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EDIȚIE SPECIALĂ

DRAGĂ CITITOR,
Colaborarea Clujeană este o revistă realizată despre, de către
și pentru Cluj. A fost creată pentru a face vizibilă munca
uimitoare a organizațiilor, instituțiilor și a diferitelor persoane
din întreaga comunitate locală. De asemenea, prin Colaborarea
Clujeană dorim să oferim inspirație și să celebrăm creativitatea
și colaborările care pot face o diferență în viața clujenilor.
Ediția obișnuită a revistei este una mai complexă, conținând
mai multe articole (aici puteți explora numărul anterior), însă
având în vedere criza umanitară actuală, echipa noastră s-a
implicat pe deplin în ajutorul umanitar oferit refugiaților din
Ucraina și din interiorul Ucrainei. În ianuarie 2022, am avut trei
interviuri cu trei femei uimitoare și munca incredibilă pe care o
fac în cadrul organizațiilor/proiectelor lor. Nu am vrut să
pierdem aceste interviuri, așa că am lansat această ediție
specială concentrându-ne doar pe aceste trei conversații.
***
Colaborarea Clujeană este o revistă pentru toți clujenii.
Sperăm ca prin ea: să fim conștienți de munca interesantă, de
foarte multe ori inspirată și importantă pe care o fac atât de
mulți oameni din diferile domenii în Cluj; să identificăm
problemele și provocările care sunt importante pentru noi toți
și să le adresăm pentru a îmbunătăți calitatea vieții și
bunăstarea clujenilor; să facilităm noi conexiuni și să inspirăm
noi colaborări, abordări și inițiative orientate spre soluții,
realizând astfel mai multe împreună decât separat.
Dacă doriți ca inițiativele, evenimentele, proiectele sau
publicațiile dvs. să fie prezentate în următoarea ediție, trimiteține un e-mail la colaborarea.clujeana@patrir.eu

Echipa
Colaborarea Clujeană

INTERVIURI

INTERVIU

📷 Roland Váczi

RADIO PATA
Interviu cu Anastasia Ștefan
director de programe

Radio Pata este un proiect inițiat
de Fundația AltArt pentru Artă
Alternativă alături de Asociația

La capitolul parteneri, ne mândrim în primul
rând cu Asociația Comunitară a Romilor din
Coastei, apoi cu Asociația pentru Studiul
Democrației, cu DGASPC, și avem și un
partener internațional BIT Theater Bergen care ne asigură dimensiunea promovării
internaționale a proiectului.

În primul rând felicitări pentru această
inițiativă! Cum a luat naștere proiectul Radio
Pata și care este scopul său?

De ce credeți că sunt importante astfel de
colaborări?

Am început să vorbim cu membrii comunității
de ideea unui radio comunitar în 2014, când
implementam proiectul Pata-Cluj. Împreună cu
Pepe, Linda, dar și psiholoaga Eva Falhlstrom
care era supervizoarea proiectului, ne-am dat
seama că auto-afirmarea comunității are nevoie
de o voce care să articuleze această autoafirmare. Apoi, de-a lungul anilor, am scris o
serie de cereri de finanțare din care am început
activitățile pregătitoare (ateliere de storytelling,
ateliere radio etc), iar în 2020 am reușit să
câștigăm și această finanțare pe Norway Grants.
Așa am început.

Astfel de colaborări ne ajută să facem Pata
Rât-ul cu adevărat cognoscibil, să nu rămână
doar un târâm mistic ascuns după dealurile
Clujului. El există și este prezent, iar această
recunoaștere
este
necesară
pentru
comunitățile de acolo, ca să își depășească în
timp statutul la care societatea i-a redus, de
"uitați". Desegragarea zonei Pata Rât este un
lucru crucial pentru oamenii care sunt nevoiți
să locuiască în astfel de condiții și având o voce
colectivă
prin
intermediul
radio-ului,
comunitatea are în sfârșit ocazia de a spune
"Stau în Pata Rât și exist!".

