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Plan de comunicare: Documentație adecvată și standardizată pentru asigurarea 

informațiilor necesare tuturor părților interesate. (Proiect Builder, 2018)

Sistemul Justiției Penale (CJS): Sistemul de aplicarea legii implicat direct în capturarea, 

acuzarea, apărarea, condamnarea și pedepsirea celor care sunt suspectați sau 

condamnați pentru comiterea unei infracțiuni penale (JIVE, 2016a)

Ghid de bune practici: Un instrument practic pentru dezvoltarea, implementarea și 

evaluarea Programelor de Voluntariat din Sistemul Justiției Penale (JIVE, 2016a)

Manager de voluntari: Persoană responsabilă pentru organizarea/gestionarea 

voluntarilor, dar acesta poate fi doar una dintre funcțiile rolului mai vast al respectivei 

persoane. (Machin, J., & Paine, A. E., 2008)

Proces de selecție multi-metode: Include interviurile individuale, sesiunile de formare și 

perioadele de observare, ca și testele și/sau temele de lucru (JIVE, 2016a)

Analiza colegilor: Atunci când un document/o lucrare este verificată sau evaluată de un 

grup de experți din același domeniu (JIVE, 2016a)

Agenda Politicilor de Voluntariat din Europa (PAVE): Asigură recomandări pentru un 

cadru de politici european mai eficient și mai eficace, în vederea sprijinirii și promovării 

voluntarilor, a voluntariatului, organizațiilor care implică voluntarii și a partenerilor lor 

(JIVE, 2016a)

Personalul penitenciarelor: Lucrători plătiți care sunt responsabili pentru supervizarea, 

securitatea și siguranța deținuților dintr-o unitate penitenciar (Council of Europe, 2018)

Harta de proces: Analiza structurală a unui flux de proces care indică cum trebuie să aibă 

loc activitățile și cum sunt acestea efectuate în realitate (JIVE, 2016a)

Părți interesate: Persoane, grupuri sau organizații interesate de o organizație și care o 

pot influența sau care pot fi influențate de aceasta (JIVE, 2016a)

Glosar
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Program de voluntariat de succes: Abordat din perspectivele organizației, a populației 

deservite, ca și a voluntarului; concentrare pe suprapunerea nevoilor și pe crearea unui 

post de voluntar care să se potrivească acestora, unul care să deservească organizația și 

comunitatea, ca și pe voluntar (ICMA, 2019)

Implicarea voluntarului: Proces de potrivire dintre voluntar și instituția unde va activa 

acesta, materialele care indică descrierea activităților lui și desemnarea unui supervizor 

local (JIVE, 2016a)

Descrierea activităților voluntarului: O declarație scrisă care rezumă îndatoririle și 

responsabilitățile esențiale ale activității voluntarului (JIVE, 2016a)

Manager/coordonator de voluntari: Persoana care deține un rol specific denumit 

Coordonator de Voluntari, Manager, Organizator etc. sau care are în centrul activității sale 

gestionarea voluntarilor (Machin, J., & Paine, A. E., 2008)

Profilul managerului de voluntari: Un cadru care conține toate abilitățile, cunoștințele, 

comportamentele și abilitățile considerate necesare pentru managerii de voluntari. (pe 

baza JIVE, 2016b)

Voluntar: Voluntarul este persoana care se angajează, într-un mod voluntar, dezinteresat 

și responsabil, să efectueze acțiunile de voluntariat din cadrul unei Organizații de 

Servicii de Voluntariat. (Articolul 3 al Legii portugheze nr. 71/98- Baza Cadrului Legal de 

Voluntariat)

Profilul voluntarului: Un cadru care conține toate abilitățile, cunoștințele și 

comportamentele considerate necesare pentru voluntari. (JIVE, 2016b)

Domeniul/sectorul activităților voluntarului: Domeniul cu ajutorul căruia poate fi 

clasificată o activitate de voluntariat. (Brown, E., 1999)

Activitate de voluntariat: O activitate intenționată neobligatorie executată de un 

voluntar care are în vedere faptul că el/ea nu va obține niciun beneficiu din respectiva 

activitate. (Brown, E., 1999)

Organizația de Servicii de Voluntariat (VSO): Utilizăm VSO în cadrul acestui raport pentru 

a indica o organizație care  implică voluntari pentru crearea impactului social, adeseori 

numită organizație din al treilea sector, organizație a societății civile sau organizație non-

profit. 
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Rezumat executiv 

Proiectul Penitenciare care Gestionează Voluntari în UE (VOLPRIS) reprezintă un 

parteneriat de trei ani, finanțat de Programul Erasmus+, al cărui obiectiv principal este 

de a investi în calificarea gestionării voluntarilor pentru mediile penitenciare, de a sprijini 

voluntariatul într-un mod eficient și de a dezvolta abilitățile și competențele din acest 

domeniu crucial.

Prezentul Raport descrie principalele constatări din cadrul studiului efectuat de 

parteneriatul VOLPRIS asupra practicilor de voluntariat și a nevoilor de voluntariat din 

penitenciare, în cadrul diferitelor țări implicate în proiect: Germania, Belgia, Polonia, 

Portugaliaia și România. 79 de penitenciare din 5 State Membre UE au participat voluntar 

la studiu. 

În ciuda faptului că datele colectate în cadrul acestei cercetări nu sunt reprezentative 

pentru situația din fiecare țară partener, ele pot asigura informații orientative. Datele au 

fost colectate prin utilizarea unui design cu metode mixte, incluzând colectarea datelor 

calitative și a datelor cantitative, ca și analizarea acestora într-un format paralel. Un 

mod mai explorator de investigare poate determina o imagine mai puțin detaliată, dar 

are avantajul de a prezenta o descriere brută a practicii, într-un domeniu în care au fost 

efectuate foarte puține cercetări. Astfel, informațiile transmise de analiză pot fi rezumate 

după cum urmează: 

1. Peste 75% din persoanele eșantionului sunt de acord că administrația penitenciarelor 
și profesioniștii, împreună, înțeleg rolul voluntarilor de aducere a unei contribuții 

importante în scopul realizării misiunii lor, dezvoltării capacității și contribuirii la 

bunăstarea deținuților. 

2. Cei mai importanți trei factori pentru activitățile de voluntariat de succes din 
penitenciare care au fost listați, la momentul întrebării participanților cu privire la 

percepțiile lor referitoare la valoarea activităților de voluntariat din penitenciare, 

au fost (1) Formare specifică și adecvată; (2) Recunoașterea valorii voluntarilor și a 

proiectelor de voluntariat; și (3) Relația dintre personalul penitenciarelor și voluntari. 
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3. Din cele 79 penitenciare care au răspuns studiului, 81% au raportat existența 
activităților de voluntariat în cadrul lor. 

4. Percepțiile respondenților referitoare la formarea personalului privitoare la 
voluntariatul în penitenciare indică că peste 50% din persoanele eșantionului 

au raportat o lipsă a sesiunilor de formare adecvate care să fie disponibile pentru 

ghidarea și sprijinirea activităților de voluntariat în penitenciarul lor.

5. În ciuda experienței vaste cu voluntarii și a recunoașterii, de către respondenți, a 
valorii voluntariatului în contextul penitenciarelor, datele indică că majoritatea 

penitenciarelor care au declarat că aveau voluntari, au declarat un număr foarte 

mic de voluntari (cel mai frecvent număr a fost  ‘4 sau mai puțini,’ pentru 28 de 

respondenți). 

6. O analiză generală indică că 52% (33) dintre penitenciarele care au participat la 
studiu dețineau o definiție clară asupra sarcinilor și responsabilităților voluntarului 

(aceasta semnifică că respectivele penitenciare creaseră un profil al voluntarului).

7. La momentul întrebării despre adoptarea standardelor, de către penitenciar, 
pentru asigurarea faptului că VSO aveau criterii și proceduri clare prin care 

voluntarii individuali din comunitate erau selectați, informați despre sarcinile lor, 

despre responsabilitățile, limitele competențelor, răspunderea lor și alte aspecte, 

majoritatea participanților (39) au declarat că aceasta reprezintă practica constantă 

în penitenciarele lor. 

8. În ciuda raportării deținerii unei definiții clare a sarcinilor și responsabilităților 
repartizate voluntarilor, rezultatele indică că 59% din 63 participanți nu dețin un 

profil de voluntari care să le sprijine activitatea cu voluntarii și VSO. Suplimentar, 

există o lipsă de proceduri care să permită definirea sistematică a activităților 

și sarcinilor voluntarilor, pe baza nevoilor deținuților în termeni de activități de 

voluntariat: 47% (30) din participanți au indicat că nu aveau un proces clar pentru 

desfășurarea evaluării comprehensive a nevoilor deținuților în termeni de activități 

de voluntariat. Acest aspect a fost confirmat atunci când am constatat că, din 

eșantionul total de penitenciare care au raportat existența activităților de voluntariat 

(N=64), majoritatea (53%) au raportat că acestea nu erau proiectate și dezvoltate pe 

baza unui plan individual de reabilitare a deținuților. 

9. Atunci când se face referire la criteriile fundamentale de recrutare și selectare a 
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organizațiilor de servicii de voluntariat, cei mai importanți factori identificați de 

profesioniști au fost: Angajamentul, Domeniile de voluntariat, Competențele/

Abilitățile, Motivația, Capacitatea de a respecta diversitatea și Dorința organizației de 

a se angaja pentru desfășurarea unui parteneriat pe termen lung. În paralel, aceeași 

întrebare a fost adresată în termeni de selectare și recrutare a voluntarilor, criteriile 

cele mai importante indicate fiind Angajament, Competențe/Abilități, Abilități de 

comunitare, Capacitatea de a respecta diversitatea și Motivația voluntarului. Pe 

lângă cunoașterea principalelor criterii care sunt importante pentru recrutarea și 

păstrarea VSO și a voluntarilor, studiul a indicat că penitenciarele nu au un plan 

pentru identificarea și implicarea organizațiilor esențiale din societatea civilă sau a 

voluntarilor. 

10. Cu privire la implicarea și gestionarea proceselor VSO și voluntarilor din penitenciare, 
majoritatea respondenților (61%) au declarat că dețineau politici și proceduri clare 

de management pentru sprijinirea personalului profesional în vederea efectuării 

îndatoririlor lor de ghidare și sprijinire a voluntarilor. Totuși, 43 (67%) dintre 

respondenți au raportat că nu aveau politici și proceduri referitoare la voluntari, 

scrise, implementate cu privire la activitățile de voluntariat, iar 42 respondenți (66%) 

au considerat că penitenciarul lor nu deținea resursele necesare, inclusiv spațiul și 

instrumentele, create specific pentru o activitate de voluntariat. O tendință identică a 

fost  constatată cu privire la procedurile informale de supervizare (de exemplu, întâlniri 

față în față, completarea documentelor/rapoartelor), acolo unde 30 de respondenți 

(61%) au indicat că nu urmează această practică. În mod similar, 30 de participanți 

(47%) au spus că nu dețineau o evaluare a riscurilor pentru toate plasamentele de 

voluntari care să asigure implementarea unei asigurări de răspundere pentru toți 

voluntarii. Pe de altă parte, 29 respondenți (45%) au indicat că aveau proceduri 

formale de evaluare (de exemplu, studii de mulțumire a beneficiarilor, evaluări prin 

metode mixte). 

11. Cu privire la existența unui coordonator a activităților de voluntariat din fiecare VSO, 
majoritatea penitenciarelor care au răspuns acestei întrebări (78%) au indicat faptul 

că VSO are un coordonator. Totuși, atunci când erau întrebați cum coordonează 

penitenciarul VSO/voluntarii, majoritatea celor care au răspuns (46) din întregul 

eșantion (N=64) au indicat că ‘gestionarea voluntarilor reprezintă una dintre multele 

îndatoriri ale unui membru al personalului’: 
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“Nicio îndoială că multe aspecte trebuie sistematizate 
și clarificate. Se întâmplă lucruri importante, dar 
acestea sunt organizate într-un mod spontan, 
ceea ce reprezintă un avantaj, dar și un obstacol.”  
(mărturie dintr-un penitenciar polonez)

12. Cu privire la profilul voluntarului și nevoile de formare, așa cum am menționat 
anterior, rezultatele sunt împărțite: 59% (37) din 63 de participanți nu au un profil al 

voluntarului pentru sprijinirea activității lor cu voluntarii și VSO, iar 26 respondenți 

(41%) au raportat că aveau un profil al voluntarilor. În termeni de formare, 

răspunsurile urmează aceleași tendințe, cu 53% dintre penitenciare indicând că 

voluntarii nu primesc sesiuni de formare (inclusiv inițiere și formare continuă). 

13. Cu privire la profilul managerului de voluntari și la nevoile de formare, 77% (49) 
din penitenciarele care au răspuns acestei întrebări au raportat că aveau un 

coordonator al voluntarilor. Funcțiile coordonatorului de voluntari din penitenciare 

se concentrează, în principal, pe gestionarea voluntarilor, cum ar fi implicarea 

voluntarilor, monitorizarea și evaluarea acestora. 

14. Cu privire la criteriile avute în vedere ca fiind mai importante pentru selectarea unui 
coordonator al voluntarilor, cei 5 factori principali menționați au fost ‘Abilități de 

comunicare și interpersonale’, ‘Abilitatea de a proiecta Programe de Voluntariat, 

alături de Organizația de Servicii de Voluntariat/Voluntar’, ‘Abilități organizaționale 

și de gestionare’, ‘Sensibilitate la nevoile voluntarilor’ și ‘Spirit de echipă’. În termeni 

de nevoie de formare, constatările au sugerat că, în 75% (48) dintre penitenciarele 

care au răspuns, coordonatorii voluntarilor nu primeau niciun fel de sesiuni de 

formare.
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Descoperiri importante
Din eșantionul total de unități participante reies 3 factori importanți 
pentru succesul activităților de voluntariat în penitenciar:

Contextul cercetării
v

focus grupuri desfășurate în perioada februarie 
– iunie 2020 (câte unul în fiecare țară parteneră) 
implicând 34 de participanți, profesioniști din 
zona justiției. 

penitenciare din 5 state membre ale Uniunii 
Europene au participat la sondaj

au subliniat că managementul voluntarilor este 
doar una din responsabilitățile unui angajat

au indicat că beneficiază de un coordonator 
dedicat voluntarilor

1. Instruirea specifică și adecvată
2. Recunoașterea valorii voluntarilor și a proiectelor de voluntariat
3. Relația dintre personalul penitenciarului și voluntari

33 au o definiție clară a sarcinilor și 
responsabilităților voluntarului.

Dintre cele 64 de unități penitenciare care au raportat 
activități de voluntariat:

79

46

49

5

Descoperiri Importante
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au specificat că funcția de coordonator de voluntari 
în unitatea penitenciară se concentrează în principal 
pe managementul voluntarilor

au declarat că voluntarii nu beneficiază de instruire 
(formare profesională sau pregătire continuă)

nu au un profil specific de voluntari care să susțină 
desfășurarea activităților de voluntariat

au indicat că nu există o pregătire adecvată pentru 
ghidarea și susținerea activităților de voluntariat în 
unitatea penitenciară

sunt de acord că atât administrația penitenciarului cât 
și profesioniștii înțeleg și apreciază rolul voluntarilor

au raportat că angajații responsabili de coordonarea 
voluntarilor nu primesc nicio pregătire specifică

au afirmat că nu se asigură instruire deloc pentru 
voluntari și organizațiile de voluntariat

47

34

37

41

48

48

45
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opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

nu au o evaluare a riscurilor prestabilită pentru 
toate plasamentele de voluntari

au proceduri formale de evaluare

nu urmează proceduri de 
supraveghere informală

30

29

39

nu au politici oficiale sau proceduri specifice 
de voluntariat comunicate în mod concret 43

Programe de dezvoltare socială și 
a capacităților personale

Programe de dezvoltare a legăturilor 
cu comunitatea

Activități culturale și artistice

Activități pentru creșterea stării de bine 
(sport, artă, meditație, yoga...) 

%

%

%

%

15

13
13

12

Tipologia de programe vizând 
voluntariatul, implementate in unitățile 
penitenciare evaluate, este una variată: 
(participanții au putut alege unul sau mai multe răspunsuri 
la această întrebare)
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din unitățile participante nu au un proces 
coerent pentru evaluarea nevoilor deținuților în 
relație cu activitățile de voluntariat

din unitățile participante nu dezvoltă 
activitățile de voluntariat pe baza planului 
individual de reabilitare

30

34

Comunicare și abilități interpersonale

Abilitatea de a dezvolta programe de voluntariat 
în colaborare cu organizațiile de voluntari

Abilități de organizare și management

Înțelegerea nevoilor voluntarilor

Spirit de echipă

Din această cercetare reies 5 criterii cheie pentru 
alegerea unui coordonator de voluntari:
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Introducere

Proiectul Penitenciare care Gestionează Voluntari în UE (VOLPRIS) reprezintă un 

parteneriat de trei ani, finanțat de Programul Erasmus+, al cărui obiectiv principal 

este de a investi în calificarea gestionării voluntarilor pentru mediile penitenciare, 

de a sprijini voluntariatul eficient și de a dezvolta abilitățile și competențele din 

acest domeniu crucial.

Prezentul Raport descrie principalele constatări din cadrul studiului efectuat 

de parteneriatul VOLPRIS asupra practicilor de voluntariat și a nevoilor de 

voluntariat din penitenciare, în cadrul diferitelor implicate în proiect: Germania, 

Belgia, Polonia, Portugaliaia și România. Această cercetare a fost dezvoltată în cadrul 

Rezultatului 1, coordonatorul acestuia fiind organizația Aproximar, Cooperativa de 

Solidariedade Social (Portugaliaia).

Cu ajutorul informațiilor de bază din cadrul cercetării, parteneriatul va putea ghida 

mai bine unitățile de penitenciar în vederea diagnosticării nevoilor lor și a celor 

ale programelor lor de voluntariat. În mod specific, aceasta va avea loc cu ajutorul 

rezultatelor introduse în cadrul activităților proiectului VOLPRIS, începând cu 

dezvoltarea unui profil al Managerilor de Voluntari, a unui curs de formare pentru 

managerii voluntarilor din penitenciare, ca și a cerințelor minime pentru programele 

de voluntariat din sistemele justiției penale (CJS). De asemenea, cercetarea de față 

formează baza platformei europene a proiectului asupra practicilor de voluntariat, 

a cunoștințelor și schimburilor de experiență din CJS  (www.volpris.eu).

Următoarele date nu reprezintă situația din fiecare țară partener, ci 

constituie un instantaneu nereprezentativ al nevoilor existente, intenționat 

să asigure informații în vederea îmbunătățirii asigurării unui anumit nivel 

al serviciilor.

Despre proiectul Penitenciare care Gestionează 
Voluntari în Europa (VOLPRIS)
Implicarea persoanelor din comunitate în viața penitenciarului prin Organizațiile 

Sectorului Voluntariatului (VSO) poate prezenta oportunități de participare 

http://www.volpris.eu
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socială, poate întări legăturile sociale și are potențialul de a spori eforturile de reabilitare 

efectuate de serviciile din penitenciare, în vederea pregătirii unei persoane pentru 

revenirea în societate. 

Cercetările din domeniul voluntariatului în sistemul justiției penale sunt foarte puține. 

Penitenciarele și organizațiile care ghidează și sprijină voluntarii nu au, adeseori, 

informațiile necesare, resursele și instrumentele pentru sprijinirea și valorizarea 

voluntarilor sau pentru desfășurarea unui proces de screening în penitenciar, în scopul 

identificării nevoilor de voluntariat. Partenerii proiectului VOLPRIS au fost aduși laolaltă 

de aspirația de a contribui la o societate implicată și activă, acolo unde voluntariatul să 

reprezintă o expresie a solidarității și valorilor europene. În mod similar, aspirăm la crearea 

comunităților mai sigure, acolo unde deținuții să fie sprijiniți complet pentru a se integra 

înapoi în comunitățile lor, pentru gestionarea aspectelor care au determinat comiterea 

infracțiunilor, de aceștia, și astfel, pentru a avea vieți neafectate de infracționalitate. 

VOLPRIS este un parteneriat de trei ani, finanțat de Programul Erasmus+, al cărui obiectiv 

principal este de a investi în calificarea gestionării voluntarilor în mediile penitenciarelor, 

de a sprijini voluntariatul efectiv și de a dezvolta abilitățile și competențele din acest 

domeniu crucial. Proiectul este implementat în Germania, Belgia, Polonia, Portugaliaia 

și România. Se desfășoară în perioada septembrie 2019 – finalul lunii august 2022. 

Principalele obiective ale proiectului VOLPRIS:

1. Explorarea oportunităților reciproce de învățare din CJS și VSO prin crearea 
cadrelor de schimb care să faciliteze comparabilitatea dintre diferite practici din 

penitenciarele UE, cu privire la voluntariat. 

2. Identificarea indicatorilor cheie de performanțe între Administrațiile Naționale ale 
Penitenciarelor și organizațiile de voluntari din cadrul mediilor de siguranță, adică 

prin dezvoltarea unui profil al competențelor pentru managerul programelor de 

voluntariat din mediile penitenciarelor. 

3. Dezvoltarea unei programe de formare și a unui program pentru sprijinirea dezvoltării 
unui profil al managerului voluntarilor din CJS și pentru dezvoltarea unui ghid de 

formare al Managerilor Voluntarilor din Europa. 

4. Stabilirea standardele minime comune europene pentru formarea voluntarilor care 
lucrează în mediul penitenciarelor și pentru evaluarea calității organizațiilor de 

voluntari și/sau a programelor de voluntari.
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5. Promovarea formării prin colaborare în 
vederea profitării de scală și creativitate, 

în scopul asigurării unui mesaj comun de 

bază și reducerii costurilor de asigurare a 

sesiunilor de formare. 

Acest studiu referitor la nevoile penitenciarelor 

privitoare la programele de voluntariat 

reprezintă prima acțiune a proiectului. Cu 

ajutorul acestor informații de bază, partenerii 

proiectului vor putea diagnostica mai bine 

tendințele de la nivelul penitenciarelor, cu 

privire la programele și nevoile de voluntariat. 

Scurtă prezentare 
de ansamblu asupra 
Voluntariatului în cadrul 
Sistemului Justiției Penale
Cum definim voluntariatul și ce 
reprezintă voluntariatul în contextul 
penitenciarelor?   

Wilson a definit voluntariatul ca “orice activitate 

în care timpul este acordat gratuit, în vederea 

transmiterii de beneficii unei alte persoane, 

unui alt grup sau unei alte organizații” (Wilson, 

2000, p.215). Mai mult, acțiunile voluntarului 

trebuie efectuate prin voința sa liberă și nu 

din cauza unei obligații sau a unei coerciții. 

Voluntariatul este considerat un act deliberat, 

continuu în timp. Voluntariatul nu poate fi 

recompensat cu recompense explicite, cum ar 

fi plățile monetare și implică serviciile acordate 

oamenilor sau cauzelor care au nevoie de ajutor 

și este efectuat, de obicei, prin intermediul 

organizațiilor sau a agențiilor (Snyder & Omoto, 

2008).
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De aceea, voluntarii sunt persoane dintr-o gamă vastă de medii care efectuează sarcini în 

condiții care îndeplinesc principiile liberei voințe a unei persoane, alegerii și motivației 

acesteia, fără a căuta să obțină un câștig financiar. Voluntariatul reprezintă o călătorie a 

solidarității spre nevoile și preocupările umane, sociale și de mediu (P.A.V.E., 2011). 

