariat al anului”
1. Fișe justificative care să dovedească veridicitatea numărului de ore de voluntariat din
cadrul proiectului, menționate de dumneavoastră. (Vă rugăm să specificați care a fost
modalitatea de calcul/algoritmul de calcul ale orelor menționate mai sus)
2. 6 fotografii relevante ale proiectului nominalizat
3. Apariții media (scrisă sau audio-vizuală) despre proiect sau activitățile din cadrul acestuia
(inclusiv articole de pe site-ul/blogul/facebook-ul celor implicați sau al organizației,
înregistrări video, etc.).
Categoria “Coordonatorul de Voluntari al anului”
1. Instrumentele de lucru pe care le folosiți în lucrul cu voluntarii (formulare de înscriere,
rapoarte de activitate ale voluntarilor, contracte de voluntariat, formulare de exit, fișe de
observație, recomandări date pentru voluntari etc.)
2. 4 fotografii relevante din activități diferite în care coordonatorul de voluntari nominalizat a
fost implicat
3. Apariții media (scrisă sau audio-vizuală) despre proiectele, în care au fost implicați
voluntarii coordonați de coordonatorul nominalizat (inclusiv articole de pe siteul/blogul/facebook-ul personal sau al organizației)
4. Declarație de susținere din partea conducerii organizației/unui superior al coordonatorului
de voluntari.
Categoria “Centrul de Voluntariat al Anului”
1. O lista cu toate organizațiile sprijinite pe parcursul perioadei menționate în aplicație
2. O listă cu tipurile de activități în care au fost plasați voluntarii și durata acestora
3. 4 fotografii relevante din activități diferite
4. Apariții media (scrisă sau audio-vizuală) despre centrul de voluntariat, activitățile acestuia
și reușitele acestora. (inclusiv articole de pe site-ul/blogul/facebook-ul personal, al
organizațiilor sprijinite sau al centrului de voluntariat).
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