Ne puteți detalia aspectul colaborativ care a
contribuit la această inițiativă? Care sunt
partenerii și colaboratorii?

Cui se adresează Radio Pata și cine poate
contribui la conținutul său de programe?

Nu numai a contribuit, ci și contribuie. În primul
rând, am sondat și sondăm comunitatea despre
ce vor să audă la radio. În funcție de asta
alcătuim grila de programe și definim
conținutul emisiunilor. Apoi, crainicii, reporterii
și facilitatorii radioului sunt din comunitate.

Radio Pata se adresează în primul rând
comunităților din Pata Rât: Meșterul Manole și
Stephenson. Încercăm să cultivăm radioul mai
întâi în "sânul" comunităților și să ne
concentrăm pe lucrul cu și pentru comunitate,
iar mai apoi plănuim să ne extindem formatul
radioului și pentru Cluj-Napoca sau alte orașe.

Comunitară a Romilor din
Coastei, Asociația Centrul pentru
Studiul Democrației, Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Cluj și teatrul
BIT Teatergarasjen (Norvegia).

"...având o
voce
colectivă
prin
intermediul
radio-ului,
comunitatea
are în
sfârșit
ocazia de a
spune Stau
în Pata Rât
și exist!".

Cum se poate asculta Radio Pata?

Radioul nostru este unul care emite în regim
online, prin urmare modalitățile de a asculta Radio
Pata
sunt
următoarele:
site-ul
radio-ului
(www.radiopata.ro) și aplicația Radio Pata care
este încă în dezvoltare și va funcționa în primă
fază doar în comunitate. Oamenii ne pot urmări și
pe pagina noastră de Facebook, unde postăm
constant
știri,
actualizări
despre
proiect,
evenimente viitoare live. Vinerea desfășurăm, de
obicei, emisiuni în studio-ul Radio Pata din
Coastei, pe care le transmitem live pe Facebook și
oricine le poate urmări.

Ce planuri aveți pe viitor?

La noi viitorul poate însemna și săptămâna
viitoare, pentru că a te gândi prea mult la planurile
de viitor în cadrul unui astfel de proiect, te face să
pierzi contactul cu realitatea comunității.
În principal ne axăm pe a structura colaborări cât
mai fructuoase în ceea ce privește interesul
comunității. Ultima colaborare de acest gen am
reușit să o închegăm cu Transylvania College, cu
care intenționăm să desfășuram activități cu copiii.
Tot în direcția asta, plănuim să facem o tabăra de
"mici reporter" pentru copiii din Pata Rât, în care
să-și dezvolte aptitudini jurnalistice și să se alăture
radioului cu propria lor rubrică, dedicată copiilor.
Nu în ultimul rând, pregătim tuturor o mare
surpriză, despre care momentan nu putem spune
nimic, însă vă asigurăm că așteptarea o să merite.
Așa că urmăriți-ne în continuare!

În încheiere, ce mesaj ați transmite cititorilor
noștri care doresc să activeze în inițiative
civice și comunitare?

Da, implicați-vă!
Să te implici în comunitățile defavorizate, ca om
midle-class sau chiar upper-class, cu drepturi
respectate și favorizat într-un fel de statutul de
"alb" integrat în societate, e primul pas spre
normalitate. Este vorba de refacerea unei legături
care a fost fragmentată, de un comportament
firesc față de cel de lângă tine. Un lucru important
de menționat aici este că implicarea civică și
comunitară nu ține doar de a dona niște haine din
când în când sau de a duce niște alimente și apoi
a te întoarce înapoi la viața ta gândindu-te că ai
făcut o faptă bună. Faptele bune sunt cantități
neglijabile. Ce are nevoie o astfel de comunitate
este implicare constantă, recunoaștere și integrare.
Menționăm că Radio Pata este deschis la
colaborări în aceasta privință, iar dacă oamenii
vor să contribuie la activitățile pe care le
desfășurăm, îi primim cu dragă inimă!
📷 Roland Váczi

INTERVIU

PRO VOBIS - 30 DE ANI
Interviu cu Pintea Corina
Director Executiv
În primul rând felicitări pentru aniversarea de
30 ani Pro Vobis și la cât mai multe aniversări
de genul! Pentru cei care nu cunosc încă Pro
Vobis, cum a început povestea sa și mai ales
cum a început povestea ta alături de această
organizație?