Voluntariatul din Sistemul Justiției Penale are o tradiție care se extinde mai mult de un 

secol, a avut multe forme și a contribuit în mai multe moduri la reabilitarea deținuților, 

în penitenciare și la momentul eliberării lor în comunitate. Voluntariatul din contextul 

penitenciarelor, din Europa, joacă un rol integral într-o varietate de contexte și medii, 

adică tribunale, penitenciare, sisteme de probațiune și Organizații Non-Guvernamentale 

(ONG-uri). Activitățile sprijină munca cu deținuții, foștii deținuți, familiile și victimele 

infracțiunilor, chiar dacă forma și scala acestei contribuții variază foarte mult (JIVE, 

2014). Această vastitate a asigurării activităților reflectă realitatea complexă a celor din 

sistemele noastre de justiție penală, recunoscute omogen în sistemele justiției penale 

ca bariere în calea obținerii unei vieți neafectată de infracționalitate și reintegrată 

în comunități. Din punctul de vedere al sistemului, aceste bariere la depășirea cărora 

ajută voluntarii sunt cele utilizate frecvent pentru evaluarea probabilității de recidivă a 

deținuților (Alvarez & Loureiro, 2012; Graffam et al., 2004): 

• locuință

• educație, formare și angajare (ETE)

• sănătate (inclusiv abuz de droguri și alcool)

• droguri și alcool

• finanțe, indemnizații și îndatorare

• copii, familii și rețele ale comunității

• atitudini, gândire și comportament (inclusiv instituționalizare și abilități de viață) 

• victimă a abuzului domestic și/sau lucrător sexual 

Partenerii proiectului VOLPRIS se bazează pe proiectul finanțat de Grant-ul Direcției 

Generale Acțiune pentru Justiție Justice Involving Volunteers in Europe (Justiție care 

IImplică Voluntarii din Europa) (JIVE). În perioada 2014-2016, JIVE a fost finanțat pentru 

gestionarea lipsei de recunoaștere a voluntariatului din cadrul Sistemelor Justiției 

Penale din Europa. Obiectivul a fost de a aduce voluntariatul din CJS pe ordinea de zi UE, 

prin bazarea pe activitățile Alianței EV din 2011 și a Agendei de Politici pentru Voluntariat 

în UE (voluntariatul în mediile justiției penale a fost omis din cercetarea lor de bază). 
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De-a lungul unei perioade de doi ani, partenerii au identificat nevoile și experiențele 

voluntarilor și ale Organizațiilor de Servicii de Voluntariat (VSOs), au realizat un program 

de formare pentru voluntari, au făcut schimb de idei și au partajat bunele practici 

asupra 1) rolului și valorii voluntarilor care lucrează cu (foștii) deținuți, familiile acestora 

și victimele infracțiunilor; 2) organizațiile non-guvernamentale care lucrează efectiv 

în parteneriat cu organizațiile publice și private. JIVE a documentat clar modul în care 

activitățile de voluntariat permit deținuților să se implice în procesul de învățare și să-și 

îmbunătățească alfabetizarea și conștientizarea elementelor culturale, ceea ce are un 

impact asupra obstacolelor de mai sus în calea reabilitării și desistării de infracționalitate. 

Puteți afla mai multe despre proiectul JIVE aici: http://www.clinks.org/voluntary-sector/

justice-involvingvolunteers-europe-jive). 

Pe baza activității anterioare JIVE, parteneriatul VOLPRIS a adoptat definiția JIVE cu 

privire la ‘voluntariatul din CJS’, adică ‘implicare civică fără plată’. ‘Activitatea 

efectuată de voluntari include:

• Activitate voluntară, reglementată legal sau activitate obligatorie în cadrul 

instituțiilor, cum ar fi membri ai juriilor, asistenți ai judecătorilor, custozi ai consiliilor 

penitenciarilor, vizitatori ai penitenciarelor, ofițeri voluntari de probațiune și 

eliberare condiționată,

• Mentorat și acordarea sprijinului pentru Organizațiile Non-Guvernamentale (ONG-

uri) din penitenciare sau din comunitate 

• Formare, educație și inițiative de arte creative

• Roluri din cadrul grupurilor de presiune/campanie, a think-tank-urilor și lobby-iștilor 

pentru producerea modificărilor legislative’ (BRIK report, p. 6, 2014).  

Imagine de ansamblu asupra țărilor partenere referitoare la gestionarea 
voluntariatul, în contextul penitenciarelor: Cadrul legal

Pentru susținerea progresului realizat în 2011, Anul Voluntariatului, Comitetul Economic 

și Social European (EESC) a recomandat ca instituțiile UE și Statele Membre să asigure un 

mediu eficient și sustenabil pentru voluntaria,t prin luarea măsurilor pentru asigurarea 

faptului că legislațiile de la nivel național și al UE permit și încurajează voluntariatul, 

protejează voluntarii și VSO și îndepărtează obstacolele juridice. Această protecție 

legislativă devine mai importantă atunci când voluntarul lucrează într-un mediu 

http://www.clinks.org/voluntary-sector/justice-involvingvolunteers-europe-jive
http://www.clinks.org/voluntary-sector/justice-involvingvolunteers-europe-jive
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cunoscut ca fiind periculos. Voluntariatul în sectorul justiției penale se poate încadra 

în această categorie și este interesant, în special, deoarece, alături de alte activități de 

voluntariat, cum ar fi combaterea incendiilor, și promovarea activităților de voluntariat 

în sistemele statutare ajută la sporirea serviciilor asigurate în mod clasic de guvern. Apar 

probleme legale complexe cu privire la dacă, de exemplu, chiar se produce o diferență 

din perspectiva reglementarii europene privitoare la sănătate și siguranță atunci când 

o persoană care lucrează sub conducerea unei alte persoane primește o remunerație 

sau nu. (Risak, 2019). Legislația referitoare la voluntariat poate clarifica, de asemenea, 

poziția unui voluntar sau unei VSO cu privire la răspundere, salariile minime, schemele 

de voluntariat pentru angajați, legislația muncii și o gamă de considerații individuale. 

Lipsa unui cadru legal nu reprezintă în mod necesar un obstacol. Într-adevăr, în unele 

cazuri, lipsa cerințelor legale promovează, de fapt, acte mai diverse și mai spontane de 

participare comunitară, iar în contextul penitenciarelor, legislația trebuie să realizeze 

echilibrul fin dintre sprijinirea unei culturi a participării comunității la reintegrare 

și  sufocarea acțiunilor de voluntariat prin reglementări. Aceasta necesită implicarea 

tuturor părților interesate și trebuie să permită perioade de ajustare: așa cum vom vedea 

din date, la momentul investigării cu privire la politicile de gestionare a voluntarilor, am 

constatat în studiul nostru că introducerea asigurărilor obligatorii poate să fi contribuit la 

o diminuare a voluntariatului pentru o anumită perioadă, într-o anumită țară partener. 

Parteneriatul VOLPRIS a analizat legislația ca parte a cercetării fundamentale pentru a 

obține o indicație asupra modului în care cultura inclusă a voluntariatului se află în mod 

specific în contextele penitenciarelor noastre naționale. A fost dezvoltată următoarea 

matrice pentru rezumarea elementelor cheie din legislația unei anumite țări partenere 

VOLPRIS, ca și referințele încrucișate pentru a vedea dacă apar prevederi similare în 

legislația unor alte țări partenere: 
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Articolul de legislație DE PT BE PL RO

Există un cadru național de legislație 
pentru activitățile de voluntariat? •• •• •• •• ••
Legea definește ce este ‘un voluntar’? •• •• •• •• ••
Legea definește ‘voluntariatul’? •• •• •• •• ••
Există un organism național care 
implementează această legislație în 
domeniul voluntariatului (un consiliul 
al voluntariatului sau un organism 
similar)?

•• •• ••**
Acest organism național asigură 
cercetări publice asupra voluntariatului 
din diverse sectoare? ••
Legislația națională privitoare la 
condamnări încurajează implicarea 
societății civice în viața penitenciarelor? •• •• •• ••
‘Voluntariatul’ este gestionat în mod 
explicit în conformitate cu legislația 
națională privitoare la condamnările 
penale?

•• ••
Această lege detaliază explicit faptul 
că voluntariatul poate sprijini (re)
socializarea la momentul eliberării din 
penitenciar?

•• •• •• •• ••
Această lege detaliază explicit faptul că 
voluntariatul este încurajat în penitenciare 
pentru a menține deținuții conectați, pe 
durata executării pedepsei lor?

•• •• ••
Pe baza legislației naționale, trebuie 
să existe un acord formal între 
voluntari/organizațiile de voluntari și 
penitenciarele unde aceștia activează 
ca voluntari?

•• ••
Există o cerință legală pentru ca 
organizațiile de voluntari să instruiască 
voluntarii în vederea activării în 
penitenciare?
Există o cerință legală pentru ca 
penitenciarele să instruiască voluntarii 
anterior efectuării activităților de 
voluntariat în penitenciare?

••*

Legislația referitoare la Voluntariatului (din Penitenciare) în Țările Partenere VOLPRIS

Tabelul 1 – Matricea cu elementele centrale de legislație din țara parteneră VOLPRIS 

*Doar pentru anumite roluri de Vollzugshelfer/ Asistent Penitenciar și pentru Ofițerul de Probațiune Voluntar. 
**Acest organism nu este statutar.  
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Cercetare de 
explorare 

1. Design și metodologie
Cercetarea din cadrul proiectului VOLPRIS a utilizat un proiect de explorare. 

“Cercetarea de explorarea, așa cum sugerează și denumirea, este efectuată 

adeseori pentru explorarea aspectului cercetării și are loc, de obicei, atunci când 

opțiunile alternative nu au fost clar definite sau domeniul lor de aplicare nu este 

clar.” (Singh, 2007, p. 64). Am ales acest design deoarece cercetarea de explorare 

“permite cercetătorilor să exploreze aspectele în detaliu în vederea familiarizării 

cu problema sau conceptul care va fi studiat” (Ibid, p. 64).  Din moment ce sunt 

conștienți că există o cantitate mică de cercetări în acest domeniu, respectiva 

abordare a permis, astfel, ca parteneriatul VOLPRIS să devină mai familiarizat 

cu scenariul european în termeni de nevoi privitoare la activități de voluntariat/

programe de voluntariat în contextul CJS, ca și să identifice posibilele nevoi 

de formare. De aceea, în vederea obținerii celor mai bune informații posibile 

pentru practicile de voluntariat din cadrul penitenciarelor și a modului în care 

acestea pot fi îmbunătățite, parteneriatul a identificat următoarele întrebări de 

cercetare:

1. Care este valoarea voluntariatului din penitenciare pentru personalul din 

penitenciare?

2. Ce tip de activități de voluntariat/programe de voluntariat există în cadrul 

unui penitenciar și cum sunt acestea implementate?

3. Există un proces de screening pentru evaluarea nevoilor penitenciarelor, în 

termeni de voluntariat?

4. Cum sunt organizațiile din sectorul voluntariatului/voluntarii recrutate și 

selectate de către penitenciare?

5. Cum colaborează penitenciarele cu organizațiile din sectorul voluntariatului/

voluntarii și cum le gestionează pe acestea?
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Colectarea 
datelor 

cantitative: 
Studiu

Colectarea 
datelor 
calitative: 
Întrebări 
deschise 

Analizarea 
datelor 

cantitative

Date 
calitative

Rezultate 
cantitative

Rezultate 
calitative

Validarea 
rezultatelor 
cantitative 
cu rezultatele 
calitative

Interpretarea 
cantitativă + 
calitativă

A B

A B

6. Organizațiile din sectorul voluntariatului/voluntarii primesc orice fel de instruire și 

dacă da, cum se desfășoară aceasta? 

Pentru a răspunde mai bine întrebărilor de cercetare menționate mai sus, acest studiu a 

adoptat un design cu metode mixte, incluzând colectarea datelor calitative și cantitative, 

ca și analizarea acestora într-un format paralel. Mai specific, un Design de Triangulare 

care utilizează un Model al Validării Datelor Cantitative (consultați Figura 1) a fost ales 

pentru înțelegerea îmbunătățită a problemei cercetării.

Metoda selectată pentru colectarea datelor a fost studiul de explorare, adică 

Instrumentul de Screening a Nevoilor de Voluntariat (consultați Anexa A), cu întrebări 

deschise și închise. Întrebările au fost create pe baza unei analize a dovezilor, cu privire 

la instrumentele de screening a nevoilor de voluntariat și a programelor din sectorul 

justiției penale, această analiză primind și informații cu privire la experiența practică a 

organizațiilor partenere, pe acest subiect (consultați Anexa B). 

Dat fiind că studiul a avut o natură exploratorie, acesta nu a fost testat pentru identificarea 

fiabilității sau valabilității sale. Totuși, prima versiune a Instrumentului de Screening a 

Nevoilor de Voluntariat a fost testată pentru identificarea adecvării sale, prin utilizarea 

a două metode diferite. Mai întâi, acesta a făcut obiectul analizei de către colegi, astfel 

fiind colectate sugestiile de îmbunătățire de la partenerii din cadrul proiectului. A doua 

consultare a implicat părțile interesate externe. Fiecare țară partener a organizat un focus 

grup național pentru a prezenta proiectul VOLPRIS, ca și prima versiune a Instrumentului 

de Screening a Nevoilor de Voluntariat. Au avut loc 5 focus grupuri în perioada februarie 

Figura 1 – Design de triangulare care utilizează Modelul Validării Datelor Cantitative 
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I. 

Percepții 
asupra valorii 
activităților de 
voluntariat 

III. 

Profilul 
voluntarului și 

nevoile de formare 
ale acestuia

II. 

Activități de 
voluntariat

IV. 

Profilul 
managerului de 
voluntari și nevoile 
de formare ale 
acestuia

Figura 2 – Cele patru secțiuni principale ale chestionarului

2020 – iunie 2020 (unul în fiecare țară partener), acestea implicând 34 de participanți, 

practicanți din domeniul justiției penale. Obiectivul acestor evenimente a fost de a 

invita persoanele care aveau experiență cu voluntariatul din mediile penitenciarelor 

și reabilitarea foștilor deținută să transmită feedback asupra conținutului întrebărilor 

pe care doream să le adresăm, ca și asupra formei pe care aceste întrebări trebuia să 

le ia. Profesioniștii și-au exprimat feedback-ul asupra aspectelor care au contribuit 

la calificările voluntariatului în penitenciare, aspectele care puteau fi îmbunătățite, 

nevoile la care chestionarul nu a răspuns și alte recomandări privitoare la îmbunătățire. 

Instrumentul a fost ajustat prin luarea în considerare a acestor comentarii. 

După colectarea și analizarea ambelor metode de feedback, studiul final a fost pus la 

dispoziție, cu un număr total de 39 întrebări, sub forma întrebărilor închise și deschise, 

incluse în patru secțiuni principale  (consultați Figura 2):

Proiectat inițial în limba engleză, studiul a fost apoi tradus în limba fiecăreia dintre țările 

partenere, în vederea facilitării completării sale. 

2. Colectarea datelor 
Pe baza aplicării proiectului, dimensiunea minimă a eșantionului trebuia să fie 40 

răspunsuri (fiecare țară partener trebuie să implice minim 8 penitenciare). Datele au fost 

colectate prin intermediul unui studiu online, adică prin utilizarea software-ului pentru 

studiu Jotform. Din cauza motivelor contextuale, partenerii români au colectat datele 

prin utilizarea unui document Word. 

Studiul a fost distribuit prin intermediul administrațiilor penitenciarelor din țările 

partenere la proiect și a inclus următoarea declarație “Pentru scopuri de corectitudine, 

se recomandă ca o persoană calificată să completeze răspunsurile, chiar dacă ar trebui 

să fie ghidată de echipa sa respectivă. Vă solicităm cu respect să dedicați timpul necesar 
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3. Analiza datelor
A fost efectuată o analiză cantitativă descriptivă a răspunsurilor din cadrul studiului, iar 

răspunsurile la întrebările deschise au fost clasificate în funcție de subiect. 

Există anumite elemente importante de luat în considerare, cu privire la interpretare 

adatelor. La nivel european, sistemul justiției penale (CJS) este complex și relativ 

neexplorat. Dat fiind contextul, investigația pe care se bazează datele are o natură 

exploratorie și nu are intenția de a fi nimic mai mult decât o abordare inițială a unui 

subiect care necesită investigare ulterioară. În acest mod, VOLPRIS nu implică faptul că 

datele reprezintă complet țările din proiect, astfel încât nicio extrapolare la nivel național 

nu este posibilă. În cel mai strict sens, se poate spune doar că datele sunt aplicabile 

penitenciarelor care au participat la colectarea lor. 

Reținând acest aspect, design-ul de investigare în sine a determinat anumite situații care 

pot să fi limitat, într-un fel, dezvoltarea studiului. De exemplu, semnificația unora dintre 

întrebările puse în cadrul instrumentelor de colectare a datelor calitative a fost înțeleasă 

eronat, ceea ce poate să fi condus, în unele cazuri, la răspunsuri ambigue sau nestandardizate 

la anumite întrebări. Atunci când s-a produs acest lucru, am indicat în text.  

Partenerii proiectului subliniază faptul că datele care urmează nu sunt reprezentative 

pentru situația din țările partenere. Acestea constituie doar un instantaneu 

nereprezentativ al nevoilor existente, intenționat să asigure informații pentru 

îmbunătățirea asigurării serviciilor. Rezultatele trebuie tratate cu un anumit nivel 

de precauție și acestea nu trebuie diseminate la scară largă în vederea caracterizării 

practicilor de gestionare a voluntarilor în penitenciarele europene. 

4. Despre respondenți 
79 penitenciare din 5 State Membre UE au participat voluntar la studiu, acestea fiind 

distribuite astfel (Figura 3):

și să aveți în vedere importanța foarte mare a completării chestionarului ca o activitate 

de echipă.”

Studiul a fost disponibil în limbile engleză, germană, franceză, poloneză, portugheză și 

română, iar respondenții l-au putut completa timp de 1 lună (în perioada 01.07.2020 – 

31.07.2020).
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Polonia 
N = 10

România 
N = 8

Germania 
N = 18

Belgia 
N = 3

Portugaliaia 
N = 40

Figura 3 – Numărul de respondenți per țară participantă 

Portugaliaia și Germania sunt Statele Membre cu cel mai mare număr de răspunsuri (N=40 

și respectiv, N=18), urmate fiind de Polonia (N=10) și România (N=8). Colectarea datelor 

în Belgia s-a dovedit a fi un proces mai complex decât era așteptat, și aceasta a avut loc 

atunci când personalul din penitenciare se confrunta cu o presiune extraordinară din 

cauza restricțiilor impuse de COVID-19. Chiar dacă Serviciul Belgian al Penitenciarelor 

a sprijinit și a facilitat cererile, în final mai puțin de 8 răspunsuri au fost colectate de 

Administrațiile Belgiene ale Penitenciarelor (N=3).

4.1 Profilul penitenciarelor 

Cercetarea a început prin adresarea întrebărilor pentru personalul penitenciarelor 

despre elementele demografice ale penitenciarului unde activau, inclusiv situarea, tipul 

de penitenciar (de exemplu, arest preventiv, deținuți bărbați, deținuți străini) și indicatorii 

elementelor cantitative (de exemplu, numărul total de penitenciare, densitatea din 

penitenciar). 

Graficul 1 ilustrează tipul de penitenciar reprezentat în eșantion, din fiecare țară, în 

termeni de arestați preventiv, deținuți bărbați, deținuți femei, delincvenți juvenili/

minori/tineri și deținuți străini (respondenții au putut selecta răspunsuri multiple). 

Respondenții au putut alege mai mult de un răspuns pentru toate aceste întrebări. 

Majoritatea respondenților lucrează în penitenciare pentru bărbați.  
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Graficul 1 – Tipuri de penitenciare din fiecare țară 

De asemenea, respondenților li s-au adresat întrebări despre variați indicatori ai 

ocupării penitenciarelor, cum ar fi numărul total de deținuți (inclusiv cei aflați în arest 

preventiv), numărul de deținuți în așteptarea procesului, numărul total de profesioniști 

din penitenciar (inclusiv personalul de tipul agenților supraveghetori), ca și capacitatea 

oficială privitoare la instituțiile penitenciare. Procentul mediu de deținuți în așteptarea 

procesului, pe țară, este disponibil în Anexa C (Graficul C2). 

Așa cum este indicat în Graficul 2, numărul mediu de deținuți din penitenciarele incluse 

în eșantion este 259, variind de la 207 la respondenții portughezi până la 555 la cei 

români. Abaterea standard este mare (SD=246,6), așa cum este dovedit de variația dintre 

numărul minim și numărul maxim de deținuți din fiecare țară.
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Graficul  2 – Numărul de deținuți mediu, maxim și minim din fiecare penitenciar, pe țară 
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Constatările – imagine asupra 
percepțiilor, nevoilor și practicilor 
curente din penitenciare

SECȚIUNEA I – Percepții despre 
valoarea activităților de 
voluntariat din penitenciare 
“Din punctul dvs. de vedere, care sunt factorii principali care 
sprijină activitățile de voluntariat de succes, din penitenciare?”

Datele obținute prin adresarea acestei întrebări deschise au fost evaluate 

printr-un proces de analiză a conținutului calitativ, ceea ce a implicat gruparea 

și clasificarea pe categorii a caracteristicilor și ideilor indicate de eșantionul 

total (Portugalia: n=40; România: n=12; Germania: n=17; Belgia: n=3; Polonia: 

n=10). Răspunsurile au fost organizate și grupate prin luarea în considerare 

a semnificației lor și a criteriilor lingvistice (de exemplu, "angajament" și 

"implicat"; “Urmărire voluntarului” și “monitorizarea activității”) într-un număr 

total de 19 factori principali finali.

Tabelul 2 indică percepțiile respondenților asupra factorilor cheie care sprijină 

activitățile de voluntariat de succes, în penitenciare. Cei cinci cei mai importanți 

factori pentru activitățile de voluntariat de succes, din penitenciare, sunt listați 

mai jos (într-o ordine descendentă), ca și exemplele citatelor din afirmațiile 

respondenților: 

 1) Formarea specifică și adecvată 

• “Asigurarea sesiunilor de formare adecvate pentru voluntari” (DE)

• “Principalul factor de sprijin pentru eficacitatea activităților de voluntariat 

este că grupuri de voluntari trebuie să ia parte la sesiunile de formare” (PL)
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• “Formarea adecvată trebuie asigurată voluntarilor în vederea îmbunătățirii 

activităților cu populația în detenție” (PT)

• “Formarea este efectiv cea mai importantă” (RO)

2) Recunoașterea valorii voluntarilor și proiectelor de voluntariat

• “Comunicarea valorilor adăugate influențează activitatea zilnică a personalului din 

penitenciare” (BE)

• “Sprijinirea și aprecierea voluntarilor” (DE)

• “Sprijinirea și valorizarea voluntarilor ca mod de conectare la exterior” (PT)

• “Sprijinirea și valorizarea voluntarilor” (RO)

3) Relația dintre personalul din penitenciare și voluntari

• “Primirea în penitenciar de către conducere – legătura cu personalul” (BE) 

• “Sprijinirea relației de lucru dintre personalul calificat și voluntari” (DE)

• “Dezvoltarea relațiilor adecvate dintre ofițerii de penitenciar și voluntari” (PL)

• “Relația de sprijin reciproc dintre profesioniști și voluntari este vitală” (PT)

• “Unul dintre factorii importanți este relația creată între voluntar și coordonatorul 

programului” (RO)

4) Profilul și caracteristicile voluntarului

• “Calitatea voluntarilor” (BE)

• “Transparență, încredere, educație” (DE)

• “Bunăvoința voluntarilor, domeniul lor de expertiză și partajarea cunoștințelor lor 

cu populația aflată în detenție” (PT)

• “Abilitățile lor de a fi proactivi, implicați în această abordare, disponibilitatea și 

flexibilitatea lor, dar și dorința lor de a se implica într-un parteneriat pe termen lung” 

(RO)

Alte exemple  care merită menționate cu privire la caracteristicile importante dintr-un 

profil al unui voluntar, în contextul penitenciarelor, asigurate de eșantionul nostru sunt 

bunăvoința, expertiza, implicarea, motivația, competența tehnică, abilitățile personale, 
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angajamentul, dorința de a-i ajuta pe ceilalți, capacitatea de a fi proactiv, empatic, 

disponibilitatea, flexibilitatea, transparența, experiența, seriozitatea, valoarea adăugată, 

ca și dorința de a se implica în activitățile de voluntariat pe termen lung. 