Povestea Pro Vobis începe acum 30 de ani, în anul
1992, când în România erau chiar puține ONG-uri.
A răspuns atunci uneia dintre cele mai acute
nevoi din sector și anume cea de servicii sociale și
a fost creat ca o asociație umanitară de servicii
sociale adresate în special vârstnicilor sau pentru
prevenția HIV SIDA - nevoile din anii imediat de
după Revoluție - fiind inițiată de o echipă Medici
fără Frontiere, pe care eu nu am avut ocazia să îi
cunosc personal.
Sigur că treptat, din 1992 încolo, lucrând în servicii
sociale și în comunitatea locală din Cluj cei din
echipa Pro Vobis au ajuns să ia contact tot mai
des cu conceptul de voluntariat, care nu era
dezvoltat în România, fiind conectați mai ales cu
organizații din exteriorul tării, din Statele Unite în
special. Așa a intrat în atenția colegilor de atunci
conceptul de voluntariat, precum și conceptul de
centru de voluntariat și urmarea firească a fost de
a implica voluntari locali în diverse activități
comunitare, aplicând modelele care funcționau în
alte părți.

Povestea mea cu Pro Vobis a început într-un mod
tare special pentru mine - mai exact am fost mai
întâi voluntară Pro Vobis, în anul 2004, când m-am
întors din Statele Unite dintr-un an de studii cu o
bursă Open Society Institute. O componentă a
bursei mele era realizarea unui proiect propriu de
serviciu în folosul comunității, și eu am făcut asta
la Pro Vobis, fiind singura organizație în lista ONGurilor din Cluj pe care fundația ne-a dat-o. Am
contactat Pro Vobis încă de când eram în State,
întrebându-i dacă pot să realizez un proiect cu ei și
am primit un răspuns cald și deschis. Și acolo a
început totul! Eu făcusem cunoștință cu conceptul
de voluntariat tot acolo în State, în timpul anului
de studii petrecut la University of Georgia, când am
avut ocazia să fac voluntariat în mai multe locuri,
dar prima și prima dată a fost pe un șantier
Habitat for Humanity, unde am fost efectiv
fascinată de ce poți să faci într-o singură zi ca
voluntar. Și apoi s-a prins de mine acest “microb”!
Înainte să plec în State, în anul 2003, eram o
studentă obișnuită în Cluj, cu activități banale și
repetitive, fără să știu nimic de lumea ONG-urilor.
Voluntariatul aici nu era cunoscut, nu era prea
promovat, așa că eu am făcut cunoștință cu
voluntariatul departe de casă, dar soarta a făcut în
așa fel încât să devină parcursul meu profesional.
Pentru că m-am întors din State și am
implementat mini-proiectul meu, alături de Pro
Vobis, care m-a primit cu brațele deschise ca
voluntară. Am făcut atunci un proiect cu elevi de
școală gimnazială - am creat o serie de cluburi
comunitare, cu Voluntari Juniori – Elevi pentru
comunitate se numea - implementând un
concept pe care tot în State l-am cunoscut - cel de
Service Learning.

Pro Vobis este primul
Centru de Voluntariat
profesionist si
independent din
Romania, care a
contribuit substantial
la promovarea si
dezvoltarea acestui
concept in Romania

"...treptat,
din 1992
încolo,
lucrând în
servicii sociale
și în
comunitatea
locală din Cluj
cei din echipa
Pro Vobis au
ajuns să ia
contact tot
mai des cu
conceptul de
voluntariat,
care nu era
dezvoltat în
România..."