5) Potrivirea activităților de voluntariat cu nevoile beneficiarilor

• “Toate activitățile de voluntariat trebuie să (…) îndeplinească nevoile populației din 

penitenciar” (PT)

• “Ajustarea tipului de voluntariat la nevoile beneficiarilor” (PT)

• “Adecvarea proiectelor la nevoile populației din penitenciar” (PT)

• “Voluntari cu competențe pentru îndeplinirea nevoilor identificate la nivelul unității 

de detenție” (RO)

Factorii cheie care sprijină activitățile de voluntariat de succes, din 
penitenciare 

Număr de 
răspunsuri

Sesiune de formare specifică și adecvată 32

Recunoașterea valorii voluntarilor și a proiectelor de voluntariat 29

Relația dintre personalul din penitenciare și voluntari 26

Profilul și caracteristicile voluntarilor 21

Potrivirea dintre activitățile de voluntariat și nevoile beneficiarilor 17

Monitorizarea activităților de voluntariat 8
Caracteristicile și relevanța proiectului de voluntariat și a activităților 
de voluntariat 7

Relația dintre voluntar și deținuți 6
Reacția rapidă și disponibilitatea instituției penitenciare și a 
personalului acesteia 5

Articularea și colaborarea cu sectoarele principale ale societății 5

Selectarea adecvată a voluntarilor 5
Integrarea voluntarilor în dinamica și părțile componente ale 
instituției 5

Încrederea 3

Resursele umane și financiare asigurate de penitenciar 2

Diseminarea rezultatelor și activității de voluntariat în comunitate 2

Sprijinirea pentru pregătirea proiectelor de voluntariat 1

Lucru în echipă 1

Flux adecvat de informații 1

Înțelegerea mediului penitenciarelor 1

Tabelul 2 – Percepții asupra factorilor cheie care sprijină activitățile de voluntariat de succes, din penitenciare
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Nu, nu există niciun fel de instruire disponibilă pentru 
ghidarea și sprijinirea activităților de voluntariat

Nu, doar Organizația de Servicii de Voluntariat/
voluntarii primesc sesiuni de instruire

Da, unii membri ai personalului primesc sesiuni de 
instruire adecvate referitoare la cum să ghideze și să 

sprijine voluntarii din mediile penitenciare

Da, toți membrii personalului primesc sesiuni de 
instruire adecvate referitoare la cum să ghideze și să 

sprijine voluntarii din mediile penitenciare
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‘În penitenciarul dvs., există personal profesionist (Membru al Consiliului, 
personal de primă linie, personal medical etc.) instruit pentru a lucra 
eficient cu voluntarii?’

Această primă secțiune a studiului a explorat, de asemenea, percepțiile respondenților 

cu privire la formarea personalului, referitor la voluntariatul din penitenciare. 

Rezultatele sunt prezentate în Graficul 3. 

100% (N=79) dintre respondenți au răspuns acestei întrebări, mai specific 41 dintre 

respondenți (49,4%) au raportat că nu exista niciun fel de instruire adecvată disponibilă 

pentru ghidarea și sprijinirea activităților de voluntariat din penitenciarul lor. 20 dintre 

respondenți (25,3%) au raportat că ‘unii membri profesioniști ai personalului primesc 

sesiuni de instruire adecvate referitoare la cum să ghideze și să sprijine voluntarii în 

mediile penitenciare. 13 respondenți (20,3%) au raportat că doar VSO/voluntarii 

primesc sesiuni de formare. Doar 5 respondenți (5,1%) au raportat că ‘toți membrii 

profesioniști ai personalului primesc sesiuni de instruire adecvate referitoare la cum 

să ghideze și să sprijine voluntarii din mediile penitenciare’. 

Mai jos, prezentăm o analiză aprofundată, pe țară, referitoare la existența profesioniștilor 

în cadrul penitenciarelor lor care primesc sesiuni de formare referitoare la voluntariat:

• Belgia (n=3): Dintre cei 3 respondenți belgieni, 2 consideră că nu există sesiuni 

de formare adecvate oferite personalului. Celălalt respondent (1) a indicat că toți 

membrii profesioniști ai personalului primesc asemenea sesiuni de formare.

• Germania (n=18): Majoritatea persoanelor din eșantionul german (n=13) au 

considerat că formarea pentru profesioniștii din penitenciare care se referă la 

Graficul 3 – Instruirea personalului cu privire la voluntarii din penitenciare
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Toți membrii personalului (personalul 
de conducere și de primă linie)

Coordonatorul de voluntari

Managerii de caz/personalul specialist 
(psihologi, asistenți sociali etc.) 

13% 
(3)

61% 
(14)

26% 
(6)

Graficul 4 – Cine primește sesiuni de formare adecvate 

voluntariat lipsește. Mai exact, 10 consideră că nu există nicio asemenea sesiune de 

formare, iar ceilalți 34 consideră că doar Organizațiile de Servicii de Voluntariat sau 

voluntarii primesc sesiuni de formare.

• Polonia (n=10): Se remarcă deoarece 6 dintre respondenții din eșantionul total au 

indicat că nu există sesiuni de formare adecvate care să permită ghidarea și sprijinirea 

activităților de voluntariat. 3 respondenți au indicat că unii membri profesioniști ai 

personalului primesc acest tip de sesiuni de formare. 

• Portugalia (n=40): Din eșantionul portughez, 20 de respondenți (ceea ce corespunde 

a 50% din eșantionul portughez) au indicat că sesiunile adecvate de formare, 

referitoare la ghidarea și sprijinirea voluntarilor, lipsesc din penitenciarele lor, iar 11 

au indicat că unii dintre membrii profesioniști ai personalului primeau sesiuni de 

formare.

• România (n=8): Din 8 respondenți români, 4 au declarat că nu există sesiuni de 

formare adecvate, referitoare la ghidarea și sprijinirea acestor activități, iar 3 au 

considerat că unii membri profesioniști ai personalului primeau sesiuni de formare 

referitoare la modalitatea de ghidare a voluntarilor din acest mediu. 

Dacă participanții au indicat că există sesiuni de formare asigurate personalului, 

care sprijină implementarea activităților de voluntariat în contextul penitenciarelor, 

aceștia au avut ocazia de a explica, în cadrul unei întrebări cu răspuns deschis, cine 

primea tipul respectiv de sesiuni de formare (Graficul 4). Așa cum putem observa din 

Graficul 4, 14 respondenți (majoritatea) au indicat că personalul care primea sesiuni 

de formare erau managerii de caz/personalul specialist, cum ar fi psihologii, asistenți 

sociali etc., urmați de coordonatorii de voluntari (6 penitenciare). 
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Unii respondenți au indicat anumiți profesioniști  din cadrul penitenciarului lor care 

primeau sesiuni de formare referitoare la activitățile de voluntariat. Mai jos, prezentăm 

câteva dintre răspunsurile acestora:

• Belgia: “Sesiunea de formare este un cuvânt mare, dar mai degrabă doar informativ”

• Germania: “Persoanele de contact ale voluntarilor primesc o informare. În prezent, 

aceasta este un pedagog social care, dat fiind formarea sa inițială, este apropiat de 

respectiva sarcină, din punct de vedere profesional.”

• Polonia: “Ofițerii de corecție (educatorii) din cadrul departamentului penitenciarului.”

• Portugalia: "Toți angajații primesc sesiuni de formare adecvate. Conducerea, 

Tehnicienii seniori, Membrii Personalului Administrativ și Ofițerii de Penitenciar." 

"Tehnicianul senior de reeducare responsabil pentru activitățile de voluntariat, în 

contextul penitenciarului, primește sesiuni de formare pentru acest scop."

• România: “Personalul din cadrul Serviciului de Educație, respectiv Serviciul de 

Asistență Psihosocială, beneficiază de sesiuni de formare specifice, în condițiile în 

care activitățile efectuate cu voluntarii sunt limitate la domeniul reintegrării sociale, 

pe baza legislației în vigoare (OMJ 1322 / 2017; Decizia nr. 516/2019;”; “La momentul 

deciziei Administrației Naționale a Penitenciarelor care indică modul de efectuare a 

activităților cu voluntarii, întregul personal a fost instruit și aceasta are loc din nou, 

prin intermediul planului anual de instruire.”

‘Profesioniștii de la nivel administrativ și cei ai penitenciarului înțeleg 
rolul voluntarilor referitor la aducerea unei contribuții importante 
pentru realizarea misiunii lor, dezvoltarea capacității și contribuirea la 
bunăstarea deținuților.’

În cadrul ultimei întrebări de cercetare din această secțiune,  respondenții au fost 

întrebați cu privire la percepțiile valorii aduse de activitățile de voluntariat. 100% (N=79) 

dintre respondenți au transmis informații. 

79% (n=63) dintre respondenți au indicat ‘Acord’ sau ‘Acord Total’ cu privire la faptul că 

administrația penitenciarelor și profesioniștii din penitenciare înțeleg rolul voluntarilor 

de aducere a unei contribuții importante pentru realizarea misiunii lor, dezvoltarea 

capacității și contribuirea la bunăstarea deținuților. 

20,3% (16) dintre respondenți au indicat ‘Dezacord puternic’ (1,3%, 1); ‘Dezacord’ (5,1%; 

4) sau ‘Nici acord, nici dezacord’ (13,9%; 11). 
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Mai jos, prezentăm explicația la nivelul țărilor partenere (Graficul 5):

• Belgia (n=3): Respondenții din Belgia au indicat răspunsuri care au variat de la 

‘Dezacord’ (1), la ‘Acord’ (1) și ‘Acord puternic’ (1).

• Germania (n=18): 66%  dintre respondenții germani au indicat “Acord” (9) sau 

‘Acord puternic’ (3) la afirmația respectivă.  3 respondenți au indicat ‘Dezacord’ și 

același număr (3) a indicat ‘Nici acord, nici dezacord’. 

• Polonia (n=10): 8 dintre participanți au indicat “Acord” (5) sau ‘Acord puternic’ (3) la 

afirmația respectivă. 2 participanți au indicat ‘Nici acord, nici dezacord’.

• Portugalia (n=40): Majoritatea respondenților (34) au indicat fie ‘Acord’ (16) sau 

‘Acord puternic’ (18). Unii respondenți au raportat ‘Nici acord, nici dezacord’ (5) și 1 

participant a raportat ‘Dezacord puternic’.

• România (n=8): Majoritatea participanților sunt de acord cu afirmația (7). 1 

participant a indicat ‘Nici acord, nici dezacord’.

Respondenții au avut ocazia de a explica pe scurt punctajul acordat. Respondenții au 

identificat o gamă vastă de subiecte, inclusiv: rolul voluntarilor care sprijină deținuții, 

voluntarii care reprezintă legătura cu comunitatea, voluntarii care aduc o contribuție 

semnificativă bunăstării deținuților și reintegrării deținuților. 

Mai jos, prezentăm câteva dintre răspunsurile transmise:

Graficul  5 – Percepțiile respondenților asupra valorizării voluntarilor de către personalul administrației 
penitenciarelor și membrii plătiți ai personalului 
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• Germania: “Interacțiunea dintre deținuți și voluntari este separată de contextul 

executării sentinței, astfel încât deținuții pot acționa și pot comunica "mai liber" și, 

într-un anumit mod, se pot recupera după executarea zilnică a sentinței. Deținuții 

percep acest lucru ca ceva pozitiv și, de asemenea, realizează contacte pro-sociale.”, 

“Contactul cu voluntarii dă deținuților ocazia de a coopera într-un mod constructiv, 

ca și de a face schimb de informații cu persoanele din afara personalului care lucrează 

în penitenciare. Voluntarii pot deveni deschiși noilor perspective.”, "Voluntarii 

efectuează o activitate importantă ca personal care nu se ocupă cu detenția în mod 

direct. Aceștia sunt conduși de nevoile individuale ale deținuților, aduc experiență 

de viață și competență socială cu ei."

• Polonia: “Deoarece ajută la realizarea misiunii, la construirea capacității și la 

îmbunătățirea calității vieților deținuților.”; “Resocializarea reprezintă un proces pe 

termen lung, contactul cu lumea din afară este foarte important”; “Activitățile de 

voluntariat din penitenciare reprezintă un ajutor imens și un sprijin foarte important 

pentru ofițerii Serviciului Penitenciar.”

• Portugalia: “Rolul voluntarilor este extrem de important. Aceștia completează 

golurile existente chiar și atunci când familiile deținuților nu pot face aceasta." 

"Voluntarii reprezintă un element important al procesului de reintegrare al 

deținuților." "Prin implementarea proiectelor având în vedere că, adeseori, rutinele 

profesioniștilor nu permit sporirea intervenției cu deținuții, consolidarea abilităților, 

a stimei de sine, a abilităților de relaționare etc.” 

• România: În prima fază a procesului de aducere a voluntarilor, specialiștii au perceput 

procesul de monitorizare și coordonare ca reprezentând o sarcină suplimentară 

dar, ulterior, experiența a demonstrat beneficiile existenței sprijinului asigurat de 

persoanele din exterior, cu dorința de a dezvolta în mod proactiv noi abordări.”, 

“Personalul nu primește sesiuni de formare în sectorul reintegrării sociale, la nivelul 

unității, astfel încât se înțelege ca reprezentând compensarea acestei nevoi recrutarea de 

voluntari care să ducă la îndeplinire aceste activități și activitățile de succes."

Spre deosebire, unii respondenți au identificat o nevoie emergentă de a investi în activități 

de conștientizare pentru anumiți membri ai personalului, cu privire la valoarea și rolul 

voluntarilor din sistemul penitenciar. Mai jos, prezentăm câteva dintre răspunsurile date:

• Belgia: “Personalul din penitenciar nu este sensibil la valoarea adăugată adusă de 

socializare, prin intermediul acestor activități. Personalul resimte acest aspect ca o 

încărcare suplimentară cu muncă. Administrația nu a dezvoltat încă sprijinul care 

include profesioniștii din penitenciare în aceste subiecte.”, “Este mai probabil ca 

voluntarii să întrerupă procesul decât să ajute.”



43

Constatările – imagine asupra percepțiilor, nevoilor și practicilor curente din penitenciare

• Germania: “Importanța activității de voluntariat este înțeleasă greșit, în principal. 

Mulți membri ai personalului percep voluntariatul ca aducând sarcini suplimentare, 

cum ar fi cea referitoare la transferul deținuților, din cauza existenței percepției 

că există mult prea multe măsuri de grup și individuale privitoare la timpul liber.”, 

“Adeseori, voluntarii nu sunt observați sau sunt uitați.”

• Polonia: “Subiectul voluntariatului este adus în discuție ocazional.”; “Până acum, nu 

există studii care să se refere la conștientizarea/cunoștințele ofițerilor de penitenciar 

și ale angajaților.”

• Portugalia: "Există o credință greșită răspândită și o lipsă de empatie, din partea 

anumitor elemente ale ofițerilor de penitenciar, cu privire la importanța și scopul 

voluntariatului.", "Chiar dacă este fundamentală, activitatea efectuată de voluntari 

nu este întotdeauna privită cu ochi buni."

SECȚIUNEA II – Existența Activităților 
de Voluntariat 
“Există activități de voluntariat în penitenciarul dvs.?”

În această secțiune a studiului, respondenților li s-au adresat întrebări despre activitățile de 

voluntariat din penitenciare.  100% (N=79) au răspuns întrebărilor din această secțiune. 

Prima întrebare a Secțiunii 2 a fost adresată pentru a afla dacă existau activități de 

voluntariat în penitenciarele unde lucrau respondenții. Întrebarea a fost următoarea: 

‘Există activități de voluntariat în penitenciarul dvs.?’. Graficul 6 demonstrează că 

majoritatea penitenciarelor care au participat la cercetare desfășurau activități de 

voluntariat (81%). 
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Graficul  6 – Prezența activităților de voluntariat
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Dacă nu ar fi existat activitățile de voluntariat… 

Pentru 15 respondenți (19%) care au răspuns NU (adică, penitenciarul lor nu desfășoară 

activități de voluntariat) și anterior terminării studiului, cercetarea a aprofundat 

următoarele aspecte: (1) dorința lor de a implementa o activitate de voluntariat (‘Există 

orice interes de a implementa activități de voluntariat?’); (2) domeniul de activitate/

sectoarele voluntarului care vor îndeplini nevoile penitenciarului în termeni de 

activități de voluntariat (‘Care dintre următoarele domenii de activitate/sectoare ale 

voluntariatului ar satisface cel mai bine nevoile penitenciarului în termeni de activități 

de voluntariat?) și (3) Tipul de ajutor de care respondentul consideră că are nevoie 

pentru a începe implementarea activităților de voluntariat din penitenciarul său (‘Ce tip 

de ajutor considerați ca fiind cel mai important în vederea sprijinirii penitenciarului dvs. 

pentru implementarea activităților de voluntariat?’). 

Din cele 15 răspunsuri colectate care au indicat NU, 13 (16,4% din toți respondenții) a 

raportat că aceștia doreau să implementeze o activitate de voluntariat. 

‘Care dintre următoarele domenii de activitate/sectoare de voluntariat ar 
îndeplini cel mai bine nevoile penitenciarului în termeni de activității de 
voluntariat?’

Respondenții ar putea alege mai mult de un răspuns la această întrebare. Răspunsurile 

la această întrebare au demonstrat o gamă de diferite domenii de activitate/sectoare 

care satisfac cel mai bine nevoile penitenciarelor în termeni de implicare a voluntarilor 

pentru asigurarea acestor servicii. 
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Graficul  7 – Domeniile de voluntariat care ar îndeplini cel mai bine nevoile penitenciarului
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Domeniile voluntariatului cele mai listate au fost ‘Dezvoltarea capacităților sociale și 

personale’ (n=9), ‘Arte și activități culturale’ (n=9) ‘Legături cu comunitatea’ (n=7) și 

‘Angajare’ (n=7) și ‘Bunăstare (sporturi; arte; meditație; yoga…)’ (n=7) (Graficul 7).

‘Ce tip de ajutor evaluați ca fiind cel mai important în vederea sprijinirii 
penitenciarului dvs. pentru implementarea activităților de voluntariat?’

Din cei 12 participanți care și-au indicat nevoile în termeni de activități de voluntariat, 10 

au raportat că credeau că penitenciarul va avea nevoie de ajutor pentru implementarea 

activității. 

Respondenților le-a fost transmisă o listă cu etapele și fazele Programului de Voluntariat:  

‘Evaluarea nevoilor’, ‘Proiectarea unei activități de voluntariat pentru penitenciarul 

dvs.’, ‘Definirea profilul managerilor de voluntari, ‘Formarea managerilor responsabili 

pentru activitățile de voluntariat’, ‘Instruirea voluntarilor’, ‘Supervizarea activităților de 

voluntariat’, ‘Cuantificarea rezultatelor activităților de voluntariat’, și ‘Altele’. Din nou, 

respondenții ar putea alege mai mult de un răspuns pentru această întrebare. 

Respondenții au raportat o nevoie de a sprijini etapele specifice de voluntariat, cum ar fi 

‘Instruirea voluntarilor’ (n=9), ‘Instruirea managerilor responsabili pentru activitățile de 

voluntariat’ (n=8) și ‘Proiectarea unei activități de voluntariat pentru penitenciarul dvs.’ 

(n=5) (Graficul 8).

Graficul  8 – Tipul de ajutor evaluat ca fiind cel mai important în vederea sprijinirii penitenciarului 
pentru implementarea activităților de voluntariat  
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În cazul existenței activităților de voluntariat… 

Așa cum am menționat, 81% dintre penitenciarele care au participat la cercetare 

desfășurau activități de voluntariat.  Analiza pe țară, prezentată în Graficul 9, indică că, 

în majoritatea penitenciarelor incluse în studiu, se desfășoară activități de voluntariat. 

Graficul 10 de mai jos indică experiența respondenților la studiu care lucrează cu 

voluntarii. Din examinarea răspunsurilor transmise, concluzia a fost că cea mai populară 

durată este ‘peste 10 ani’ și aceasta dă seama pentru 43 de penitenciare, durata cea mai 

puțin populară fiind ‘sub 1 an’, aceasta dând seama pentru doar un răspuns. 

La o examinare mai atentă, distribuția la nivelul partenerilor din țări (a se vedea Anexa C, 

Graficul C2) indică că 24 dintre respondenți care desfășoară activități de voluntariat de 

mai mult de 10 ani sunt penitenciarele portugheze, urmate de penitenciarele germane (10). 

Datele din Graficul 11 arată că majoritatea penitenciarelor care au participat la studiu 

și care desfășoară activități de voluntariat au un număr foarte mic de voluntari (cel mai 

frecvent număr este ‘4 sau mai puțini’, cu 28 de respondenți). Se pare că respondenții 

recunosc o cultură a voluntariatului în contextul penitenciarelor, dar aceasta nu a fost 

complet dezvoltată. Respondenții par să indice că Sectorul Voluntariatului necesită o 

cooperare sporită între penitenciare și ONG-uri în vederea mobilizării. 

Explorați gradul de voluntariat pe țară și numărul de voluntari care lucrează în fiecare 

țară, în Anexa C (Graficul C2 și Graficul C3).
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Graficul 9 – Prezența activităților de voluntariat în penitenciar, pe țară 
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‘Ce domenii/sectoare de voluntariat îndeplinește activitatea de voluntariat?’

Respondenții puteau alege mai multe răspunsuri la această întrebare. Din analizarea 

domeniilor de voluntariat disponibile (Tabelul 3), cele mai populare domenii sunt 

‘Dezvoltarea capacităților sociale și personale’, ‘Legături cu comunitatea’, ‘Arte și activități 

culturale’, ‘Bunăstare (sporturi, arte, meditație, yoga…) și ‘Vizită de solidaritate’. Pentru a 

consulta reprezentarea grafică a acestui tabel și pentru a vizualiza domeniul activităților 

de voluntariat per țară, mergeți la Anexa C (Graficul C4 și Graficul C5).

Graficul 10 – Gradul activităților de voluntariat din penitenciare 

Graficul  11 – Numărul de voluntari care activează în penitenciare 
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Domeniile activităților de voluntariat % Număr de 
răspunsuri

Dezvoltarea capacităților sociale și personale 15 41

Legături cu comunitatea 13 34

Arte și activități culturale 13 34

Bunăstare (sporturi, arte, meditație, yoga…) 12 33

Vizită de solidaritate 9 25

Intermedierea relațiilor de familie / lucrul cu familiile 
deținuților 7 20

Predare (anumite discipline) 7 19

Sănătate 6 16

Sprijin administrativ pentru penitenciar 5 12

Angajare 4 10

Altele 4 10

Sprijin juridic 3 8

Îmbunătățirea spațiilor din penitenciare 2 6

Total 100 268

Tabelul 3 – Domeniile activităților de voluntariat 

5. Procesul de screening a nevoilor de activități de 
voluntariat și a procesului de recrutare 
5.1 Practici/standarde care se desfășoară în penitenciare

Studiul a explorat activitățile de voluntariat în termeni de nevoi ale penitenciarelor și 

proces de recrutare. Astfel, am întrebat participanții care aveau activități de voluntariat 

(N=64) cu privire la anumite practici care au loc sau nu în penitenciarele lor. 

‘Care dintre următoarele practici/standarde se desfășoară în penitenciarul 
dvs.?’

O analiză generală (Graficul 12) arată că 52% (33) dintre respondenți au o definiție clară a 

sarcinilor și responsabilităților voluntarului (aceasta semnifică că a fost alcătuit un profil 

al voluntarului).
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Atunci când au fost întrebați despre partajarea instrumentelor pentru a ajuta profesioniștii 

să identifice ce resurse sunt disponibile în penitenciarul lor, pentru a le utiliza alături de 

activitățile de voluntariat (organizaționale, umane și/sau financiare), răspunsurile au 

fost mai dispersate, adică  38% (24) au indicat că partajarea instrumentelor reprezintă o 

practică care are loc în penitenciar, în timp ce 33% (21)au indicat că partajarea acestora 

nu reprezintă o practică care să aibă loc în penitenciar, iar 30% (19) au considerat că 

aspectul nu se aplică contextului lor curent. Atunci când au fost întrebați despre adoptarea 

standardelor pentru asigurarea faptului că Organizațiile de Servicii de Voluntariat au 

criterii și proceduri clare în conformitate cu care sunt selectați voluntarii individuali din 

comunitate, ca și informați despre sarcinile, responsabilitățile, limitele competențelor 

lor, răspunderea lor și alte aspecte, majoritatea participanților (39) a răspuns că aceasta 

reprezintă o practică din penitenciarul lor. Pe de altă parte, 47% (30) dintre participanți 

au indicat că nu au un proces clar pentru efectuarea unei evaluări complete a nevoilor 

deținuților în termeni de activități de voluntariat.

Pentru o analiză mai aprofundată a practicilor și standardelor din penitenciare care au 

loc în fiecare dintre țările din studiu, în termeni de nevoi referitoare la activităților de 

voluntariat, consultați Anexa C (Graficele C6, C7, C8 și C9).
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Graficul  12 – Practici de screening a nevoilor de voluntariat 
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5.2 Planificarea strategică a activităților de voluntariat 

‘Activitățile de voluntariat sunt proiectate și dezvoltate prin bazarea pe 
planul individual de reabilitare a deținutului?’ 

Graficul 13 arată că, din eșantionul total (N=64), majoritatea penitenciarelor incluse în 

studiu (53%) nu proiectează și nu dezvoltă activități de voluntariat pe baza planului 

individual de reabilitare.  

Respondenții au avut ocazia de a partaja denumirea instrumentelor pe care le utilizează 

penitenciarul lor pentru evaluarea nevoilor deținuților în termeni de activități de 

voluntariat, ca și de a identifica potrivirea dintre activitățile de voluntariat și nevoile 

deținuților, în cadrul unui răspuns deschis. Mai jos, prezentăm câteva exemple:

• Germania: “Conversații cu deținuții, personalul și voluntarii”; “Fiecare voluntar este 

selectat cu atenție pentru a permite un contact armonios.”; Note Publice din cadrul 

departamentelor cu oferte pentru voluntari, studii alături de specialist cu privire la 

dacă există nevoi (de exemplu, mentorat, asistență pentru fiecare caz în parte)”; 

“Examinarea efectuată de conducătorii departamentului de executare a pedepselor 

(de exemplu, lipsa contactelor sociale, nevoia de ajutor etc.)”

• Polonia: “Activitățile sunt planificate în cadrul Planului de Caz Individual (este 

necesară diagnosticarea efectuată de ofițerii de corecție și psihologi)”; “(…) din cadrul 

discuțiilor individuale dintre ofițerii de corecție/educatori și deținuți”; “Planul de Caz 

Individual cu sarcinile listate, inclusiv participarea la programele de resocializare 

implementate în cooperare cu voluntarii.”

Graficul  13 – Activitățile de voluntariat sunt proiectate și dezvoltate prin bazarea pe planul 
individual de reabilitare a deținutului?
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Profesioniștii au asigurat anumite informații suplimentare referitoare la modul de 

identificare și implicare în activități cu organizațiile principiale ale societății civile/

voluntarii principali în cadrul unei întrebări deschise: 

• Germania: "Ghidul Criteriilor (cerințe pentru un voluntar, cazier judiciar, vârsta etc.), 

experiența de viață, aptitudinile și competențele de viață, competențele sociale 

disponibile, lucrul în echipă, capacitatea de a urma regulile, respectarea regulilor, 

Graficul  14 – Penitenciarul are un plan pentru identificarea și implicarea în activități cu 
organizațiile principale ale societății civile/voluntarii principali?

• Portugalia: “În fiecare an, efectuăm o diagnosticare a celor mai presante nevoi ale 

universului penitenciarului nostru, pe baza articulării cu Organizația Promotoare 

a Voluntariatului referitoare la activitățile care vor fi implementate în penitenciar”; 

“Formularul de evaluare și planul individual de readaptare”; “Interviu formal cu 

deținuții pentru evaluarea posibilității de adaptare a proiectelor la deținuți.”

• România: “Deținuții au diferite nevoi educaționale, psihologice și de asistență 

socială, acestea fiind înregistrate în Planul de Intervenție Individualizat. Activitățile 

efectuate alături de voluntari s-au bazat pe aceste nevoi deja identificate și pe linia 

programelor și activităților deja recomandate.”; “Evaluarea inițială și periodică este 

efectuată de specialiștii în reintegrare socială și astfel, identificăm nevoile”.

‘Penitenciarul are un plan pentru identificarea și implicarea în activități 
cu organizațiile principale ale societății civile/voluntarii principali?’

Din eșantionul total (N=64), majoritatea (55%) penitenciarelor nu au un plan pentru 

identificarea și implicarea în activitățile cu organizațiile principale ale societății civile sau 

cu voluntarii principali (Graficul 14).
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model de urmat, participarea la evenimente de pregătire”; “Verificarea siguranței, 

conformarea la cerințele de siguranță ale instituției, pregătirea și adecvarea pentru 

gestionarea delincvenților juvenili și a adolescenților, seriozitatea.”

• Polonia: “Dacă există nevoia de a implica o asociație, îi vom contacta telefonic sau 

prin email și vom discuta detaliile”; “Are loc pe baza nevoilor curente din penitenciar și 

a programelor de resocializare planificate, prin concentrarea pe deficitele deținuților 

eligibili pentru participarea la acestea.”; “Într-un penitenciar de tip închis (acolo unde 

nivelul de securitate este înalt), există o parte esențială a lucrului cu un deținut și 

încercăm să cooperăm cu oricine oferă sprijin.”

• Portugalia: “Voluntarii noștri sunt supuși unei selecții anterioare, prin Banca 

Locală de Voluntari, în funcție de nevoile și profilul pe care le raportăm.”; “Existența 

protocoalelor cu organizațiile de promovare a activităților de voluntariat”; “Persoane 

juridice și organizații din zona geografică a penitenciarului, ca și din zonele de 

domiciliu ale deținuților.”

• România: “Analiza parteneriatelor curente sau anterioare, analiza furnizorilor de 

servicii sociale acreditați / autorizați”; “Protocoale de colaborare”; “Sunt organizate 

ședințe anuale cu voluntarii, ca și cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor 

partenere care efectuează activități în penitenciar pentru evaluarea desfășurării 

dezvoltării. În cadrul respectivelor ședințe, sunt analizate posibilitățile de extindere a 

colaborării cu alte organizații."

‘Penitenciarul prezintă o ofertă anuală de oportunități de voluntariat?’

Din eșantionul total al celor care au răspuns acestei întrebări (N=64), 72% dintre 

respondenți au indicat că penitenciarul nu prezintă o ofertă anuală de oportunități de 

voluntariat (Graficul 15). 
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Graficul  15 – Penitenciarul prezintă o ofertă anuală de oportunități de voluntariat?
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5.3 Proceduri strategice pentru selectarea Organizațiilor de Servicii 
de Voluntariat și/sau a Voluntarilor

‘Există o procedură comprehensivă de selectare a unei VSO/a voluntarilor?’

Similar răspunsurilor anterioare, la momentul analizării practicilor legate de procesul de 

recrutare și de selectare a voluntarilor sau organizațiilor VSO, 59% (38) din eșantionul 

total (N=64) au indicat că nu există nicio procedură comprehensivă pentru selectarea 

unei organizații de promovare a activităților de voluntariat sau a voluntarilor (Graficul 16).

Participanții pot descrie ce criterii utilizează penitenciarul pentru selectarea unei 

organizații VSO/a voluntarilor în cadrul unui răspuns deschis:

• Germania: “Nevoile de timp liber ale deținuților sau ale penitenciarului”; 

"Organizații: experiență, implicare, sprijin adecvat asigurat voluntarilor, instrucțiuni 

adecvate pentru voluntari”; “Cazier judiciar, CV și scrisoare de aplicație (motivație), 

impresie personală, experiență de viață, inexistența prejudecăților”; “Studiu și 

interviu”. 

• Polonia: “Cerințele de selecție se bazează pe reputația organizației, pe instrucțiuni/

recomandări, de exemplu cele transmise de universități (Cercul Științific al 

Educatorului Creativ de Reabilitare Socială). Unul dintre criterii este capacitatea de 

a determina dacă o persoană este de încredere, profilul judiciar al persoanei este 

verificat”.

• Portugalia: “Existența unui promotor și a obiectivelor concrete operaționalizate în 

proiecte, răspunsul la nevoile penitenciarului, monitorizarea și evaluarea regulată 

Graficul 16 – Există o procedură comprehensivă de selectare a unei organizații VSO/a voluntarilor?
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a acțiunilor”; “Încredere și bun simț, prezentate 

în ani întregi de colaborare, cu echipă tehnică 

care selectează candidații, ca și echilibrul pozitiv 

al intervenției efectuată de voluntari”; “ (…) 

formarea și selectarea voluntarilor cu un profil 

corespunzător”. 

• România: “Criteriile utilizate de penitenciar cu 

privire la selectarea voluntarilor pot fi găsite 

în Decizia nr. 516/2019 din 29.08.2019 pentru 

aprobarea Metodologiei pentru organizarea 

și desfășurarea activităților de voluntariat, 

efectuate de reprezentanții societății civile 

cu persoanele private de libertate, emisă de 

Ministerul Justiției, Administrația Națională a 

Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 

735 din 09.09.2019.”

“Care dintre următoarele criterii sunt 
considerate cele mai importante pentru 
recrutarea, selectarea și păstrarea unei 
Organizații de Servicii de Voluntariat/ a 
voluntarilor?”

• Organizația de Servicii de Voluntariat 
(VSO)

Studiul a explorat, de asemenea, ceea ce 

penitenciarele considerau fundamental atunci când 

profesioniștii recrutează și selectează organizațiile 

de servicii de voluntariat. Lista de criterii pe care 

participanții le-au luat în considerare au inclus 

următoarele: Capacitatea de a fi proactiv, Capacitatea 

de a respecta diversitatea, Domeniile de voluntariat, 

Disponibilitatea, Angajamentul, Abilitățile de 

comunicare, Competențele/Abilitățile, Motivația, 

Disponibilitatea organizației de a se implica într-un 

parteneriat pe termen lung, Reputația organizației, 

Experiența anterioară referitoare la voluntariat și 

Spiritul de lucru în echipă. Participanții puteau selecta 

mai multe criterii.
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Așa cum se poate observa în Tabelul 4, cei mai importanți factori identificați au fost: 

Angajamentul, Domeniile de voluntariat, Competențele/Abilitățile, Motivația, 

Capacitatea de a respecta diversitatea și Disponibilitatea organizației de a se implica 

într-un parteneriat pe termen lung.

• Voluntarii

Similar întrebării anterioare, s-a adresat aceeași întrebare în termeni de selectare și 

recrutare a voluntarilor. Lista de criterii pe care participanții le-au avut în vedere au inclus 

următoarele: Capacitatea de a fi proactiv,  Capacitatea de a fi rezistent, Capacitatea de 

a respecta diversitatea, Domeniile de interes, Disponibilitatea, Angajamentul, Abilitățile 

de comunicare, Competențele/Abilitățile, Așteptările corespunzătoare, Experiența 

anterioară referitoare la voluntariat și Spiritul de echipă. 

Rezultatele indică că cei mai importanți factori pentru penitenciare, atunci când este 

vorba de recrutarea și selectarea voluntarilor, sunt Angajamentul, Competențele/

Abilitățile, Abilitățile de comunicare, Capacitatea de a respecta diversitatea și 

Motivația voluntarului. (Tabelul 5).

Criterii pentru selectarea și recrutarea organizațiilor VSO % N

Angajament 22 39

Domeniile de voluntariat 16 28

Competențe/Abilități 13 23

Motivația 9 17

Capacitatea de a respecta diversitatea 7 13

Disponibilitatea organizației de a se implica într-un 
parteneriat pe termen lung 7 13

Experiența anterioară referitoare la voluntariat 6 11

Capacitatea de a fi proactiv 6 10

Reputația organizației 4 8

Abilități de comunicare 4 7

Disponibilitatea 3 6

Spiritul de echipă 3 6

Total 100 181

Tabelul 4- Criteriile de selectare și recrutare a VSO
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Criterii pentru selectarea și recrutarea voluntarilor % N

Angajament 19 34

Competențe/Abilități 13 24

Abilități de comunicare 11 19

Capacitatea de a respecta diversitatea 10 18

Motivația 10 18

Capacitatea de a fi proactiv 7 12

Capacitatea de a fi rezistent 7 12

Disponibilitate 7 12

Așteptări corespunzătoare 5 10

Domenii de interes 5 9

Experiența anterioară referitoare la voluntariat 3 5

Spiritul de echipă 3 5

Total 100 178

Tabelul 5 – Criterii de selectare și recrutare a voluntarilor

5.4 Implicarea și gestionarea Organizațiilor de Servicii de Voluntariat 
/ Voluntarilor

În termeni de procese de implicare și gestionare a organizațiilor VSO și voluntarilor din 

penitenciare, studiul a colectat date asupra dacă penitenciarul are următoarele practici 

pentru procesul de gestionare a activităților de voluntariat: 

• politici și proceduri de gestionare clare pentru sprijinirea personalului profesionist 
în vederea efectuării îndatoririlor lor de ghidare și sprijinire a voluntarilor (pe baza 
îndatoririlor prestabilite, adecvate abilităților și interesului acestora, ca și încadrate 
în limitele rolurilor lor) 

• un plan de comunicare pentru identificarea și efectuarea activităților cu VSO și 
voluntarii 

• un proces de selecție multi-metode care vă permite să cunoașteți profilul 
organizațiilor de servicii de voluntariat 

• un proces de selecție multi-metode care vă permite să cunoașteți profilul organizației 

VSO
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Graficul  17 – Implicarea și gestionarea Organizațiilor de Servicii de Voluntariat / Voluntarilor în penitenciare 

Rezultatele indică (Graficul 17) că majoritatea respondenților (61%) au politici și proceduri 

de management clare pentru sprijinirea personalului profesionist în vederea ducerii la 

îndeplinire a îndatoririi lor de a ghida și sprijini voluntarii. Analiza celorlalți 3 indicatori 

rămași, evaluați în cadrul acestei secțiuni, arată că majoritatea penitenciarelor (78%, 

78%, respectiv 80%) nu au un plan de comunicare pentru identificarea și colaborarea 

cu VSO și voluntarii, și nici un proces de selecție multi-metodă care să le permită să 

cunoască profilul VSO sau un proces de selecție multi-metodă care să le permită să 

cunoască profilul voluntarilor (Graficul 17).

Cu privire la subiectul ‘Penitenciarul dvs. are politici și proceduri clare de gestionare 

pentru sprijinirea personalului profesional în  vederea ducerii la îndeplinire a 

îndatoririi lor de a ghida și de a sprijini voluntarii (pe baza îndatoririlor deja stabilite, 

adecvate abilităților și interesului acestora, din cadrul limitelor rolurilor lor)?, 

participanții au avut ocazia de a partaja unele dintre respectivele politici și proceduri, în 

cadrul unui răspuns deschis. Unele dintre răspunsurile lor sunt următoarele:

• Germania: "Ghidul (Drepturi și Obligații), Secțiunea 181 NJVoLLzG și Nr. 3 la Secțiunea 

154 NAV, broșura voluntarilor (revizuită într-o formă uniformă, în întreaga țară)”; 

“Există o negociere referitoare la implicare, aceasta fiind convenită cu ministerul. 

Respectivul "contract" este semnat de ambele părți, voluntarul și persoana de 

contact din partea penitenciarului.”; “Instrucțiuni de siguranță, drepturi și îndatoriri 

în penitenciar și cu deținuții.””

Da Nu
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• Polonia: “Pe baza Reglementării Primului Ministru din 28.12.2016 referitoare la 

cooperarea dintre părțile interesate pentru implementarea pedepselor, măsuri 

penale (...).”

• Portugalia: “Informăm voluntarii despre cum trebuie să lucreze cu populația 

penitenciarului și propunem cele mai bune strategii pentru a-i motiva.”; “Penitenciarul 

are un manual de bune practici în domeniul voluntariatului, acesta fiind urmat prin 

intermediul formatelor de monitorizare și a evaluării fiecărei sesiuni în parte.”

• România: “Este efectuată o analiză pentru sublinierea gradului de acoperire a nevoii 

de resurse umane și materiale care trebuie implicate în activitățile de reintegrare 

socială și identificarea domeniilor care pot fi acoperite de activitățile de voluntariat. 

După sesiunea inițială de formare și după pregătirea documentației conexe, 

coordonatorul sectorului de reintegrare socială numește reprezentanții din sector 

pentru asigurarea coordonării, monitorizării și evaluării activității voluntarilor.”

De asemenea, studiul a adresat întrebarea dacă penitenciarul asigura faptul că 

Organizația de Servicii de Voluntariat (VSO) are un coordonator și, așa cum este prezentat 

în Graficul  18, majoritatea penitenciarelor care au răspuns acestei întrebări (78%) se 

asigură că VSO are un coordonator. 

‘Cum coordonează penitenciarul dvs. VSO/voluntarii și Cum ați descrie 
politicile și procedurile curente ale penitenciarul dvs., referitoare la 
gestionarea voluntarilor?’

În această secțiune, am explorat modul în care penitenciarele coordonează VSO sau 

voluntarii. Așa cum reiese clar din Graficul 19, majoritatea celor care au răspuns (46) 
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Graficul 18 – Penitenciarul dvs. se asigură că VSO are un coordonator? 
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Graficul 19 – Cum coordonează penitenciarul dvs. organizațiile VSO/ voluntarii? 

Graficul 20 – Cum ați descrie politicile și procedurile curente de gestionare a voluntarilor din cadrul 
penitenciarului dvs.?

din totalul eșantionului (N=64) au indicat că ‘gestionarea voluntarilor reprezintă una 

dintre multele îndatoriri ale unui membru al personalului’. Atunci când am întrebat cu 

privire la politicile și procedurile curente de gestionare a voluntarilor, 27 respondenți din 

totalul eșantionului (N=64) au declarat că penitenciarul în care lucrează are probleme în 

anumite domenii, dar poate îndeplini nevoile de bază. Pe de altă parte, 18 respondenți 

au declarat că penitenciarul în care lucrează are politici și proceduri clare referitoare la 

voluntariat și poate recruta, implica, gestiona și păstra în mod eficient organizațiile VSO 

/ voluntarii, așa cum este nevoie pentru ducerea la îndeplinire a misiunii lor (Graficul 20).

Penitenciarul are probleme în mai multe domenii.

Acest penitenciar are probleme în anumite domenii, dar 
poate îndeplini nevoile de bază.

Acest penitenciar are politici și proceduri clare de voluntariat și 
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sunt asigurate politici și proceduri, scrise sau clare.
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Atunci când au fost întrebați despre cum ar putea fi descrise politicile și procedurile 

curente de gestionare a voluntarilor din penitenciarul lor, respondenții au avut ocazia 

de a transmite mai multe detalii în cadrul unui răspuns deschis. Unele dintre descrierile 

procedurilor, ca și anumite probleme cu care se confruntă penitenciarele sunt listate mai 

jos:

• Belgia: “Voluntariatul nu reprezintă o competență federală și este organizat de 

entitățile federale care au un statut echivalent la nivel federal. Deci, chiar dacă 

fuzionăm sau dialogăm, nu avem competență de reglementare/organizațională”.

• Germania: "Există o cooperare cu bune practici, strânsă, care și-a dovedit importanța 

și care este continuu îmbunătățită.”; “Sarcinile de voluntariat mi-au fost delegate mie 

ca membru al personalului, ca și coordonator responsabil pentru sine și desemnat al 

voluntarilor. Am mereu în vedere nevoile și obiectivele acestora”; “Există reguli, dar 

acestea nu sunt fixate într-un mod care să fie întotdeauna clar.”

• Polonia: “Nu există nicio îndoială că multe nevoi trebuie să fie sistematizate și 

clarificate. Au loc lucruri importante, dar acestea sunt organizate într-un mod 

spontan, ceea ce reprezintă un avantaj, dar și un obstacol.”

• Portugalia: “Lipsa resurselor umane și tehnice”: “(…) din moment ce asigurarea 

pentru voluntari a devenit obligatorie, numărul de voluntari s-a diminuat”; “Prin 

acțiunile de voluntariat răspundem anumitor nevoi de bază ale populației aflate în 

detenție. Nu există o cultură a voluntariatului”; “Personalul cunoaște programele 

de voluntari și este avut în vedere pentru diseminarea acestor până la momentul 

înregistrării celor interesați.”

‘Care dintre următoarele practici/standarde sunt implementate în 
penitenciarul dvs.?’

Studiul a explorat, de asemenea, practicile și standardele din cadrul penitenciarelor 

în termeni de proces de implicare și gestionare a VSO și voluntarilor. Așa cum poate fi 

văzut în Graficul 21, 43 (67%) dintre respondenți nu au politici și proceduri de voluntariat 

scrise, care să fie implementate și care să fie comunicate clar, ca și aplicate tuturor 

voluntarilor. Un număr de 42 (66%) nu au resursele necesare, inclusiv instrumentele 

și spațiul desemnat special pentru desfășurarea unei activități de voluntariat. Aceeași 

tendință poate fi constatată cu privire la procedurile informale de supervizare (de 

exemplu, ședințe față în față, completarea documentelor/a rapoartelor), cu privire la care 

39 respondenți (61%) au indicat că nu era urmată această practică. În mod similar, 30 de 

participanți (47%) au spus că nu aveau o evaluare a riscurilor pentru toate plasamentele 
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Da Nu Nu este cazul

Există proceduri formale de supervizare (de exemplu, ședințe față 
în față, completarea documentelor/rapoartelor)

Există proceduri formale de evaluare (de exemplu, studii ale 
mulțumirii beneficiarilor, evaluare prin intermediul metodelor mixte)

Resursele necesare, inclusiv spațiul și instrumentele, sunt proiectate 
special pentru desfășurarea unei activități de voluntariat

Evaluarea riscurilor are loc pentru toate plasamentele de 
voluntari și penitenciarul dvs. asigură că este implementată 

acoperirea de răspundere pentru toți voluntarii

Există politici și proceduri scrise, referitoare la voluntari, iar 
acestea sunt comunicate clar și implementate cu toți voluntarii
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Graficul  21 – Practici/standarde implementate în cadrul penitenciarului 

SECȚIUNEA III – Profilul voluntarului 
și nevoile de formare 

6. Profilul voluntarului
Atunci când am analizat existența unui profilul al voluntarului, rezultatele arată că 

59% din 63 participanți nu au un profil al voluntarului care să le sprijine activitatea 

cu voluntarii și organizațiile VSO (Graficul 22). Pentru a explora mai detaliat aceste 

răspunsuri, consultați Anexa C (Graficul C10), acolo unde sunt prezentate datele pe țari. 