După acest proiect personal am devenit parte
din echipa Centrului local de voluntariat - care
tocmai se desprindea din Pro Vobis, devenind
organizație de sine stătătoare. Am fost prima
angajată a CVCN - Centrul de Voluntariat Cluj
Napoca, urmând ca apoi să revin la Pro Vobis,
de data aceasta în calitate de angajat, în
noiembrie 2006. De atunci și până acum, mai
mult de 15 ani mai târziu, am trecut prin tot felul
de poziții și roluri în Pro Vobis, toată cariera mea
profesională e de fapt legată de destinul Pro
Vobis și pot să spun că am fost cu el mai mult
de jumătate din viața lui. Ne știm bine!
Aveți plănuit ceva special pentru această
aniversare? Bineînțeles dacă se poate
împărtăși în acest moment.

Da, cu siguranță avem gânduri și idei faine
pentru această aniversare - una cu adevărat
specială - nu e puțin lucru, cred, ca un ONG din
România să împlinească 30 de ani de activitate.
Nu vă putem dezvălui chiar tot în acest moment
- cert este că vrem să călătorim prin cei 30 de
ani ai Pro Vobis și să aducem înapoi în prezent
realizările
organizației,
amintiri
frumoase,
premierele pe care le-a adus în sectorul de
voluntariat, dar și oamenii din spatele a ceea ce
înseamnă de fapt Pro Vobis. Pentru că Pro Vobis,
așa cum îi spune și numele, este Pentru Voi,
pentru ceilalți, este despre voluntari și
voluntariat, despre organizațiile cu care am
colaborat în toți acești ani și despre
coordonatorii de voluntari pe care i-am întâlnit
sau sprijinit să lucreze mai bine cu voluntarii.
Sigur că toate aceste lucruri au fost făcute de
fapt de Oamenii Pro Vobis - echipele care s-au
perindat de-a lungul anilor, care au crezut foarte
tare în misiunea Pro Vobis și au investit energia
lor, abilitățile lor, timpul lor, în dezvoltarea
acestei organizații și a domeniului pe care îl
deservim cu mare pasiune.
Așa că, legat de aniversare - eu vă propun să ne
urmăriți pe canalele noastre de Social Media și
veți descoperi acolo ce v-am plănuit 😉 Vom
începe activitățile de comunicare și celebrare în
primăvară, chiar dacă ziua noastră este în luna
iunie. Ne-am gândit că cel mai bun moment să
o marcăm este în Săptămâna Națională a
Voluntariatului-SNV, care e cel mai longeviv
program al Pro Vobis – anul trecut a împlinit 20
de ani! Așa că în SNV 2022, în perioada 9-15 mai
2022, vom celebra cei 30 de ani ai Pro Vobis și
sperăm să ne fiți alături!
Cu siguranță, fiecare dintre noi are propria
definiție a conceptului de voluntariat. Ce
înseamnă pentru tine voluntariatul și care
consideri că sunt beneficiile sale?

E greu să spun că am o definiție proprie a
conceptului de voluntariat, pentru că de foarte
multă vreme dau definiția oficială, legală a
voluntariatului – în multiple contexte de
prezentare sau training. Dar, cum îmi place
mereu să spun în cursurile și atelierele pe care le
țin, dincolo de ce zice oficial Legea
Voluntariatului, acesta trebuie să fie acea