Constatările indică, de asemenea, că, pentru majoritatea (81%) răspunsurilor (N=26), 

profilul  este adaptat procesului de reabilitare a deținutului (Graficul 23). 

de voluntari, care să asigure că este implementată acoperirea de răspundere pentru toți 

voluntarii. Pe de altă parte, 29 respondenți (45%) au indicat că aveau proceduri formale 

de evaluare (de exemplu, studii referitoare la mulțumirea beneficiarilor, evaluare prin 

intermediul metodelor mixte). 
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DaDa

NuNu

59% 
(37)

26% 
(41)

19% 
(5)

81% 
(21)

Graficul 22 – Penitenciarul dvs. are un 
profil al voluntarului? 

Graficul  23 – Profilul voluntarului pe țară

Participanților li s-a solicitat, de asemenea, să descrie caracteristicile pe care 

penitenciarul le include în profilul voluntarului alcătuit de acesta. Câteva exemple ale 

acestor caracteristici sunt indicate mai jos: 

• Germania: "Major, interesat de oameni, fără prejudecăți, acceptarea regulilor 

speciale în cadrul executării unei pedepse, fără cazier penal, menținerea limitei de 

apropiere, auto-reflectare critică cu privire la motivele proprii”; “Competențe sociale, 

experiență, competențe, aptitudini personale, lucru în echipă/agreabil”; “Fără cazier 

penal, empatie, motivație.”

• Polonia: “Acesta este un profil juridic bazat pe articolul 38 al Codului Penal Executiv 

și pe Reglementarea Primului Ministru din 28.12.2016 referitoare la cooperarea dintre 

părțile interesate în implementarea pedepselor, măsuri penale (...).”

• Portugalia: “Sentiment de responsabilitate, angajament, rezistență, abilități de 

comunicare, onestitate, valori”; “Disponibilitate, angajament și abilități tehnice”; 

“Empatie, Înțelegere și Cadru Instituțional”; “Formare specifică în domeniile evaluate 

ca fiind utile, disponibilitate, angajament și abilități adecvate de lucru în echipă”; 

“(…) rezistență, cunoașterea caracteristicilor instituției și ale grupului”; “Calificare, 

formare, motivație, proiect integrat care îndeplinește nevoile”.
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Graphic  24 - Do the volunteers receive any training?

• România: “Domeniu de expertiză, abilități de comunicare, motivație, resurse 

materiale disponibile”; “Capacitatea lor de a fi proactivi, implicați în proiectul lor, 

disponibilitatea lor si flexibilitatea programului lor, dar și dorința de a se implica 

într-un parteneriat pe termen lung. Preferabil, studenți sau absolvenți de facultăți 

socio-umane și drept, cu abilități bune de comunicare și gestionare a situațiilor 

stresante”; “Competențe și abilități dovedite de documentele de studii, diplome, 

certificări; experiența anterioară (profesională și/sau de voluntariat); disponibilitatea 

și motivația pentru desfășurarea activităților; flexibilitate în gândire și vocație pentru 

lucrul cu deținuții.”

7. Nevoile de formare ale voluntarilor

‘Voluntarilor le sunt puse la dispoziției sesiuni de formare?’

În termeni de formare asigurată de voluntari, rezultatele nu indică diferențe foarte mari, 

chiar dacă trebuie să fie menționat că 53% din penitenciare au declarat că voluntarii 

nu primesc sesiuni de formare (Graficul 24). Participanții au avut ocazia de a indica cine 

asigură sesiunile de formare pentru voluntarii din penitenciare. Așa cum se poate vedea 

în Graficul 25, în 47% dintre cazuri, personalul penitenciarului asigură formarea, urmat 

de organizațiile VSO (37%). De asemenea, o parte semnificativă a penitenciarelor (77%) 

nu are nici n program specific de formare de oferit organizațiilor VSO sau voluntarilor 

care lucrează în mediile penitenciare (Graficul 26).
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Graficul 24 –Voluntarilor le sunt puse la 
dispoziție sesiuni de formare?

Graficul 26 – Penitenciarul dvs. are un program specific de oferit organizațiilor VSO / voluntarilor?

Graficul 25 – Cine asigură sesiunile de formare 
voluntarilor din penitenciare?
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‘Cât de des sunt evaluate practicile, standardele și alte forme de instruire?’

Rezultatele care s-au referit la practicile și standardele existente asociate activităților de 

formare și adaptării lor la formarea voluntarilor, prezentate în Graficul 27, indică că 23 



65

Constatările – imagine asupra percepțiilor, nevoilor și practicilor curente din penitenciare

Graficul 27 – Practicile, standardele și alte forme de activități de formare adoptate de acest penitenciar 
pentru formarea voluntarilor încorporează următoarele principii?

(77%) dintre penitenciarele care au răspuns acestei întrebări (N=30), au declarat că 

programul inițial de formare a voluntarilor nu este adaptat principiilor de reabilitare 

și desistență. De asemenea, datele arată că aproape 50% dintre penitenciarele care au 

răspuns acestei întrebări (14) au raportat că voluntarii nu primesc nicio sesiune continuă 

de formare. Atunci când au fost întrebați despre capacitatea de oferire a conținutului 

personalizat voluntarilor (pe baza nevoilor lor, în termeni de cunoștințe și abilități), 

peste 60% dintre respondenți (18) au raportat că NU, programele de formare nu sunt 

personalizate. De asemenea, 47% au indicat că voluntarii care contribuie la penitenciare 

nu primesc sesiuni continue de formare, nici din partea penitenciarului, nici din partea 

organizațiilor de servicii de voluntariat (de exemplu, cel puțin odată pe an). 

Da Nu Nu este cazul

Voluntarii care contribuie la activitățile din acest 
penitenciar primesc sesiuni de formare continue care pot 
fi asigurate de penitenciar sau de VSO (de exemplu, cel 

puțin odată pe an)

Activitățile inițiale de formare sunt asigurate pe 
baza nevoilor voluntarilor identificate anterior, în 

termeni de cunoștințe și abilități

Programul inițial de formare a voluntarilor este 
personalizat pe baza cerințelor referitoare la activitățile 

de voluntariat, ca și adaptate programelor specifice 
existente și….

Programul de formare inițială a voluntarilor este 
proiectat pe baza unei abordări “O singură mărime”

Programul de formare inițială a voluntarilor este 
adaptat principiilor de reabilitare și desistență.
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SECȚIUNEA IV – Profilul managerului 
de voluntari și nevoile de formare 

8. Profilul managerului de voluntari

‘În acest penitenciar, o anumită persoană a fost desemnată ca și coordonator 
al voluntarilor’

Studiul a explorat, de asemenea, profilul managerilor de voluntari. Rezultatele arată 

că 77% (49) dintre penitenciarele incluse în studiu au un coordonator al voluntarilor 

(Graficul 28). Din cei 49 de respondenți care au indicat existența unui coordonator al 

voluntarilor, 47 au spus că funcțiile coordonatorului de voluntari din penitenciar se 

concentrează, în principal, pe gestionarea voluntarilor, cum ar fi implicarea voluntarilor, 

monitorizarea și evaluarea acestora (Graficul 29). Observați că în întrebarea indicată 

în Graficul 29, respondenții au avut posibilitatea de a alege mai multe opțiuni. Pentru 

analizarea existenței coordonatorilor de voluntari pe țară, consultați Anexa C (Graficul 

C11).  
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Graficul  28 – Existența unui coordonator 
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coordonatorul de voluntari?
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9.  Nevoile de formare ale managerului de voluntari

‘Ce criterii evaluați ca fiind importante pentru selectarea unui coordonator 
de voluntari? Vă rugăm să alegeți 5 (cinci) criterii care sunt cele mai 
relevante, în opinia dvs.’

Criteriile pe care le-au avut în vedere profesioniștii din penitenciare care au participat la 
studiu, ca fiind cele mai importante pentru selectarea unui coordonator de voluntari, sunt 
prezentate în  Graficul 30, acolo unde se pot vedea primii 5 factori cheie de selectare 
a unui coordonator. Aceștia sunt: Abilități de comunicare și interpersonale (N=49), 
Abilitatea de a proiecta Programe de Voluntariat, alături de organizațiile VSO/
Voluntar (N=38), Abilități organizaționale și de management (N=35), Sensibilitate la 
nevoile voluntarilor (N=28) și Spirit de echipă (N=25). 
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Graficul 30 – Factori cheie în selectarea unui coordonator de voluntari
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‘Coordonatorul de voluntari primește sesiuni de formare?’

Constatările sugerează, de asemenea, că în 75% dintre penitenciarele care au răspuns 

la întrebări, coordonatorii de voluntari nu primeau niciun fel de sesiune de formare. 

În cazurile în care sesiunile de formare erau asigurate coordonatorilor (N=16), acestea 

erau asigurate, de obicei, de alți profesioniști ai Sistemului Justiției Penale (10) (Graficul 

31 și Graficul 32), și într-un context de sală de clasă (Graficul 33).
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Graficul 31 – Coordonatorul de voluntari 
primește orice fel de sesiune de formare?

Graficul 33 – Formatul în care se desfășoară sesiunile de formare 

Graficul  32 – Cine asigură sesiuni de formare 
coordonatorului de voluntari? 
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‘Sesiunile de formare urmează un anumit program/ghid?’

Constatările arată că 12 din numărul total de respondenți la această întrebare (N=16) 

urmează un program sau un ghid specific pe durata sesiunii de formare (Graficul 34). 

Câteva exemple de ghiduri utilizate pe durata sesiunilor de formare, asigurate de 

persoanele intervievate, sunt listate mai jos:

‘Coordonatorul de voluntari implementează un manual de practici/un ghid 
pentru ghidarea și sprijinirea acestuia la momentul ducerii la îndeplinire 
a sarcinilor sale de managementul voluntarilor?’

Graficul 35 sugerează că 16 respondenți au indicat că respectivii coordonatori de 

voluntari implementează manuale sau ghiduri de bune practici pentru a-i ghida și sprijini 

în privința ducerii la îndeplinire a responsabilităților lor de coordonare a voluntarilor. 

Participanții au indicat anumite exemple de manuale/ghiduri de bune practici utilizate 

de coordonatorii de voluntari:

• Portugalia (N=5): Manual de Management al Voluntariatului în contextul penitenciar 

asigurat de DGRSP1.

• România (N=1): “Metodologia privitoare la organizarea și dezvoltarea activităților de 

voluntariat efectuate de reprezentanții societății civile alături de persoanele private 

de libertate, aflate în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobată 

prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor".

Graficul 34 – Existența unui program/ghid specific pentru sesiunile de formare 

1 DGRSP este Direcția Generală portugheză de Reintegrare și Servicii Penitenciare, ca și instituția 
responsabilă pentru prevenirea infracțiunilor, executarea sentințelor, reintegrarea socială și gestionarea 
sistemelor penitenciare.  
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Graficul 35 – Implementarea unui manual de bune practice pentru ghidarea și sprijinirea coordonatorului 
de voluntari 

Constatări principale

Chiar dacă datele colectate în cadrul acestei cercetări nu sunt reprezentative pentru 

situația din fiecare țară partener, acestea pot asigura informații orientative. Datele au 

fost colectate prin utilizarea unui design cu metode mixte, inclusiv colectarea datelor 

cantitative și calitative, ca și analizarea lor într-o formă paralelă. Respectivul mod mai 

explorator de investigare poate aduce o imagine mai detaliată, dar are și avantajul de a 

înainta o descriere brută, din practică, în cadrul unui domeniu puțin explorat. Acestea 

fiind spuse, informațiile transmise de analiză pot fi rezumate după cum urmează:

1. În rezumat, putem înțelege ușor că voluntariatul în penitenciare ia diferite forme și 
are variate înțelegeri, în cadrul diferitelor penitenciare care au participat la studiu. 

Chiar dacă se află în aceeași țară, partenerii VOLPRIS au putut identifica penitenciare 

cu variate niveluri ale domeniilor de voluntariat și practicilor de management. 

Cu toate acestea, peste 75% din eșantionul total a fost de acord că administrația 

penitenciarelor și profesioniștii înțeleg rolul voluntarilor pentru aducerea unei 

contribuții importante în vederea realizării misiunii lor, dezvoltării capacității și 

contribuirii la bunăstarea deținuților. 



71

2. Cei mai importanți trei factori pentru 
activitățile de voluntariat de succes, 

din penitenciare, care au fost indicați la 

momentul întrebării participanților despre 

percepțiile lor referitoare la valoarea 

activităților de voluntariat din penitenciare 

au fost (1) Formare specifică și adecvată; 

(2) Recunoașterea valorii proiectelor de 

voluntariat; și (3) Relația dintre personalul 

penitenciarului și voluntari. 

3. Din cele 79 de penitenciare care au răspuns 
studiului, 81% au raportat că aveau 

activități de voluntariat. 

4. Percepțiile respondenților referitoare la 
formarea personalului în ceea ce privește 

voluntariatul din penitenciare indică că 

peste 50% din eșantion a raportat o lipsă 

de sesiuni de formare adecvate pentru 

ghidarea și sprijinirea activităților de 

voluntariat din penitenciarul lor.

5. În ciuda experienței îndelungate cu 

voluntarii și recunoașterii valorii activităților 

de voluntariat in contextul penitenciar, 

de către respondenți, datele indică că 

majoritatea penitenciarelor care au declarat 

că aveau voluntari aveau un număr foarte 

mic de voluntari (cel mai frecvent număr 

este ‘4 sau mai puțini’, acesta fiind indicat 

de 28 respondenți).

6. O analiză generală indică faptul că 52% (33) 
dintre penitenciarele care au participat la 

studiu avea o definiție clară a sarcinilor și 

responsabilităților voluntarului (aceasta 

semnifică că aveau un profil al voluntarului)
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

7. Atunci când au fost întrebați despre adoptarea standardelor, de către penitenciare, 
pentru asigurarea faptului VSO au criterii și proceduri clare prin care se selectează 

voluntarii din comunitate, ca și pe baza cărora aceștia sunt informați despre 

sarcinile, responsabilitățile, limitele lor de competență și alte aspecte, majoritatea 

participanților (39) a declarat că aceasta este o practică din penitenciarul lor. 

8. În ciuda raportării deținerii unei definiții clare a sarcinilor și responsabilităților 
voluntarilor, rezultatele indică că 59% din cei 63 de participanți nu au un profil al 

voluntarilor pentru sprijinirea activității lor cu voluntarii și VSO. Suplimentar, există 

o lipsă a procedurilor care permit definirea sistematică a activităților și sarcinilor 

voluntarilor pe baza nevoilor deținuților în termeni de activități de voluntariat: 47% 

(30) dintre participanți au indicat că nu au un proces clar de desfășurare a evaluării 

nevoilor deținuților în termeni de activități de voluntariat. Acest aspect este confirmat 

prin faptul că am identificat că, din eșantionul total de penitenciare care au raportat 

că au activități de voluntariat (N=64), majoritatea (53%) a raportat că acestea nu sunt 

proiectate și dezvoltate prin luarea în considerare a planului individual de reabilitare 

a deținuților. 

9. Atunci când s-a discutat despre criteriile fundamentale pentru recrutarea și selectarea 
organizațiilor de servicii de voluntariat, cei mai importanți factori identificați de 

profesioniști au fost: Angajamentul, Domeniile de voluntariat, Competențele / 

Abilitățile, Motivația, Capacitatea de a respecta diversitatea și Dorința organizației 

de a se implica într-un parteneriat pe termen lung. În paralel, același aspect a fost 

investigat în termeni de selectare și recrutare a voluntarilor, următoarele fiind cele 

mai importante criterii indicate: Angajament, Competențe/Abilități, Abilități de 

comunicare, Capacitatea de a respecta diversitatea și Motivația voluntarului. Pe 

lângă cunoașterea principalelor criterii care sunt importante pentru recrutarea și 

menținerea VSO și a voluntarilor, studiul a indicat că penitenciarele nu au un plan 

pentru identificarea și contractarea organizațiilor societății civile sau a voluntarilor. 

10. Cu privire la implicarea și procesele de gestionare a VSO și voluntarilor din 
penitenciare, majoritatea respondenților (61%) au declarat că aveau politici și 

proceduri clare de management pentru sprijinirea personalului profesional în 

vederea ducerii la îndeplinire a îndatoririi lor de a ghida și sprijini voluntarii. Totuși, 

43 (67%) dintre respondenți au indicat că nu au politici și proceduri scrise, de 

voluntariat, care să fie implementate cu privire la activitățile de voluntariat, iar 42 

respondenți (66%) consideră că penitenciarul lor nu are resursele necesare, inclusiv 

spațiul și instrumentele, care să fie proiectate în mod specific pentru desfășurarea 
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activităților de voluntariat. Aceeași tendință poate fi văzută și cu privire la procedurile 

informale de supervizare (de exemplu, întâlniri față în față, completarea documentelor/

rapoartelor), în timp ce 39 de respondenți (61%) iau indicat că nu urmau această practică. 

În mod similar, 30 de participanți (47%) au spus că nu au o evaluare a riscurilor pentru toate 

plasamentele de voluntari care ar asigura că o acoperire de răspundere este implementată 

pentru toți voluntarii. Pe de altă parte, 29 de respondenți (45%) au indicat că aveau proceduri 

formale de evaluare (de exemplu, studii ale satisfacției beneficiarilor, evaluări cu ajutorul 

metodelor mixte).

11. Cu privire la existența unui coordonator al voluntariatului pentru fiecare VSO, majoritatea 
penitenciarelor care au răspuns acestei întrebări (78%) asigură faptul că VSO are un 

coordonator. Totuși, atunci când au fost întrebați cum coordonează penitenciarul 

organizațiile VSO/voluntarii, majoritatea celor care au răspuns (46) din totalul eșantionului 

(N=64) a indicat că ‘managementul voluntarilor reprezintă una dintre multele îndatoriri ale 

unui membru al personalului’. ““Nu există nicio îndoială că trebuie să fie sistematizate și 

clarificate foarte multe aspecte. Se întâmplă lucruri importante, dar acestea sunt organizate 

într-un mod spontan, ceea ce reprezintă un avantaj, dar și un obstacol.” (mărturie din partea 

unui penitenciar polonez). 

12. Cu privire la profilul și nevoile de formare ale voluntarilor, așa cum am menționat mai sus, 
rezultatele sunt împărțite: 59% (37) din 63 de participanți nu au un profil al voluntarilor care 

să le sprijine activitatea cu voluntarii și VSO, iar 26 de respondenți (41%) au raportat că aveau 

un profil al voluntarilor. În termeni de formare, răspunsurile urmează aceleași tendințe, 

cu 53% dintre penitenciare indicând că voluntarii nu primesc sesiuni de formare (inclusiv 

orientare și formare continuă). 

13. Referitor la profilul managerului de voluntari și la nevoile de formare ale acestuia, 77% (49) 
dintre penitenciarele care au răspuns acestei întrebări au indicat că aveau un coordonator 

al voluntarilor. Funcțiile coordonatorului de voluntari din penitenciar se concentrează, în 

principal, pe gestionarea voluntarilor, cum ar fi implicarea voluntarilor, monitorizarea și 

evaluarea acestora. 

14. Cu privire la criteriile considerate a fi mai importante pentru selectarea unui coordonator al 
voluntarilor, primii 5 factori cei mai importanți au fost ‘Abilități de comunicare și interpersonale’, 

‘Capacitatea de a proiecta Programe de Voluntariat’, alături de Organizațiile de Servicii de 

Voluntariat/Voluntar’, ‘Abilități organizaționale și de management’, ‘Sensibilitate la nevoile 

voluntarilor’ și ‘Spirit de echipă’. În termeni de nevoi de formare, constatările sugerează că în 

75% (48) dintre penitenciarele care au răspuns, coordonatorii de voluntari nu primesc niciun 

fel de sesiune de formare.
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Recomandări
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1. Promovarea unei cantități mai mari de cercetări pentru 

ilustrarea și sublinierea diversității activităților de voluntariat 

în contextul penitenciar. Una dintre principalele constatări 

ale cercetării VOLPRIS a fost că penitenciarele au un istoric 

îndelungat de contact între deținuți și voluntari, gestionarea 

voluntarilor reprezentând o parte importantă a activității cotidiene 

a penitenciarelor. Aceste activități de voluntariat diferă de la 

un penitenciar la altul, așa cum este cazul și pentru practicile 

de management. Acest raport transmite doar un instantaneu al 

practicilor de gestionare din cele 79 de penitenciare și a nevoilor din 

cadrul acestora, în termeni de activități de voluntariat. Datele nu 

sunt reprezentative cu privire la situația din fiecare țară partener. 

Subliniem că există nevoia de a investi în studii de cercetare pentru a 

descrie mai bine și a înțelege mai bine activitățile de voluntariat din 

mediul penitenciar (inclusiv activitățile de voluntariat cu anumite 

grupuri, cum ar fi deținutele, delincvenții juvenili etc.) 

Recomandări
Recomandările parteneriatului VOLPRIS pentru Managementul Activităților de 

Voluntariat în Penitenciare au în vedere nu doar să asigure informații pentru următoarele 

activități ale proiectului, dar în principal să sensibilizeze Statele Membre ale UE asupra 

nevoii de a investi pentru calificarea managementului voluntarilor în penitenciare, ca și 

pentru crearea mai multor activități transfrontaliere pentru schimbul de bune practici 

legate de activitățile de voluntariat din penitenciarele din Europa. 