activitate care îndeplinește 3 condiții simultane:
să fie în beneficiul comunității și nu direct al
individului; să fie fără remunerare; să fie din
proprie inițiativă, din propria dorință. Aceasta este
definiția care înglobează cel mai bine principiile
voluntariatului, legate de alegere și de beneficiul
adus
comunității.
Despre
beneficiile
voluntariatului cred că putem să vorbim 2-3 zile, o
săptămână, chiar o viață întreagă 😊
Ele sunt atât de variate, pe cât sunt de diferiți
oamenii care se implică. Evident putem să vorbim
de beneficii la nivel personal și apoi de beneficii
la nivel de grup, de organizație, de comunitate,
de societate. Mie îmi este foarte greu să mă
limitez la doar câteva, dar încerc măcar să le
grupez:
avem beneficii din sfera stării de bine pe care
o are atât voluntarul, cât și cel/cea care
primește bunăvoință, care e recipientul
faptelor bune - în ultimii ani se vorbește mult
despre legătura dintre voluntariat și wellbeing
– este dovedită starea de fericire pe care o
resimțim când ne implicăm și oferim altora
din timpul nostru.
sunt apoi beneficii din sfera dezvoltării și a
învățării - foarte multe legate de dezvoltarea
personală, de testarea unei cariere pentru cei
aflați la început de drum, sau de învățare și
acumulare de abilități noi.
există apoi beneficii extinse date de
conectarea cu alți oameni, cu membrii
comunității, îndeplinindu-ne astfel o nevoie
de participare și de apartenență, dar și de
integrare și incluziune – voluntariatul îți va
oferi prilejul de a te simți împreună cu alții, de
a lupta cu izolarea, de a înțelege că ești o
rotiță într-un angrenaj mai mare și de a-ți da
instrumentele
pentru
asumarea
acestei
responsabilități personale.
Așadar cu siguranță sunt o mulțime de beneficii,
în funcție de vârsta voluntarului, de gradul său de
implicare, de motivația care îl sau o mână în
activitat. Iar la nivel comunitar pe lângă
rezolvarea de probleme și adresarea unor lipsuri,
ce aduce evident voluntariatul, în timp, este un
beneficiu
uriaș
al
participării
membrilor
comunității și al multiplicării exemplului propriu.
Membrii cetății se implică direct în tot ceea ce
ține de dezvoltarea ei și de rezolvarea
problemelor – prin voluntariat devenim mai uniți,
comunitatea este mai coezivă, fiecare om
înțelege mai binenevoile din jur și poate deveni
mai interesat să sprijine schimbarea, să “pună
umărul” la ceea ce dorește să vadă mai bine, mai
frumos, mai durabil în jurul său.
Faceți voluntariat! Vă prinde bine și vouă și
celorlalți, vă împinge înainte sau în lateral, vă
dă un sens, vă motivează, vă deschide lumi
noi, oportunități deosebite. Timpul petrecut în
acțiuni de voluntariat e timp petrecut cu sens,
alături de alți oameni buni, și astfel energia
binelui se multiplică. E numai de bine! 😊

"...prin
voluntariat
îți
îmbogățești și
îți extinzi
setul de
abilități și
competențe
pe care le
duci pe urmă
cu tine în
piața muncii,
în viitoarea
ta carieră."

În luna decembrie ați organizat un eveniment
despre cum se potrivește și unde se
întâlnește voluntariatul cu piața muncii. Ne
puteți împărtăși câteva concluzii despre cum
se văd lucrurile prin prisma voluntarului, a
ONG-ului și a angajatorului?

Da, am avut în decembrie 2021 un eveniment
care a încheiat un proiect de Parteneriat
Strategic, realizat alături de parteneri din
Slovacia și Cehia. Proiectul se numește Meeting
Point și în cadrul său am explorat într-adevăr
această legătură dintre voluntariat, cu abilitățile
dezvoltate în activități de voluntariat - și piața
muncii. Am analizat felul în care pot tinerii, în
special, să transfere ceea ce învață și dezvoltă în
acțiuni de voluntariat, în viitoarea lor carieră,
încercând să vedem ce competențe adună în
bagajul lor și pot pe urmă să “pună pe masă”, în
job-urile pe care le au și le vor avea. Sigur că prin
prisma voluntarului lucrurile se văd bine - în
sensul în care cu cât se implică mai mult în
activități de voluntariat, își dau seama cât de
multe pot să învețe și să își îmbogățească setul
de abilități, mai ales abilități transversale pe care
pe urmă să le folosească într-un job, indiferent
de domeniu. Se știe deja că “la voluntariat”, cum
spun ei, se acumulează celebrele “soft skills”, de
la abilități de comunicare, negociere, abilități
sociale și de interacțiune, până la spiritul de
inițiativă,
project
management,
time
management, leadership - o sumedenie de
abilități pe care angajatorii le caută și le și
observă la cei care au experiență anterioară de
voluntariat.

Cred însă că sunt deocamdată puțini angajatori
care să țină cont la angajare de toate aceste
abilități obținute din voluntariat și de aceea apar
astfel de proiecte, prin care încercam să obișnuim
angajatorii - fie ei companii, fie instituții publice să acorde mai multă atenție experienței de
voluntariat.
Întotdeauna
cerem
experiență
tinerilor pe care îi angajăm, pe care nu prea au
cum să o dezvolte - în sistemul educațional clasic
încă nu se pune atât de mult accent pe partea
practică sau pe dezvoltarea de abilități și atunci
voluntariatul vine să completeze de fapt educația
tinerilor – chiar este recunoscut faptul că
voluntariatul este cea mai eficientă și durabilă
metodă de educație nonformală, atunci când ne
propunem explicit ca prin acțiunile de voluntariat
tinerii să și învețe.
Așadar, făcând voluntariat îți îmbogățești și îți
extinzi setul de abilități și competențe pe care le
duci pe urmă cu tine în piața muncii, în viitoarea
ta carieră. Unii au început să valorizeze asta – sunt
organizații care chiar își definesc ca misiune
dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și
investesc în activități și programe care exact asta
fac – cresc gradul de angajabilitate a tinerilor.
Voluntarii care se implică, indiferent de vârstă,
învață! Ei învață și se dezvoltă, acumulează
experiență practică și variată, chiar dacă nu acesta
este scopul principal - toți cei care au făcut
vreodată voluntariat declară acest beneficiu de
învățare al voluntariatului. Astfel, în evenimentul
nostru din decembrie 2021 am încercat să
aducem la aceeași masă angajatori, ONG-uri și
tineri care au experiență de voluntariat, să vedem
unde este acest punct de întâlnire - acest
Meeting Point - și cum putem face activitățile de
voluntariat mai ancorate în dezvoltarea de
competențe, cum putem sprijini și încuraja
angajatorii să recunoască experiențele dobândite
în activitatea de voluntariat și să țină cont de ele
la angajare și, desigur, am vorbit și despre cum
putem să încurajăm tinerii să prezinte în mod
eficient aceste competențe și să facă voluntariat și
pentru că le aduce acest beneficiu considerabil
de învățare.
Cum consideri că a evoluat voluntariatul în
România în ultimii 30 de ani?

Asta e una dintre cele mai grele întrebări!
Cum spuneam, am fost implicată în sectorul de
voluntariat mai mult de 15 ani și am trecut prin el
purtând diferite pălării, având posturi și roluri
variate. Cu siguranță pot spune că a evoluat, că s-a
schimbat foarte mult! Dacă mă uit doar din 2003,
când am luat eu primul contact cu “sectoru’ ” și nu
era deloc popular sau obișnuit să auzi despre
voluntariat - după câțiva ani deja, în 2007-20082010, cel puțin în orașele mari se promova foarte
mult, tinerii făceau voluntariat, era cu totul
altceva.
Au fost niște schimbări consistente în jurul anilor
2001 și apoi 2011. 2001 a fost declarat de ONU
Anul Internațional al Voluntariatului. Pentru noi, în
România, a fost un an de boom, în sensul în care
atunci s-a dat prima lege a voluntariatului, au
apărut primele centre de voluntariat a căror
înființare am sprijint-o noi, au apărut o serie de

elemente care să sprijine organizațiile în lucrul cu voluntarii:
Conferința Națională cu privire la Voluntariat, Săptămâna
Națională a Voluntariatului, revista Voluntariat.ro (care mai apoi
a devenit platformă online), prima Gală de de apreciere a
implicării în comunitate - toate acestea au fost niște premiere,
facilitate de Pro Vobis, cu pornire din anul 2001, care a dat un
context favorabil pentru voluntariat.