Partenerii proiectului VOLPRIS reamintesc următoarele Recomandări generale și 

specifice, ale proiectului: 
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2. Menținerea sectorului de voluntariat din penitenciare pe 
Agenda Uniunii Europene. Se recunoaște deja, și de administrațiile 
penitenciarelor, și de profesioniști, că voluntarii joacă un rol vital 
pentru aducerea unei contribuții importante la realizarea misiunii 
lor, construirea capacității și contribuirea la bunăstarea deținuților. 
Cu toate acestea, prezenta cercetare a subliniat faptul că activitățile 
de voluntariat nu reprezintă o prioritate pentru administrațiile 
penitenciarelor. Poate aceasta are loc din cauza faptului că 
penitenciarele sunt medii de lucru unice în ceea ce privește contextul 
și scopul lor: au un grad de complexitate sporit, cu referire la 
gestionarea lor, cu foarte puține resurse și adeseori, sunt considerate 
medii de lucru care beneficiază de un prestigiu redus în cadrul 
societății noastre. Primirea și gestionarea activităților de voluntariat 
poate fi considerată o activitate suplimentară de personalul 
penitenciarelor. Se recomandă ca Programele Europene să sprijine 
pe viitor activitățile de voluntariat din penitenciare, prin crearea 
mai multor fonduri, definirea politicilor concrete de voluntariat în 
penitenciare și asigurarea unei cantități mai mari de resurse pentru 
valorizarea voluntariatului în contextul penitenciar.  Aceste acțiuni 
pot contribui la un mediu constructiv înăuntrul penitenciarelor și 
pot contribui și la valorizarea și recunoașterea rolului activităților 
de voluntariat din contextul penitenciar (respectarea diversității și 
contextul local/național)

3. Formarea persoanelor care gestionează voluntarii este 
importantă!   Oricare ar fi contextul local, există conținuturi de 
formare comune și de bază care trebuie luate în considerare 
atunci când se pregătesc coordonatorii voluntarilor și managerii 
de voluntari. Aceste persoane sunt responsabile pentru asigurarea 
executării adecvate a activităților de voluntariat în penitenciare. 
Pe baza rezultatelor cercetării, anumite conținuturi comune și de 
bază sunt importante: ‘Abilitățile de comunicare și interpersonale’, 
‘Capacitatea de a proiecta Programe de Voluntariat, alături 
de Organizația de Servicii de Voluntariat/Voluntar’, ‘Abilități 
organizaționale și de management’, ‘Sensibilitate la nevoile 
voluntarilor’ și ‘Spirit de echipă’. Programul de formare VOLPRIS 
va include conținuturi cheie pentru dezvoltarea respectivelor 
cinci competențe principale pe baza activității de voluntariat. 
Se recomandă că aceste 5 subiecte cheie să fie incluse ca parte 
obligatorie a oricărei programe de formare asigurată în vederea 
pregătirii persoanelor care sunt numite pentru gestionarea 
voluntarilor și a activităților de voluntariat, în contextul penitenciar. 
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4. Relaționarea contează!  Creați mijloacele pentru îmbunătățirea 

calității relațiilor dintre personalul penitenciarelor și voluntari. 

Pe lângă dotarea cu suficient timp de lucru pentru gestionarea 

voluntarilor, personalul penitenciarelor trebuie să recunoască 

valoarea și rolul voluntarilor în contextul penitenciar. Aceste 

persoane trebuie să primească sesiunile de formare necesare care 

să le permită să îndeplinească provocările referitoare la conținut. 

Sesiunile de formare trebuie să aibă loc în funcție de situația 

care ar putea conține multe sarcini diferite. Începând cu regulile 

pentru implicarea voluntarilor, crearea instrumentelor pentru 

supravegherea instituțiilor și cu nevoile deținuților, identificarea 

modurilor de colaborare cu organizațiile care le pot satisface 

și asigurarea calității respectivelor activități, la începutul și în 

cadrul procesului curent. Toate acestea necesită instruire. Nu doar 

instruire inițială sau instruire care apare în anumite profesii cu studii 

generale, ci formare care să permită membrilor personalului chiar și 

să asigure formare voluntarilor. Toate acestea pe lângă capacitatea 

de a duce la îndeplinire îndatoririle lor interne. 

5. Crearea Recomandărilor Europene legate de practicile 

de voluntariat din penitenciare și sancțiunile și măsurile 

comunitare.   Chiar dacă este important să se respecte diversitatea 

în fiecare penitenciar, cu referire la practicile de gestionare a 

activităților de voluntariat, obiectivul proiectului european este 

reprezentat de realizarea unei unități mai mare între membrii 

săi, ca și sporirea cooperării internaționale în domeniul justiției 

penale, și Recomandăm cu putere Consiliului Europei să definească 

anumite linii directoare comune pentru a ajuta penitenciarele să 

alcătuiască politici și proceduri de voluntariat, la nivel local, cu 

privire la activitățile de voluntariat, care să fie aliniate standardelor 

europene, scopurilor din domeniul justiției și reabilitării sociale a 

persoanelor condamnate.
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6. Promovarea calității activităților de voluntariat din 

penitenciare prin dezvoltarea programelor de voluntariat care 

să fie adaptate nevoilor de reabilitare ale deținuților.   Aceasta 

transmite instituțiilor sarcina de a proiecta programe de voluntariat 

care să fie foarte specifice pentru subiectul creării și stabilirii 

activităților adecvate care să aibă cele mai bune rezultate pentru 

reabilitarea deținuților. Recomandăm ca programele de voluntariat 

din penitenciare să se bazeze pe dovezi. 

7. Sporirea condițiilor activităților de voluntariat. Pentru 

îmbunătățirea rezultatului activităților de voluntariat, condițiile 

cadru trebuie să fie perfecționate. Penitenciarele trebuie să creeze 

structuri clare atunci când este vorba de profilurile voluntarilor, 

cadrul legal și nevoia individuală a instituției și oamenilor aflați în 

detenție. Aceste structuri trebuie să fie dezvoltate individual și prin 

luarea în considerare a propriei situații. În multe cazuri, aceasta ar 

veni alături de nevoia de a investi capacitatea de muncă și timp de 

muncă. Recomandăm ca activitatea de coordonare a voluntarilor să 

fie considerată o activitate cu normă întreagă și nu doar una dintre 

multele îndatoriri ale unui membru al personalului. 

8. Promovarea mobilității transfrontaliere a coordonatorilor/

managerilor de voluntari din penitenciare, ca și a voluntarilor 

din penitenciare. Activitățile transfrontaliere pot fi vitale pentru 

implementarea executării Recomandărilor Europene legate de 

practicile de voluntariat din penitenciare și sancțiunile și măsurile 

comunitare. 
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9. Este nevoie de organizarea campaniilor de conștientizare 

asupra rezultatelor activităților de voluntariat și a valorii 

acestora. Îmbunătățirea personalului din penitenciare, a 

voluntarilor, coordonatorilor/managerilor activităților de 

voluntariat și a întregii societății cu privire la rolul și valoarea 

voluntarilor în Sistemul Justiției Penale reprezintă o contribuție 

vitală la exprimarea solidarității societății și a valorilor europene 

în mediul penitenciar. Acestea pot fi realizate, inter alia, prin 

investirea în studiile de evaluare a impactului pentru captarea 

rezultatelor programelor de voluntariat, ale campaniilor din rețelele 

de socializare, evenimentelor publice și activităților de networking 

online.

10. Continuarea investițiilor pentru recunoașterea rolului 

voluntarilor din penitenciare.  Această Recomandare urmează 

rezultatele proiectului anterior ‘Justiția care Implică Voluntarii în 

Europa’. Partenerii VOLPRIS subliniază nevoia de a se continua 

dezvoltarea recunoașterii rolului voluntarilor din penitenciare ca 

expresie a solidarității societății și a valorilor europene din mediile 

penitenciare, în vederea contribuirii la obținerea comunităților 

mai sigure, acolo unde voluntarii asigură sprijin deținuților pentru 

integrarea înapoi în comunitățile de origine, ca și pentru gestionarea 

alături de aceștia a problemelor, astfel determinând incluziunea 

lor socială. Recomandăm fiecărui Stat Membru să recunoască 

nevoia de investi în recrutarea, formarea, gestionarea, calificarea 

și valorizare Organizațiilor de Servicii de Voluntariat care asigură 

activități de voluntariat în Sistemele Justiției Penale.
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11. Asigurarea accesului cetățenilor la informații asupra 

oportunităților de voluntariat în mediile penitenciare.  

Voluntariatul din penitenciare reprezintă încă un domeniu misterios. 

Partenerii VOLPRIS dezvoltă o platformă online pentru facilitarea 

schimbului de bune practici, asupra activităților de voluntariat, 

între Statele Membre UE. Recomandăm fiecărui penitenciar local 

și organizațiilor VSO să colaboreze și să se organizeze pentru 

facilitarea creării unei baze de date naționale asupra activităților 

de voluntariat, oportunităților și nevoilor din contextul penitenciar. 

Recomandăm acestor instituții să colaboreze cu organizațiile 

societății civile (de exemplu, universități, ONG-uri), mass media și 

organizații umbrelă ale statului și de voluntariat. De asemenea, 

ar trebui să investească foarte mult în lansarea campaniilor de 

conștientizare pe platformele de voluntariat, în școli, pe rețelele 

de socializare și/sau prin alte canale, ceea va garanta vizibilitatea 

asupra realității activităților de voluntariat din penitenciare (și 

de asemenea, va asigura accesibilitatea informațiilor pentru 

segmentele dezavantajate ale populației). 
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Anexe

Anexa A – Instrumentul de Analizare a Nevoilor de 
Voluntariat  

Formular de înregistrare

Scopul studiului

Voluntarii sunt persoane din diferite grupuri care efectuează sarcini în condiții care 

îndeplinesc principiile voinței libere, alegerii libere și motivației individuale, ca și fără 

a încerca să obțină un câștig financiar. Reprezintă o călătorie a solidarității cu privire la 

nevoile și preocupările umane, sociale și de mediu (P.A.V.E., 2011). Implicarea membrilor 

comunității în mediul penitenciar poate aduce oportunități de participare socială, 

poate consolida legăturile sociale și are potențialul de a spori eforturile de reabilitare 

desfășurate de serviciile penitenciare pentru pregătirea persoanelor condamnate în 

vederea revenirii în societate. Cu toate acestea, penitenciarele și organizațiile care 

ghidează și sprijină voluntarii nu au, adeseori, informațiile, resursele și instrumentele 

necesare pentru sprijinirea și valorizarea voluntarilor sau pentru ducerea la îndeplinire 

a unui proces de evaluare în penitenciar, în scopul identificării nevoilor de voluntariat. 

https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
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VOLPRIS reprezintă un parteneriat de trei ani, finanțat de Programul Erasmus+, al 

cărui obiectiv principal este de a investi în calificarea gestionării voluntarilor pentru 

mediile penitenciare, de a sprijini voluntariatul eficient și de a dezvolta abilitățile 

și competențele din acest domeniu crucial. Proiectul este implementat în Germania, 

Belgia, Polonia, Portugalia și România.

Acest studiu referitor la nevoile penitenciarelor privitoare la programele de 

voluntariat reprezintă prima acțiune a proiectului. Cu ajutorul acestor informații de 

bază, partenerii proiectului vor putea diagnostica mai bine situația din fiecare țară, 

cu privire la programele și nevoile de voluntariat. 

Rezultatele acestui studiu vor fi utilizate pentru redactarea unui raport care să conțină 

imaginea de ansamblu din țările partenere, asupra practicilor de voluntariat din sistemele 

penitenciar. Constatările vor ajuta la dezvoltarea unui Profil al Managerilor de Voluntari, 

a unui Curs de Formare pentru Managerii Voluntarilor din Penitenciare, ca și a Cerințelor 

Minime pentru Programele de Voluntariat din cadrul Sistemului Justiției Penale (CJS) 

și vor contribui la platforma noastră europeană asupra practicilor, cunoștințelor și 

schimbului de experiențe în cadrul CJS, cu referire la voluntariat (www.volpris.eu).

Pentru scopuri de corectitudine, se recomandă ca o persoană calificată să completeze 

răspunsurile, chiar dacă aceasta trebuie ghidată de echipa sa. Vă solicităm cu respect să 

dedicați timpul necesar și să luați în considerare importanța foarte mare a completării 

chestionarului ca activitate de lucru în echipă.

Participarea penitenciarului dvs. este voluntară și toate răspunsurile colectate din țările 

partenere vor fi compilate (per țară) și analizate ca un grup. 

Dacă aveți orice întrebări sau preocupări, vă rugăm să o contactați pe Dra. Rita Lourenço –  

– rita.alves@aproximar.pt. 

Răspunsul penitenciarul dvs. este foarte important pentru acest chestionar. Dacă 

decideți să completați și să returnați chestionarul către parteneriatul VOLPRIS.EU, ne 

veți ajuta să contribuim la calificarea voluntariatului în mediul penitenciar. Valoarea 

rezultatelor noastre este legată direct de numărul de penitenciare care aleg să răspundă 

întrebărilor. 

Vă mulțumim pentru atenția și timpul dvs.

Parteneriatul Volpris.EU 

http://www.volpris.eu
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Regulamentul general privind protecția datelor

Datele colectate de parteneri vor fi procesate, gestionate și utilizate exclusiv 

de către parteneri conform Legii privind Protecția Datelor (link-ul către 

legea privind protecția datelor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504) 

Autorizați ca datele din acest document să fie utilizate în scopurile prezentului proiect?

(__) Da (__) Nu

Dacă alegeți să nu autorizați utilizarea datelor, nu veți putea continua studiul. Cu toate 

acestea, am dori să subliniem faptul că relația dvs. actuală sau viitoare cu partenerii 

Volpris.EU nu va fi afectată.

Ați dori să primiți informații actualizate despre acest proiect? (__) Da (__) Nu

Situarea penitenciarului:

Unde se află (oraș și țară): 

Tipul de penitenciar (puteți selecta mai multe opțiuni

Vă rugăm specificați:

• Numărul total de deținuți în așteptarea procesului: ____

• Numărul total de deținuți în arest preventiv:____

• Numărul total de deținuți (inclusiv deținuți în așteptarea procesului /

deținuți în arest preventiv)

• Capacitatea oficială a penitenciarului: 

• Numărul total de profesioniști din penitenciar (inclusiv  agenți 

supraveghetori): 

Deținuți în așteptarea procesului

Deținuți în arest preventiv 

Deținuți bărbați

Deținuți femei

Delincvenți juvenili/minori/tineri deținuți

Deținuți străini

Dacă este vorba de alte categorii, specificați    ____

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504
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Chestionar

I. PERCEPȚII PRIVIND VALOAREA ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT

1. În opinia dumneavoastră, care sunt factorii cheie care susțin activitățile reușite de 

voluntariat în penitenciare? (de exemplu, relații de muncă de susținere între personal și 

voluntari; instruirea corespunzătoare a voluntarilor; sprijinirea și valorizarea voluntarilor 

etc.) (maxim 250 de caractere)

2. În penitenciarul dvs., personalul profesionist (Membrii Consiliului de Administrație, 

personalul de primă linie, personalul medical, etc.)  este instruit ca să lucreze eficient 

cu voluntarii? 

(__) Da – întregul personal beneficiază de o instruire corespunzătoare despre modul în 

care să îndrume și să sprijine voluntarii în mediile penitenciar

 (__) Da – o parte din personal beneficiază de o instruire corespunzătoare referitor la 

modul în care să îndrume și să sprijine voluntarii în mediile penitenciar

Vă rugăm, specificați pe scurt cine beneficiază de o instruire corespunzătoare. (maxim 250 

de caractere)

 (__) Nu, doar Organizațiile de Servicii de Voluntariat/voluntarii beneficiază de formare

 (__) Nu, nu există o formare corespunzătoare pentru ghidarea și sprijinirea activităților 

de voluntariat

(__) Altele, vă rugăm explicați _______________________________________________

_______________________________________________________________________
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3. În opinia dvs. 

Vă rugăm, explicați-vă calificativul pe scurt.__________________

Acord 
total Acord Neutru Dezacord Dezacord 

total

A

Profesioniștii din administrație 
și penitenciare înțeleg rolul 
voluntarilor ca reprezentând 
o contribuție importantă la 
îndeplinirea misiunii lor, la 
consolidarea capacității și la 
bunăstarea deținuților. 

ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT

4. Există activități de voluntariat în penitenciarul dvs.?  (__) Da (__) Nu

(Dacă răspunsul este ”Nu”, mergeți la întrebarea 18)

Dacă există activități de voluntariat în penitenciarul dvs., vă rugăm să răspundeți la 

următoarele întrebări: 

5. De cât timp colaborează penitenciarul dvs. cu voluntarii?

(__) Sub un an

(__) 1-2 ani

(__) 2-5 ani

(__) 5-10 ani

(__) Peste 10 ani

6. Câți voluntari aveți în prezent în penitenciar? (descrieți situația de dinainte de 

pandemie; specificați o cifră aproximativă)

(__) 5 sau mai puțin

(__) 6-10

(__) 11-20
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(__) 21-30

(__) 31-40

(__) 41-50

(__) Peste 50

7. Ce domenii/sectoare de voluntariat satisfac activitățile de voluntariat (puteți 

selecta mai multe răspunsuri)? 

(__) Sprijin administrativ pentru penitenciar

(__) Optimizarea spațiilor penitenciarului

(__) Legături cu comunitatea

(__) Asistență juridică

(__) Dezvoltarea capacităților sociale și personale

(__) Sănătate

(__) Ocuparea forței de muncă

 (__) Arte și activități culturale

(__) Educație (materii specifice)

(__) Bunăstare (sport; artă; meditație; yoga…)

(__) Vizite de solidaritate

(__) Intermedierea relațiilor familiale/lucrul cu familiile deținuților

(__) Altele:____________________
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A. Procesul de selectare a nevoilor de activități de voluntariat și 
procesul de recrutare 

8. Care dintre următoarele practici/standarde sunt implementate în penitenciarul dvs.?

Nu Da

Dacă da, vă rugăm 
specificați frecvența:  

• ocazional (când avem 
timp) 

• frecvent (conform 
planificării, menționați 
care este aceasta)

• sistematic (conform 
planificării, cu revizuirea 
rezultatelor)

Nu este 
cazul

A

Definirea unui proces clar 
pentru realizarea unei evaluări 
cuprinzătoare a nevoilor 
deținuților în ceea ce privește 
activitățile de voluntariat

B

Adoptarea standardelor pentru  
asigurarea faptului că Organizațiile 
de Servicii de Voluntariat au criterii 
și proceduri clare prin care sunt 
selectați voluntarii individuali din 
comunitate, ca și prin care aceștia 
sunt informați despre sarcinile și 
responsabilitățile lor, limitele de 
competență, răspunderea lor, și 
alte aspecte

C

Partajarea instrumentelor directe 
care ajută profesioniștii să 
identifice resursele disponibile ale 
penitenciarului pentru activități 
de voluntariat (organizaționale, 
umane sau/și financiare)

D

Definirea clară a sarcinilor și 
responsabilităților voluntarului 
(aceasta presupune stabilirea unui 
profil al voluntarului)

9. Activitățile de voluntariat sunt concepute și dezvoltate pe baza planului individual 

de reabilitare a deținutului?  

(__) Da (__) Nu  

 (dacă NU, mergeți la întrebarea 10)
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10. Penitenciarul are un plan de identificare și de interacțiune cu organizațiile/

voluntarii cheie ai societății civile (de exemplu, este posibil să identificăm și să 

mobilizăm principalele părți interesate cu ușurință)? (__) Da (__) Nu      

Dacă DA:  

Vă rugăm să explicați pe scurt cum identificați și interacționați. (max. 250 caractere)

11.  Penitenciarul emite o ofertă anuală de oportunități de voluntariat?  

(__) Da (__) Nu

B. Procesul de selectare a Organizațiilor de Servicii de Voluntariat/
Voluntarilor 

12. Există o procedură cuprinzătoare pentru a selecta o Organizație de Servicii de 

Voluntariat /Voluntari? (__) Da (__) Nu 

Dacă DA:  

Dacă DA:   

Vă rugăm, dacă este posibil, să ne spuneți denumirea instrumentelor pe care acest 

penitenciar le folosește pentru a evalua nevoile deținuților în ceea ce privește activitățile 

de voluntariat și denumirea instrumentelor pe care acest penitenciar le folosește pentru a 

realiza procesul de potrivire între activitățile de voluntariat și nevoile deținuților. (maxim 

250 de caractere)
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Vă rugăm să descrieți pe scurt care sunt criteriile pe care le utilizează penitenciarul pentru 

a selecta o Organizație de Servicii de Voluntariat/voluntari. (max. 250 caractere)

13. Pe care dintre următoarele criterii le considerați a fi cele mai importante pentru 

recrutarea, selectarea și păstrarea unei Organizații de Servicii de Voluntariat/ a 

voluntarilor? (vă rugăm, selectați maxim 3)

a. Organizații

 (__) Abilitatea de a fi proactiv 

(__) Capacitatea de a respecta 

diversitatea

(__) Domeniile de voluntariat

(__) Disponibilitatea

(__) Angajamentul

(__) Abilități de comunicare

(__) Competențe/Abilități

(__) Motivație

(__) Disponibilitatea organizației de a se 

implica într-un parteneriat pe termen 

lung

(__) Reputația organizației  

(__) Experiența anterioară de voluntariat

(__) Spiritul de echipă

(__) Altele:_______________________ 

 

b. Voluntari

(__) Abilitatea de a fi proactiv

(__) Abilitatea de a fi flexibil 

(__) Capacitatea de a respecta 

diversitatea

(__) Domeniile de interes

(__) Disponibilitatea

(__) Angajamentul

(__) Abilități de comunicare

(__) Competențe /Abilități

(__) Potrivirea așteptărilor

(__) Motivație 

(__) Experiența anterioară de voluntariat

(__) Spiritul de echipă

(__) Niciuna

(__) Altele:_______________________
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C. Implicarea și gestionarea Organizațiilor de Voluntariat/a 
Voluntarilor în penitenciare 

14. Penitenciarul dvs.…

a)…are politici și proceduri clare de management pentru a sprijini personalul profesional 

în îndeplinirea sarcinilor lor de ghidarea și sprijinire a voluntarilor (în conformitate 

cu îndatoririle deja stabilite ca fiind adecvate aptitudinilor și interesului lor, în limitele 

rolurilor pe care le au)? (__) Da (__) Nu 

Dacă da, ni le puteți specifica? (__) Da (__) Nu

Dacă da, descrieți pe scurt (max. 250 caractere)

b)…are un plan de comunicare pentru identificarea și implicarea Organizațiilor de Servicii 

de Voluntariat și a voluntarilor? (__) Da (__) Nu  

c)…are un proces de selectare cu mai multe metode care vă permite să cunoașteți profilul 

Organizațiilor de Servicii de Voluntariat?  (__) Da (__) Nu

d)… are un proces de selectare cu mai multe metode care vă permite să cunoașteți profilul 

voluntarilor?  (__) Da (__) Nu

e)…se asigură că Organizațiile de Servicii de Voluntariat au un coordonator?  

(__) Da (__) Nu (__) (__) N/A

15. Cum coordonează penitenciarul dvs. Organizațiile de Servicii de Voluntariat/

voluntarii?

(___) Un „manager voluntar” identificat este un angajat 

(___) Gestionarea voluntarilor este una dintre numeroasele îndatoriri ale unui angajat

(___) Atribuțiile de conducere a voluntarilor sunt distribuite mai multor posturi din 

cadrul penitenciarului
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(___) Un voluntar efectuează recrutarea, alcătuirea programului voluntarilor și 

supravegherea acestora, în penitenciar

(__) altele, vă rugăm specificați: _______________________________________

16. Cum ați descrie politicile și procedurile actuale de gestionare a voluntarilor din 

penitenciarul dvs.?

 (___) Acest penitenciar are politici și proceduri clare de voluntariat și este capabil să 

recruteze, să implice, să gestioneze și să păstreze Organizațiile de Servicii de Voluntariat/

voluntarii conform nevoilor pentru îndeplinirea misiunii noastre.

(___) Acest penitenciar are o activitate semnificativă de voluntariat, dar politicile și 

procedurile nu sunt furnizate în scris sau comunicate în mod clar.

 (___) Acest penitenciar are probleme în anumite domenii, dar este capabil să răspundă 

nevoilor noastre de bază.

(___) Această organizație penitenciar are probleme în mai multe domenii.