Apoi a venit 2011 - desemnat Anul European al
Voluntariatului, fiind tot un prilej de promovare și de
celebrare a ceea ce înseamnă voluntariatul și efectele sale.
Ce a adus diferit 2011 a fost intensificarea comunicării
despre voluntariat - acesta a devenit mult mai vizibil pentru
public, pentru că până la acel moment nu au existat prea
multe reflectări cu privire la voluntariat la nivel național (în
afara a ceea ce încercam să facem noi prin proiectele Pro
Vobis).
Dacă în anii '90 făceau voluntariat mai puțini oameni,
pentru mine, pentru noi este clar că numerele lor au
crescut, chiar dacă nu există studii și statistici prea multe pe
care să mă bazez când spun asta. Noi în România am avut
întotdeauna majoritatea voluntarilor din rândul tinerilor –
elevi, studenți - cei care aveau mai mult timp și
adaptabilitate mai mare. Ei bine, în ultimii ani se constată
tot mai mult implicarea în voluntariat a categoriilor diferite
de vârstă - a seniorilor, dar și a voluntarilor adulți, mai ales în
contextul pandemiei.
Vedem o mai mare bogăție de oportunități și acțiuni de
voluntariat și în mod evident organizațiile și-au dezvoltat
capacitatea de a lucra cu voluntarii - există mai multe
organizații dispuse să implice voluntari pe termen scurt sau
lung, se vorbește mai des și mai firesc despre voluntariat.
Repet, aici pandemia a constituit pentru noi un avantaj, în
sensul în care a adus vizibilitate celor care fac voluntariat și
s-a scris mai mult și în mass media și s-a auzit mai des pe la
televizor despre cetățenii care se implică în beneficiul
celorlalți, care au simțit că trebuie să își ajute semenii, să le
ducă medicamente, mâncare caldă, să strângă fonduri
pentru echipamente medicale, pentru măști, să ajute de
fapt instituțiile statului să facă față unei crize fără precedent.
Adică au început să se propage și știrile bune, pozitive,în
noianul celor îngrijorătoare, care fac de obicei audiență.
În mod cert voluntariatul a evoluat, a crescut - chiar dacă nu
avem statistici care să dovedească asta (cercetarea în
voluntariat este încă un mare minus). Dar empiric vă pot
spune, cunoscând deja sectorul și organizațiile, urmărind la
Pro Vobis prin toate proiectele noastre dezvoltarea
voluntariatului în România – pot afirma că e o mișcare în
creștere. Nu mai putem spune că nu avem deloc o cultură a
voluntariatului. Sigur, voluntariatul în România este în
proces de dezvoltare și sudare, spre deosebire de alte țări
din vestul Europei, unde este bine închegat în fibra societății