Vă rugăm să explicați dacă este necesar. (max. 250 caractere)

17. Care dintre următoarele practici/standarde sunt implementate în penitenciarul dvs.?

Nu Da

If yes, please specify the 
frequency: 

• ocazional (când avem 
timp) 

• frecvent (conform 
planificării, menționați 
care este aceasta)

• sistematic (conform 
planificării, cu 
revizuirea rezultatelor)

Nu este 
cazul

A

Sunt implementate politici și 
proceduri scrise de voluntariat, 
acestea fiind comunicate clar și 
aplicate tuturor voluntarilor
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B

Evaluarea riscurilor este 
efectuată pentru toate 
plasamentele de voluntari, iar 
penitenciarul dvs. se asigură că 
există asigurarea de răspundere 
pentru toți voluntarii

C

Resursele necesare, inclusiv 
spațiul și instrumentele, sunt 
create special pentru o activitate 
voluntară

D

Sunt implementate proceduri 
formale de supraveghere (de 
exemplu, întâlniri față în față, 
completarea documentelor/
rapoartelor)

E

Sunt implementate proceduri 
formale de evaluare (de 
exemplu, studii asupra 
satisfacției beneficiarilor; 
evaluarea cu ajutorul metodelor 
mixte)

Vă rugăm să mergeți la întrebarea 22 – PROFILUL VOLUNTARULUI ȘI 
NEVOILE DE INSTRUIRE. 

În cazul în care nu există o activitate de voluntariat, răspundeți la 
următoarele întrebări:

18. Există interes pentru implementarea unei activități de voluntariat? (__) Da (__) Nu

Dacă nu

Vă rugăm, explicați de ce. (max. 250 caractere)

Ați dori să primiți mai multe informații? (__) Da (__) Nu
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 (Dacă Nu)   

Vă mulțumim pentru că ați acordat timp finalizării acestui sondaj. Inițiativa Volpris.

EU apreciază informațiile pe care le-ați furnizat. Răspunsurile dvs. vor contribui la 

înțelegerea nevoilor dvs. și va sugera noi linii de abordare a formării voluntarilor în 

vederea sprijinirii reabilitării foștilor deținuți.

Dacă da, vă rugăm să continuați completarea chestionarului: 

19.Care dintre următoarele domenii/sectoare ale voluntariatului ar răspunde cel mai 

bine nevoilor penitenciarului în ceea ce privește activitățile de voluntariat?

(__) Sprijin administrativ pentru penitenciar

(__) Îmbunătățirea spațiilor penitenciarului

(__) Legături cu comunitatea

(__) Asistență juridică

(__) Dezvoltarea capacităților sociale și personale

(__) Sănătate

(__) Ocuparea forței de muncă

 (__) Arte și activități culturale

(__) Educație (materii specifice)

(__) Bunăstare (sport; artă; meditație; yoga…)

(__) Vizite de solidaritate

 (__) Altele:____________________

20. Credeți că penitenciarul va avea nevoie de ajutor pentru implementarea 

activității? (__) Da (__) Nu

Dacă DA:  

21. Ce fel de ajutor apreciați ca fiind cel mai important pentru a sprijini penitenciarul 

în implementarea activităților de voluntariat?

 (__) Evaluarea nevoilor
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(__) Proiectarea unei activități de voluntariat pentru penitenciarul dvs.

(__) Definirea profilului managerilor de voluntari

(__) Formarea managerilor responsabili pentru activitățile de voluntariat

(__) Formarea voluntarilor

(__) Supravegherea activităților de voluntariat

(__) Cuantificarea rezultatelor activităților de voluntariat

(__) Altele _____________________________

Vă mulțumim pentru că ați acordat timp finalizării acestui sondaj. Inițiativa Volpris.

EU apreciază informațiile pe care le-ați furnizat. Răspunsurile dvs. vor contribui la 

înțelegerea nevoilor dvs. și va sugera noi linii de abordare a formării voluntarilor în 

vederea sprijinirii reabilitării foștilor deținuți.

PROFILUL VOLUNTARULUI ȘI NEVOILE DE FORMARE ALE ACESTUIA 

A. Profilul voluntarului

22. Penitenciarul dvs. are un profil al voluntarului? (__) Da (__) Nu

  (dacă nu, mergeți la Partea B)

Dacă da,

Acest proces este adaptat procesului de reabilitare a deținuților? (__) Da (__) Nu
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23. Vă rugăm să descrieți pe scurt care sunt caracteristicile pe care penitenciarul dvs. 

le include în profilul voluntarului. (max. 250 caractere)

B. Formarea voluntarilor

24. Penitenciarul dvs. are un program specific de formare pentru Organizațiile de 

Servicii de Voluntariat/voluntarii? (__) Da (__) Nu

(dacă NU, mergeți la întrebarea 29)

Dacă da:

25. Cât de frecvent practicile, standardele și alte forme de activități de formare 

adoptate pentru instruirea voluntarilor includ următoarele principii?

Nu Da

Dacă da, vă rugăm specificați 
frecvența: 

• ocazional (când avem 
timp) 

• frecvent (conform 
planificării, menționați 
care este aceasta)

• sistematic (conform 
planificării, cu revizuirea 
rezultatelor)

Nu este 
cazul

A

Programul de formare inițială 
a voluntarilor este adaptat 
principiilor de reabilitare și de 
desistare

B
Programul de formare inițială 
a voluntarilor este conceput pe 
baza unei ”Abordări Unice”
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26. În ce format se desfășoară sesiunile de formare?

(__) Sala de clasă

(__) eLearning

(__) bLearning (în sala de clasă și eLearning)

C

Programul de formare inițială a 
voluntarilor este personalizat în 
funcție de cerințele activităților 
de voluntariat și adaptat 
programelor și intervențiilor 
specifice deja existente

D

Organizațiile de Servicii de 
Voluntariat asigură voluntarilor 
activitățile de formare inițială 
pe baza nevoilor identificate de 
voluntari prin auto-evaluare

E

Formare continuă - Voluntarii 
care activează în acest 
penitenciar beneficiază de 
formare continuă care poate 
fi asigurată de penitenciar sau 
de Organizațiile de Servicii de 
Voluntariat (de exemplu, cel 
puțin o dată pe an)

ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT

27. Cine asigură sesiunile de formare a voluntarilor în penitenciar?

(__) Personalul penitenciarului

(__) Alți specialiști ai Sistemului Justiției Penale

(__) Organizațiile de promovare a voluntariatului

(__) Altele, vă rugăm specificați: _____________________________________________
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penitenciare

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar 
opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

IV. Profilul managerului de voluntari și nevoile de formare ale 
acestuia 

28. În acest penitenciar, a fost numită o anumită persoană care să activeze ca și 

coordonator al voluntarilor?

 (__) Da (__) Nu 

a) Ce funcții/roluri îndeplinește coordonatorul voluntarilor? (puteți selecta mai multe 

răspunsuri)

(__) Recrutarea voluntarilor

(__) Gestionarea voluntarilor (implicarea voluntarilor; monitorizarea; evaluarea 

acestora…)

(__) Formarea voluntarilor

(__) Altele_________

b) Managerul/coordonatorul voluntarilor mai ocupă și o altă poziție în cadrul 

penitenciarului? ?  (__) Da (__) Nu

c) Dacă da, care poziție: _________________________

29. Ce criterii considerați a fi importante în alegerea unui coordonator de voluntari? 

Vă rugăm, alegeți 5 (cinci) criterii pe care le considerați cele mai relevante.

(__) Abilități de organizare și de management

(__) Abilități de comunicare și interpersonale

(__) Sensibilitate la nevoile voluntarilor

 (__) Capacitatea de a dezvolta scopuri și obiective pentru voluntari

(__) Abilități de management de proiect

(__) Abilități de gestionare a timpului

 (__) Flexibilitate în utilizarea și alocarea resurselor

(__) Abilități de ascultare
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(__) Entuziasm și răbdare

(__) Spirit de echipă

(__) Convingere și implicare

(__) Experiență relevantă

(__) Disponibilitate

(__) Alcătuirea Programelor de Voluntariat, alături de Organizația de Servicii de 

Voluntariat sau Voluntar

(__) Altele – vă rugăm, specificați:

30. În opinia dvs., ce funcții/roluri ar trebui să îndeplinească managerul de voluntari? 

(puteți selecta mai multe răspunsuri)

(__) Recrutarea voluntarilor

(__) Gestionarea voluntarilor (implicarea voluntarilor; monitorizarea; evaluarea 

acestora…)

(__) Formarea voluntarilor

(__) Altele _____________________________

31. Managerul de voluntari beneficiază de sesiuni de formare? (__) Da (__) Nu

Dacă NU: 

• există interes/nevoie de o astfel de formare? (__) Da (__) Nu 

• ați dori să primiți mai multe informații? (__) Da (__) Nu

(Dacă NU)  

Vă mulțumim pentru că ați acordat timp finalizării acestui sondaj. Inițiativa Volpris.

EU apreciază informațiile pe care le-ați furnizat. Răspunsurile dvs. vor contribui la 

înțelegerea nevoilor dvs. și va sugera noi linii de abordare a formării voluntarilor în 

vederea sprijinirii reabilitării foștilor deținuți.

Dacă DA:
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opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

32. Cine asigură formarea pentru coordonatorul de voluntari?

(__) penitenciarul

(__) alți profesioniști ai Sistemului Justiției Penale

(__) organizația de promovare a voluntariatului

(__) altele, vă rugăm specificați_______________

33. În cadrul cărui format se desfășoară formarea?

(__) Sala de clasă

(__) eLearning

(__) bLearning (în sala de clasă și eLearning) 

(__) Altele, specificați____________

34. Ce metode sunt utilizate în mediul de învățare?

(__) Prezentare

(__) Seminarii

(__) Chestionar

(__) Altele, vă rugăm specificați _____________________________

35. Instruirea urmează un program/ghid specific? (__) Da (__) Nu

(dacă NU)

Vă mulțumim pentru că ați acordat timp finalizării acestui sondaj. 
Inițiativa Volpris.EU apreciază informațiile pe care le-ați furnizat. 

Răspunsurile dvs. vor contribui la înțelegerea nevoilor dvs. și va sugera noi 
linii de abordare a formării voluntarilor în vederea sprijinirii 

reabilitării foștilor deținuți

Dacă DA, care? ________________
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36. Managerii de voluntari implementează un ghid/manual de “bune practici” pentru 

a-i ghida și sprijini  în cadrul gestionării voluntarilor? (__) Da (__) Nu

37. Dacă da, vă rugăm să indicați denumirea manualului/ghidului de bune practici 

utilizat de coordonatorul de voluntari în penitenciarul dvs. pentru a-l distribui pe 

platforma online VOLPRIS

38. Vă rugăm, dacă este posibil să ne comunicați programele/ghidurile/manualele pe 

care le știți și pe care doriți să ni le recomandați pentru a le distribui pe platforma 

online VOLPRIS.

Alte informații: 

Numele persoanei care a completat acest sondaj:

Poziție/funcție:

Detalii de contact (nume și adresă de email):

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

Vă mulțumim pentru că ați acordat timp finalizării acestui sondaj. Inițiativa Volpris.

EU apreciază informațiile pe care le-ați furnizat. Răspunsurile dvs. vor contribui 

la înțelegerea nevoilor dvs. și va sugera noi linii de abordare pentru formarea 

voluntariatului în vederea sprijinirii reabilitării foștilor deținuți.
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publicației

Data 
publicației 
(AAAA)

Titlul Tipul publicației 
(proiecte, articole, 
publicații, studii 
de caz, rapoarte, 

studii…)

Subiectele discutate/domeniile acoperite Concluziile principale (Abstract - 1 paragraf, dacă este posibil) Nivelul 
domeniului de 
aplicare (EU; 
transfrontalier; 
național)

Bibliografie pe Internet sau pe 
hârtie

ENG 2015 ÎMBUNĂTĂȚIREA IMPLICĂRII 
VOLUNTARILOR: REZULTATELE 
UNEI EVALUĂRI A NEVOILOR 
PERSONALULUI ÎN CADRUL UNEI 
ORGANIZAȚII BAZATĂ PE COMUNITATE

Articol • Profilul voluntarilor/nevoile de 
formare: practici organizaționale 
(recrutare; formare; provocări; sprijinirea 
personalului); implicarea voluntarilor 
(satisfacție; implicare; intenția de a 
continua să desfășoare activități în cadrul 
aceleiași instituții)

Evaluarea nevoilor pentru determinarea nevoilor de voluntari ale personalului și pentru 
planificarea sporirii implicării și păstrării voluntarilor. Asigură practici și faze organizaționale 
(recrutarea voluntarilor; formarea voluntarilor; sprijinul personalului) și de implicare a 
voluntarilor (satisfacția voluntarilor; angajamentul voluntarilor; intenția voluntarilor de 
a rămâne) pentru ca voluntarii să se poată implica și să își mențină angajamentul pentru 
organizație. Studiul a abordat următoarele aspecte în cadrul unei organizații bazate pe 
comunitate: i) cantitatea de personal cu voluntari activi și nevoile voluntarilor; ii) dacă 
personalul prevede utilizarea voluntarilor; iii) modurile de îmbunătățire a programului de 
voluntariat; iv) asigurarea soluțiilor eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru 
sporirea participării/implicării voluntarilor. 

NAȚIONAL Thomas, T. (2016). Improving 
Volunteer Engagement: Results 
of a Staff Needs Assessment at a 
Community Based Organization

• Program de voluntariat

• Evaluarea personalului: chestionar 
pentru organizarea nevoilor voluntarilor 
și a programelor de voluntariat; evaluarea 
voluntarilor: chestionar 

ENG 2018 ANALIZAREA NEVOILOR SOCIALE Report • Analizarea nevoilor sociale: alegerea unui 
instrument de analizare; determinarea 
domeniilor principale; crearea unui 
instrument personalizat de analizare; etc.

Asigură instrumentele de screening a nevoilor persoanelor care susțin sănătatea 
consumatorilor în vederea susținerii îmbunătățite a utilizării eficiente și competente, din 
punct de vedere cultural, a instrumentelor în cadrul programelor publice de stat. Transmite 
instrucțiuni asupra analizării instrumentelor sociale (alegerea unui instrument de screening: 
determinarea domeniilor principale; crearea unui instrument de analizare personalizat etc.)

NAȚIONAL Centre for consumer engagement 
in health innovation. Access on 
November 4th, 2018. Available at 
<https://www.healthinnovation.
org/resources/publications/
screening-for-social-needs> 

ENG - FIȘĂ DE LUCRU PENTRU EVALUAREA 
UNUI NUMĂR DE 5 NEVOI ALE 
VOLUNTARILOR

Proiect • Profilul voluntarilor/ nevoile de formare 
ale acestora: management, sprijin, 
recrutare; chestionar

Evaluarea nevoilor de management al voluntarilor care analizează 5 aspecte: i) Sistem de 
planificare/Sprijin; ii) Recrutarea și menținerea relațiilor eficiente cu voluntarii; iii) Analizare; 
iv) Sprijinirea voluntarilor; v) Sustenabilitatea programului. Evaluarea constă într-o scală 
de: 0- Nu a fost completat; 1- În curs de; 3-Câtva; 5- Complet; Sesiune de formare necesară 
– asigurarea scorului mediu, a punctelor tari organizaționale, a domeniilor care necesită 
îmbunătățire/revizie, a resurselor necesare și a nivelului de prioritate (Ridicat, Moderat, 
Scăzut, Nu este cazul)

NAȚIONAL United Way of Greater Milwau-kee 
& Waukesha County. Access on 
November 4th, 2019. Available at 
<https://www.united-waygmwc.
org/UnitedWayMilwau-
kee/Volunteer-Re-
sources/5VolunteerNeedsAssess-
mentWork-sheet.pdf>

ENG - PLANUL DE MOBILIZARE A IMPLICĂRII 
VOLUNTARILOR

Proiect • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora 

Prezintă diminuarea activităților de voluntariat ca problemă centrală pentru societatea 
prezentului. Planul are în vedere să gestioneze motivele pentru care persoanele nu se 
implică în activități de voluntariat și modul de sporire a ratei voluntariatului în Districtul 
Dane. Asigură un ghid de bune practici prin examinarea motivelor pentru care oamenii se 
implică în activitățile de voluntariat, segmentele unde activează voluntarii, ca și motivele 
pentru care aceștia încep activitățile de voluntariat. Profilul managerilor de voluntari. 
Propune următoarele strategii: i) Sporirea conștientizării nevoii de sporire a voluntariatului 
pentru accelerarea reușitei Agendei pentru Schimbare; ii) Sporirea extinderii către un grup 
mai mare și mai divers de potențiali voluntari; iii) Îmbunătățirea practicilor de management 
al voluntarilor pentru recrutarea, potrivirea la nevoi, formarea și păstrarea voluntarilor. 

NAȚIONAL United Way of Greater Milwaukee 
& Waukesha County. Access 
on November 4th, 2019. 
Available at <https://www.
unitedwaydanecounty.org/
reports/

• Programe de voluntariat: profilul 
managerului de voluntari

ENG - EVALUAREA CAPACITĂȚII 
VOLUNTARILOR

• Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora: instrumentul de evaluare 

Evaluarea cuantifică nivelul infrastructurii pentru programele de voluntariat prezente în 
cadrul unei organizații de servicii, prin intermediul unui număr de 47 de indicatori. Acest 
instrument este creat pentru a fi utilizat de organizațiile non-profit, guvernamentale 
și de educație. Cele mai bune practici ale managementului voluntarilor cuantificate 
prin intermediul acestei evaluări se încadrează în următoarele categorii: structura 
organizațională; resursele alocate pentru voluntari; parteneriate externe; strategia de 
recrutare și extindere; politicile de program; rolurile voluntarilor dezvoltate complet; 
proceduri de screening; formare; supervizare; relațiile dintre voluntari și personal; strategii 
de recunoaștere și păstrare; structuri de feedback pentru voluntari; sisteme de urmărire și 
înregistrare.

NAȚIONAL Napa County Office of Education. 
Access on November 5th, 2019

ENG - SUPPORT STUDII DE CAZ 
REFERITOARE LA MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR: REZULTATE MAI 
BUNE PENTRU VOLUNTARI PRIN 
SPRIJINUL EXPERȚILOR

Studii de caz • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Tobi Johnson & Associates este o firmă de consultanță non-profit care ajută organizațiile 
de toate formele și dimensiunile să-și construiască capacitatea prin intermediul unei 
investiții țintite asupra strategiei lor de voluntariat, ajutându-le astfel să identifice și să 
înlocuiască abordările ineficiente de tip “școală veche” cu practicile bazate pe cercetări care 
au fost dovedire a avea succes. Link-ul indică câteva cazuri de managementul voluntarilor 
gestionate de Tobi Johnson & Associates.

Tobi Johnson & Associates. Access 
on November 5th, 2019. Available 
at <https://tobijohnson.com/
case-studies/>• Programe de voluntariat

ENG - EVALUAREA NEVOILOR 
ORGANIZAȚIILOR NON-PROFIT – 
IMPLICAREA VOLUNTARILOR 

Survey • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Upper Peninsula Volunteer Network este un grup de colaborare care are în vedere să 
dezvolte capacitatea organizațiilor U.P. pentru conectarea cetățenilor la oportunitățile de 
servicii care se pot potrivi nevoilor comunității. Studiul a avut în vedere să ajute Rețeaua 
să înțeleagă modul în care organizațiile U.P. non-profit implică voluntarii și să identifice 
domeniile unde există nevoi, cu privire la managementul voluntarilor. 

NAȚIONAL U.P. Volunteer Network. Access 
on November 5th, 2019. Available 
at <https://www.surveymonkey.
com/r/ZZF7R8Q>• Programe de voluntariat

ENG 2017 REȚEAUA EUROPEANĂ A 
VOLUNTARILOR ANGAJAȚI (EVEN) 

Project • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Employee Volunteering European Network (EVEN) a fost creată de Centrul European de 
Voluntari (CEV) și are în vedere să sporească numărul de angajatori și organizații care implică 
voluntarii, capabile de a implementa activități de voluntariat de calitate bună pentru angajați. 
Asigură ghiduri/publicații pentru a ajuta: angajații să organizeze inițiative private de voluntariat; 
organizatorii de activități de voluntariat pe durata timpului de lucru; organizatorii evenimentelor 
de team building pentru personal, pe baza activităților de voluntariat.

EU Employee Volunteering European 
Network (EVEN) - European 
Volunteer Centre (CEV). Access 
on November 5th, 2019. 
Available at <https://www.
europeanvolunteercentre.org/
even/>

• Programe de voluntariat

Anexa B – Tabel de prezentare a dovezilor privitoare la instrumentele de screening a nevoilor de voluntariat și a programelor de 
voluntariat din sectorul Justiției Penale 

https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
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publicații, studii 
de caz, rapoarte, 

studii…)

Subiectele discutate/domeniile acoperite Concluziile principale (Abstract - 1 paragraf, dacă este posibil) Nivelul 
domeniului de 
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transfrontalier; 
național)

Bibliografie pe Internet sau pe 
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ENG 2015 ÎMBUNĂTĂȚIREA IMPLICĂRII 
VOLUNTARILOR: REZULTATELE 
UNEI EVALUĂRI A NEVOILOR 
PERSONALULUI ÎN CADRUL UNEI 
ORGANIZAȚII BAZATĂ PE COMUNITATE

Articol • Profilul voluntarilor/nevoile de 
formare: practici organizaționale 
(recrutare; formare; provocări; sprijinirea 
personalului); implicarea voluntarilor 
(satisfacție; implicare; intenția de a 
continua să desfășoare activități în cadrul 
aceleiași instituții)

Evaluarea nevoilor pentru determinarea nevoilor de voluntari ale personalului și pentru 
planificarea sporirii implicării și păstrării voluntarilor. Asigură practici și faze organizaționale 
(recrutarea voluntarilor; formarea voluntarilor; sprijinul personalului) și de implicare a 
voluntarilor (satisfacția voluntarilor; angajamentul voluntarilor; intenția voluntarilor de 
a rămâne) pentru ca voluntarii să se poată implica și să își mențină angajamentul pentru 
organizație. Studiul a abordat următoarele aspecte în cadrul unei organizații bazate pe 
comunitate: i) cantitatea de personal cu voluntari activi și nevoile voluntarilor; ii) dacă 
personalul prevede utilizarea voluntarilor; iii) modurile de îmbunătățire a programului de 
voluntariat; iv) asigurarea soluțiilor eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru 
sporirea participării/implicării voluntarilor. 

NAȚIONAL Thomas, T. (2016). Improving 
Volunteer Engagement: Results 
of a Staff Needs Assessment at a 
Community Based Organization

• Program de voluntariat

• Evaluarea personalului: chestionar 
pentru organizarea nevoilor voluntarilor 
și a programelor de voluntariat; evaluarea 
voluntarilor: chestionar 

ENG 2018 ANALIZAREA NEVOILOR SOCIALE Report • Analizarea nevoilor sociale: alegerea unui 
instrument de analizare; determinarea 
domeniilor principale; crearea unui 
instrument personalizat de analizare; etc.

Asigură instrumentele de screening a nevoilor persoanelor care susțin sănătatea 
consumatorilor în vederea susținerii îmbunătățite a utilizării eficiente și competente, din 
punct de vedere cultural, a instrumentelor în cadrul programelor publice de stat. Transmite 
instrucțiuni asupra analizării instrumentelor sociale (alegerea unui instrument de screening: 
determinarea domeniilor principale; crearea unui instrument de analizare personalizat etc.)

NAȚIONAL Centre for consumer engagement 
in health innovation. Access on 
November 4th, 2018. Available at 
<https://www.healthinnovation.
org/resources/publications/
screening-for-social-needs> 

ENG - FIȘĂ DE LUCRU PENTRU EVALUAREA 
UNUI NUMĂR DE 5 NEVOI ALE 
VOLUNTARILOR

Proiect • Profilul voluntarilor/ nevoile de formare 
ale acestora: management, sprijin, 
recrutare; chestionar

Evaluarea nevoilor de management al voluntarilor care analizează 5 aspecte: i) Sistem de 
planificare/Sprijin; ii) Recrutarea și menținerea relațiilor eficiente cu voluntarii; iii) Analizare; 
iv) Sprijinirea voluntarilor; v) Sustenabilitatea programului. Evaluarea constă într-o scală 
de: 0- Nu a fost completat; 1- În curs de; 3-Câtva; 5- Complet; Sesiune de formare necesară 
– asigurarea scorului mediu, a punctelor tari organizaționale, a domeniilor care necesită 
îmbunătățire/revizie, a resurselor necesare și a nivelului de prioritate (Ridicat, Moderat, 
Scăzut, Nu este cazul)

NAȚIONAL United Way of Greater Milwau-kee 
& Waukesha County. Access on 
November 4th, 2019. Available at 
<https://www.united-waygmwc.
org/UnitedWayMilwau-
kee/Volunteer-Re-
sources/5VolunteerNeedsAssess-
mentWork-sheet.pdf>

ENG - PLANUL DE MOBILIZARE A IMPLICĂRII 
VOLUNTARILOR

Proiect • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora 

Prezintă diminuarea activităților de voluntariat ca problemă centrală pentru societatea 
prezentului. Planul are în vedere să gestioneze motivele pentru care persoanele nu se 
implică în activități de voluntariat și modul de sporire a ratei voluntariatului în Districtul 
Dane. Asigură un ghid de bune practici prin examinarea motivelor pentru care oamenii se 
implică în activitățile de voluntariat, segmentele unde activează voluntarii, ca și motivele 
pentru care aceștia încep activitățile de voluntariat. Profilul managerilor de voluntari. 
Propune următoarele strategii: i) Sporirea conștientizării nevoii de sporire a voluntariatului 
pentru accelerarea reușitei Agendei pentru Schimbare; ii) Sporirea extinderii către un grup 
mai mare și mai divers de potențiali voluntari; iii) Îmbunătățirea practicilor de management 
al voluntarilor pentru recrutarea, potrivirea la nevoi, formarea și păstrarea voluntarilor. 

NAȚIONAL United Way of Greater Milwaukee 
& Waukesha County. Access 
on November 4th, 2019. 
Available at <https://www.
unitedwaydanecounty.org/
reports/

• Programe de voluntariat: profilul 
managerului de voluntari

ENG - EVALUAREA CAPACITĂȚII 
VOLUNTARILOR

• Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora: instrumentul de evaluare 

Evaluarea cuantifică nivelul infrastructurii pentru programele de voluntariat prezente în 
cadrul unei organizații de servicii, prin intermediul unui număr de 47 de indicatori. Acest 
instrument este creat pentru a fi utilizat de organizațiile non-profit, guvernamentale 
și de educație. Cele mai bune practici ale managementului voluntarilor cuantificate 
prin intermediul acestei evaluări se încadrează în următoarele categorii: structura 
organizațională; resursele alocate pentru voluntari; parteneriate externe; strategia de 
recrutare și extindere; politicile de program; rolurile voluntarilor dezvoltate complet; 
proceduri de screening; formare; supervizare; relațiile dintre voluntari și personal; strategii 
de recunoaștere și păstrare; structuri de feedback pentru voluntari; sisteme de urmărire și 
înregistrare.

NAȚIONAL Napa County Office of Education. 
Access on November 5th, 2019

ENG - SUPPORT STUDII DE CAZ 
REFERITOARE LA MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR: REZULTATE MAI 
BUNE PENTRU VOLUNTARI PRIN 
SPRIJINUL EXPERȚILOR

Studii de caz • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Tobi Johnson & Associates este o firmă de consultanță non-profit care ajută organizațiile 
de toate formele și dimensiunile să-și construiască capacitatea prin intermediul unei 
investiții țintite asupra strategiei lor de voluntariat, ajutându-le astfel să identifice și să 
înlocuiască abordările ineficiente de tip “școală veche” cu practicile bazate pe cercetări care 
au fost dovedire a avea succes. Link-ul indică câteva cazuri de managementul voluntarilor 
gestionate de Tobi Johnson & Associates.

Tobi Johnson & Associates. Access 
on November 5th, 2019. Available 
at <https://tobijohnson.com/
case-studies/>• Programe de voluntariat

ENG - EVALUAREA NEVOILOR 
ORGANIZAȚIILOR NON-PROFIT – 
IMPLICAREA VOLUNTARILOR 

Survey • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Upper Peninsula Volunteer Network este un grup de colaborare care are în vedere să 
dezvolte capacitatea organizațiilor U.P. pentru conectarea cetățenilor la oportunitățile de 
servicii care se pot potrivi nevoilor comunității. Studiul a avut în vedere să ajute Rețeaua 
să înțeleagă modul în care organizațiile U.P. non-profit implică voluntarii și să identifice 
domeniile unde există nevoi, cu privire la managementul voluntarilor. 

NAȚIONAL U.P. Volunteer Network. Access 
on November 5th, 2019. Available 
at <https://www.surveymonkey.
com/r/ZZF7R8Q>• Programe de voluntariat

ENG 2017 REȚEAUA EUROPEANĂ A 
VOLUNTARILOR ANGAJAȚI (EVEN) 

Project • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Employee Volunteering European Network (EVEN) a fost creată de Centrul European de 
Voluntari (CEV) și are în vedere să sporească numărul de angajatori și organizații care implică 
voluntarii, capabile de a implementa activități de voluntariat de calitate bună pentru angajați. 
Asigură ghiduri/publicații pentru a ajuta: angajații să organizeze inițiative private de voluntariat; 
organizatorii de activități de voluntariat pe durata timpului de lucru; organizatorii evenimentelor 
de team building pentru personal, pe baza activităților de voluntariat.

EU Employee Volunteering European 
Network (EVEN) - European 
Volunteer Centre (CEV). Access 
on November 5th, 2019. 
Available at <https://www.
europeanvolunteercentre.org/
even/>

• Programe de voluntariat

Anexa B – Tabel de prezentare a dovezilor privitoare la instrumentele de screening a nevoilor de voluntariat și a programelor de 
voluntariat din sectorul Justiției Penale 

https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
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ENG 2017 STANDARDE ȘI PROCEDURI 
SOLICITATE DE UE, INIȚIATIVA 
AJUTOR PENTRU VOLUNTARI 
– Linii Directoare pentru 
Organizațiile Trimițătoare 

Publicație • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Asigură linii directoare asupra procesului, standardelor de calitate și procedurilor de 
management al voluntarilor. Publicația abordează standarde de calitate ale EU Aid 
Volunteers care acoperă următoarele subiecte: i) cadrul legal; ii) parteneriatul; iii) ciclul de 
managementul voluntariatului (identificarea sarcinii, identificarea și selectarea voluntarilor, 
pregătire, aspecte logistice, desfășurare, monitorizare și evaluare, recunoaștere). 

EU EU Aid Volunteers Initiative. Access 
on November 6th, 2019. Available at 
<http://www.aidvolunteers.org/wp-con-
tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-
WEB.pdf>

ENG 2012 EVALUAREA NEVOILOR 
DE MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR DIN CADRUL 
PROGRAMULUI 4-H DIN 
TENNESSEE 

Studiu de caz • Programe de voluntariat Articolul reprezintă un studiu care are în vedere determinarea percepțiilor asupra lucrului 
cu liderii voluntarilor 4-H, ca și nivelul de cunoștințe al managementului de voluntari, 
prin intermediul unei evaluări a nevoilor la nivelul întregului stat, cu referire la agenții 
Tennessee Extension, care aveau responsabilități pentru tinerii 4-H. Metoda utilizată pentru 
colectarea datelor a fost un chestionar cu patru părți, proiectat de cercetători și bazat pe 
Internet. Concluziile au fost că agenții se percepeau pe sine ca având niveluri superioare 
de cunoștințe/percepție atunci când lucrau cu liderii voluntarilor 4-H. Totuși, aceștia au 
subliniat și nevoia de a avea materiale privitoare la managementul voluntarilor care le fie 
puse la dispoziție (disponibile agenților și voluntarilor).

NAȚIONAL Casteel, R. B. (2010). Volunteer 
management needs assessment of the 
Tennessee 4-H program.

• Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

ENG 2004 PRACTICI DE MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR ȘI PĂSTRAREA 
VOLUNTARILOR

Report • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Raportul aparține unei serii de  informări asupra constatărilor unui studiu din 2003 
asupra capacității de managementul voluntarilor din cadrul organizațiilor de caritate și a 
congregațiilor. Concluziile acestui raport se bazează pe practicile, provocările și aspirațiile 
pentru programele lor de voluntariat. Raportul s-a concentrat pe adoptarea de organizațiile 
caritabile a nouă practici recomandate pentru managementul voluntarilor: i) Supervizarea 
și comunicarea regulată cu voluntarii; ii) Acoperirea și asigurarea de răspundere pentru 
voluntari; iii) Colectarea regulată a informațiilor asupra numărului de voluntari și orelor 
de activități; iv) Proceduri de analiză pentru identificarea voluntarilor adecvați; v) Politici 
și fișe ale posturilor scrise, pentru implicarea voluntarilor; vi) Activități de recunoaștere, 
cum ar fi ceremonii de premiere, pentru voluntari; vii) Cuantificarea anuală a impactului 
voluntarilor; viii) Oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru voluntari; ix) 
Sesiuni de formare pentru personalul plătit, care lucrează cu voluntarii. Există constatări 
noi referitoare la capacitatea de management a voluntarilor și păstrarea acestora, cu privire 
la: Adoptarea Practicilor de Managementul Voluntarilor este Răspândită; Probabilitatea 
Adoptării acestora Depinde de Caracteristicile Organizațiile Caritabile; Anumite Practici 
sunt Legate de Îmbunătățirea Păstrării Voluntarilor, Unele Nu; Organizațiile Caritabile pot 
Face Alte Lucruri, ca și să Maximizeze Gradul de Păstrare a Voluntarilor. Per total, cercetare a 
indicat importanța practicilor de managementul voluntarilor pentru operațiuni.

NAȚIONAL Hager, M. A. (2004). Volunteer 
management practices and retention of 
vol-unteers.

ENG 2008 ASPECTE DE MANAGEMENT: 
UN STUDIU NATIONAL ASUPRA 
CAPACITĂȚII DE MANAGEMENT 
AL VOLUNTARILOR 

Studiu de caz • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Rapoartele transmit constatările din cadrul unui studiu asupra capacității de managementul 
voluntarilor în organizațiile din Anglia. Studiul a explorat următoarele subiecte: i) nivelurile 
de resurse financiare și umane dedicate de organizații pentru sprijinirea voluntarilor; 
ii) ‘carierele’ (rolurile și posturile) celor care gestionează voluntarii, implementarea 
elementelor recunoscute de bune practici în managementul voluntarilor; iii) problemele 
cu care se confruntă la momentul recrutării și păstrării voluntarilor, ca și cererea viitoare 
de implicare a voluntarilor. Au fost obținute următoarele concluzii: i) multe organizații nu 
dedică suficiente resurse pentru implicarea voluntarilor (în special, fonduri); ii) Resursele 
de managementul voluntarilor sunt dispersate și “ascunse” în rolurile mai vaste ale 
persoanelor; iii) Managerii de voluntarii au o expunere mai redusă la sesiunile de formare 
referitoare la managementul voluntarilor; iv) Managerii de voluntari implementează practici 
considerate bune practici pentru managementul voluntarilor (mai multe dovezi există 
în cadrul organizațiilor mari decât în cele mai mici); v) există o cerere pentru mai mulți 
voluntari, chiar dacă aceasta nu este nelimitată; vi) Capacitatea organizațiilor de a implica 
mai mulți voluntari într-un mod adecvat poate fi limitată. Per total, concluziile indică că 
nu există un model de managementul voluntarilor și nici un singur mod de dezvoltare și 
implementare a bunelor practici. 

NAȚIONAL Machin, J., & Paine, A. E. (2008). 
Management matters: A nation-al 
survey of volun-teer management 
capacity. London: Institute for Vol-
unteering Re-search.

ENG 2003 MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR ÎN SERVICIUL 
DE PROBAȚIUNE – CAZUL DIN 
SINGAPORE 

Raport • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Documentul asigură linii directoare asupra ciclului vieții voluntarilor, inclusiv: un profil 
adecvat al coordonatorului de voluntari; rolul unui coordonator de voluntari; un sistem 
adecvat de managementul voluntarilor; recrutare și desfășurare (distincția dintre nevoile 
voluntarilor regulate și ad-hoc; programul de recrutare a voluntarilor); orientare; formare 
și dezvoltare; ghidare; analiză și sprijin; motivație; recunoaștere; servicii de recomandare și 
suspendare a acordului de colaborare; formare pentru coordonatorii de voluntari.

NAȚIONAL Ang, B. L. (2003). Volunteer 
management in the probation service: 
The case of Singopore.

ENG 2016 MANUALUL MANAGEMENTULUI 
VOLUNTARILOR: O RESURSĂ 
PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE 
ASIGURĂ SERVICII ÎN VEDEREA 
AJUTĂRII NOU-VENIȚILOR ÎN 
CANADA 

Publicație • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Acest manual asigură o imagine de ansamblu asupra procesului de managementul 
voluntarilor, cu centrare pe voluntarii care sprijină nou-veniții. Include link-uri către 
instrumente, resurse și formate. Manualul furnizează și Codul Canadian pentru implicarea 
voluntarilor (valori, principii de ghidare și standarde organizaționale); Recomandări de 
analiză (evaluare, repartizarea pozițiilor, formulare de aplicație, interviu, referințe, verificări 
ale poliției, orientare și formare, sprijin și supervizare, urmărire și feedback); Managementul 
riscurilor; Recrutare (strategie, selectarea voluntarilor, potrivirea voluntarilor care asigură 
servicii directe și persoanele nou-venite); Orientare și formare (voluntari și personal); 
Supervizare; Evaluare și recunoaștere; Gestionarea înregistrărilor etc. 

NAȚIONAL Volunteer Benevoles Canada. Access 
on November 7th, 2019. Available 
at <https://volunteer.ca/vdemo/
EngagingVolunteers_DOCS/VMH_
Eng_2016_Print.pdf>

http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
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ENG 2017 STANDARDE ȘI PROCEDURI 
SOLICITATE DE UE, INIȚIATIVA 
AJUTOR PENTRU VOLUNTARI 
– Linii Directoare pentru 
Organizațiile Trimițătoare 

Publicație • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Asigură linii directoare asupra procesului, standardelor de calitate și procedurilor de 
management al voluntarilor. Publicația abordează standarde de calitate ale EU Aid 
Volunteers care acoperă următoarele subiecte: i) cadrul legal; ii) parteneriatul; iii) ciclul de 
managementul voluntariatului (identificarea sarcinii, identificarea și selectarea voluntarilor, 
pregătire, aspecte logistice, desfășurare, monitorizare și evaluare, recunoaștere). 

EU EU Aid Volunteers Initiative. Access 
on November 6th, 2019. Available at 
<http://www.aidvolunteers.org/wp-con-
tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-
WEB.pdf>

ENG 2012 EVALUAREA NEVOILOR 
DE MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR DIN CADRUL 
PROGRAMULUI 4-H DIN 
TENNESSEE 

Studiu de caz • Programe de voluntariat Articolul reprezintă un studiu care are în vedere determinarea percepțiilor asupra lucrului 
cu liderii voluntarilor 4-H, ca și nivelul de cunoștințe al managementului de voluntari, 
prin intermediul unei evaluări a nevoilor la nivelul întregului stat, cu referire la agenții 
Tennessee Extension, care aveau responsabilități pentru tinerii 4-H. Metoda utilizată pentru 
colectarea datelor a fost un chestionar cu patru părți, proiectat de cercetători și bazat pe 
Internet. Concluziile au fost că agenții se percepeau pe sine ca având niveluri superioare 
de cunoștințe/percepție atunci când lucrau cu liderii voluntarilor 4-H. Totuși, aceștia au 
subliniat și nevoia de a avea materiale privitoare la managementul voluntarilor care le fie 
puse la dispoziție (disponibile agenților și voluntarilor).

NAȚIONAL Casteel, R. B. (2010). Volunteer 
management needs assessment of the 
Tennessee 4-H program.

• Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

ENG 2004 PRACTICI DE MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR ȘI PĂSTRAREA 
VOLUNTARILOR

Report • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Raportul aparține unei serii de  informări asupra constatărilor unui studiu din 2003 
asupra capacității de managementul voluntarilor din cadrul organizațiilor de caritate și a 
congregațiilor. Concluziile acestui raport se bazează pe practicile, provocările și aspirațiile 
pentru programele lor de voluntariat. Raportul s-a concentrat pe adoptarea de organizațiile 
caritabile a nouă practici recomandate pentru managementul voluntarilor: i) Supervizarea 
și comunicarea regulată cu voluntarii; ii) Acoperirea și asigurarea de răspundere pentru 
voluntari; iii) Colectarea regulată a informațiilor asupra numărului de voluntari și orelor 
de activități; iv) Proceduri de analiză pentru identificarea voluntarilor adecvați; v) Politici 
și fișe ale posturilor scrise, pentru implicarea voluntarilor; vi) Activități de recunoaștere, 
cum ar fi ceremonii de premiere, pentru voluntari; vii) Cuantificarea anuală a impactului 
voluntarilor; viii) Oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru voluntari; ix) 
Sesiuni de formare pentru personalul plătit, care lucrează cu voluntarii. Există constatări 
noi referitoare la capacitatea de management a voluntarilor și păstrarea acestora, cu privire 
la: Adoptarea Practicilor de Managementul Voluntarilor este Răspândită; Probabilitatea 
Adoptării acestora Depinde de Caracteristicile Organizațiile Caritabile; Anumite Practici 
sunt Legate de Îmbunătățirea Păstrării Voluntarilor, Unele Nu; Organizațiile Caritabile pot 
Face Alte Lucruri, ca și să Maximizeze Gradul de Păstrare a Voluntarilor. Per total, cercetare a 
indicat importanța practicilor de managementul voluntarilor pentru operațiuni.

NAȚIONAL Hager, M. A. (2004). Volunteer 
management practices and retention of 
vol-unteers.

ENG 2008 ASPECTE DE MANAGEMENT: 
UN STUDIU NATIONAL ASUPRA 
CAPACITĂȚII DE MANAGEMENT 
AL VOLUNTARILOR 

Studiu de caz • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Rapoartele transmit constatările din cadrul unui studiu asupra capacității de managementul 
voluntarilor în organizațiile din Anglia. Studiul a explorat următoarele subiecte: i) nivelurile 
de resurse financiare și umane dedicate de organizații pentru sprijinirea voluntarilor; 
ii) ‘carierele’ (rolurile și posturile) celor care gestionează voluntarii, implementarea 
elementelor recunoscute de bune practici în managementul voluntarilor; iii) problemele 
cu care se confruntă la momentul recrutării și păstrării voluntarilor, ca și cererea viitoare 
de implicare a voluntarilor. Au fost obținute următoarele concluzii: i) multe organizații nu 
dedică suficiente resurse pentru implicarea voluntarilor (în special, fonduri); ii) Resursele 
de managementul voluntarilor sunt dispersate și “ascunse” în rolurile mai vaste ale 
persoanelor; iii) Managerii de voluntarii au o expunere mai redusă la sesiunile de formare 
referitoare la managementul voluntarilor; iv) Managerii de voluntari implementează practici 
considerate bune practici pentru managementul voluntarilor (mai multe dovezi există 
în cadrul organizațiilor mari decât în cele mai mici); v) există o cerere pentru mai mulți 
voluntari, chiar dacă aceasta nu este nelimitată; vi) Capacitatea organizațiilor de a implica 
mai mulți voluntari într-un mod adecvat poate fi limitată. Per total, concluziile indică că 
nu există un model de managementul voluntarilor și nici un singur mod de dezvoltare și 
implementare a bunelor practici. 

NAȚIONAL Machin, J., & Paine, A. E. (2008). 
Management matters: A nation-al 
survey of volun-teer management 
capacity. London: Institute for Vol-
unteering Re-search.

ENG 2003 MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR ÎN SERVICIUL 
DE PROBAȚIUNE – CAZUL DIN 
SINGAPORE 

Raport • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Documentul asigură linii directoare asupra ciclului vieții voluntarilor, inclusiv: un profil 
adecvat al coordonatorului de voluntari; rolul unui coordonator de voluntari; un sistem 
adecvat de managementul voluntarilor; recrutare și desfășurare (distincția dintre nevoile 
voluntarilor regulate și ad-hoc; programul de recrutare a voluntarilor); orientare; formare 
și dezvoltare; ghidare; analiză și sprijin; motivație; recunoaștere; servicii de recomandare și 
suspendare a acordului de colaborare; formare pentru coordonatorii de voluntari.

NAȚIONAL Ang, B. L. (2003). Volunteer 
management in the probation service: 
The case of Singopore.

ENG 2016 MANUALUL MANAGEMENTULUI 
VOLUNTARILOR: O RESURSĂ 
PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE 
ASIGURĂ SERVICII ÎN VEDEREA 
AJUTĂRII NOU-VENIȚILOR ÎN 
CANADA 

Publicație • Profilul voluntarilor/nevoile de formare 
ale acestora

Acest manual asigură o imagine de ansamblu asupra procesului de managementul 
voluntarilor, cu centrare pe voluntarii care sprijină nou-veniții. Include link-uri către 
instrumente, resurse și formate. Manualul furnizează și Codul Canadian pentru implicarea 
voluntarilor (valori, principii de ghidare și standarde organizaționale); Recomandări de 
analiză (evaluare, repartizarea pozițiilor, formulare de aplicație, interviu, referințe, verificări 
ale poliției, orientare și formare, sprijin și supervizare, urmărire și feedback); Managementul 
riscurilor; Recrutare (strategie, selectarea voluntarilor, potrivirea voluntarilor care asigură 
servicii directe și persoanele nou-venite); Orientare și formare (voluntari și personal); 
Supervizare; Evaluare și recunoaștere; Gestionarea înregistrărilor etc. 

NAȚIONAL Volunteer Benevoles Canada. Access 
on November 7th, 2019. Available 
at <https://volunteer.ca/vdemo/
EngagingVolunteers_DOCS/VMH_
Eng_2016_Print.pdf>

http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
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Anexa C – Grafice suplimentare 

Graficul C 1 – Procentul mediu de deținuți în așteptarea procesului, pe țară

Graficul C 2 – Extinderea activităților de voluntariat în penitenciar, pe țară 

Graficul C 3 – Numărul de voluntari care activează în penitenciar, pe țară 
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Graficul C 4 – Domeniile/sectoarele activităților de voluntariat din penitenciare 

Graficul C 5 –Domeniile/sectoarele activităților de voluntariat în penitenciare, pe țară 
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Graficul C 7 – Adoptarea standardelor de asigurare a faptului că Organizațiile de Servicii de Voluntariat au 
criterii și proceduri clare 

Graficul C 6 – Definirea unui proces clar de desfășurare a evaluării comprehensive a nevoilor deținuților în 
termeni de activități de voluntariat pe țară 
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Graficul C 9 – Definirea clară a sarcinilor și responsabilităților voluntarului

Graficul C 8 – Partajarea instrumentelor care ajută profesioniștii să identifice resursele disponibile ale penitenciarului 
pentru activitățile de voluntariat 
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Graficul C 11 – Existența unui coordonator de voluntari, pe țară 

Graficul C 10 – Profilul voluntarului pe țară 
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