– suntem în proces de învățare, dar cred că suntem tot mai
pregătiți să creștem și să facem astfel încât voluntariatul să
devină o activitate firească, integrată în rutina cât mai
multor oameni.
Bineînțeles, încă mai avem de lucru – e necesar să ajungem
și în orașele mai mici, în zona rurală, să se ofere și acolo
oportunități de voluntariat de calitate, să existe asociații
care abordează diferite nevoi și pot coagula forțele
comunitare, sa se dezvolte capacitatea organizațiilor de a
gestiona voluntari, dar și capacitatea instituțiilor publice de
a implica și integra voluntari în serviciile lor comunitare.
Sunt încă zone în care mai trebuie lucrat și asta e până la
urmă și misiunea noastră – a Pro Vobis și a altor organizații
care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România – aceea
de a crește capacitatea organizațiilor și a sectorului să
dezvolte infrastructura de voluntariat, să pregătească
coordonatorii de voluntari, ca aceștia să fie disponibili,
capabili și doritori să gestioneze eficient voluntarii. S-au
făcut progrese în direcția aceasta, a crescut capacitatea și
s-au înmulțit organizațiile care lucrează bine cu voluntari,
dar încă putem să îmbunătățim acest palier, motiv pentru
care suntem implicați într-un proiect care exact asta
vizează - dezvoltarea capacității sectorului de voluntariat.
Acest proiect se numește Coaliția pentru Voluntariat, este
finanțat prin Active Citizens Fund și îl implementam în
perioada 2021-2023 alături de alte trei organizații din
România - trei centre de voluntariat puternice (Fundația
Serviciilor Sociale Bethany Iași, Fundația de Sprijin
Comunitar – FSC Bacău și Centrul de Voluntariat ClujNapoca), împreună cu organizația parteneră din Norvegia –
Norges Frivilligsentraler - rețeaua centrelor de voluntariat
de acolo. Încercăm să creăm un cadru legislativ mai bun,
mai adaptat pentru voluntariat în România și pentru
trendurile actuale, dar și să creăm în continuare resurse
pentru voluntariat, pentru organizațiile care implică
voluntari, să creștem capacitatea ONG-urilor de a face
advocacy pentru voluntariat și de a se conecta mai bine cu
autoritățile locale, ca să dezvolte la nivel local voluntariatul.
În cadrul acestui proiect vom relansa platforma
voluntariat.ro, chiar la începutul lui martie 2022, aceasta
urmând să fie un Centru Virtual de Resurse pentru
Voluntariat,
cu
multiple
informații,
instrumente,
oportunități și articole, atât pentru coordonatorii de
voluntari, cât și pentru voluntari. Așadar orice întrebări veți
avea despre subiectul nostru favorit, pe voluntariat.ro veți
putea găsi răspunsuri și inspirație! Nu îl ocoliți!

În cei 30 de ani de activitate ați avut foarte
multe proiecte colaborative, atât la nivel
local, național, dar și internațional. Care
consideri că sunt cele mai importante
ingrediente pentru o colaborare de succes,
mai ales în proiecte civice?

Așa e, în cei 30 de ani am avut multe proiecte
colaborative, multe proiecte în parteneriat –
pentru că este până la urmă poate cel mai
eficient mod de lucru în domeniul nostru. Am
pornit de la parteneriate locale, dar în mod
natural ne-am îndreptat spre nivelul național, de
prin 2004, când departamentul de programe
locale al Pro Vobis s-a desprins și a devenit
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, noi păstrând
o orientare la nivel național. În 2010 am
oficializat această nouă misiune, schimbând și
denumirea organizației în Pro Vobis – Centrul
Național de Resurse pentru Voluntariat. În
același timp, acționăm și la nivel european suntem membri activi ai Centrului European
pentru Voluntariat (CEV), tot din anul 2001 (acel
an special) și am avut numeroase parteneriate
europene cu organizații similare cu a noastră, de
la care putem să învățăm enorm de mult.
Mergem la întâlnirile CEV, ne inspirăm din ceea
ce se întâmplă în alte părți ale Europei, adunăm
bune practici, le aducem la noi, le adaptăm la
contextul și realitatea noastră. La nivel
internațional avem colaborări cu organizații din
Statele Unite, Noua Zeelandă, Israel, de unde ne
inspirăm foarte mult în tot ceea ce ține de
voluntariatul
corporatist,
infrastructura
de
voluntariat, promovarea voluntariatului.
Cele mai importante ingrediente pentru o
colaborare de succes sunt misiunea comună sau
obiectivele comune, împărtășirea unui mod de
lucru armonios și agreat de parteneri. Asta
simțim că se reflectă cel mai bine în
Parteneriatele Strategice pentru inovare la nivel
European pe care le implementăm deja din anul
2014, sub umbrela programului Erasmus+ unde,
așa cum le spune și numele, dezvoltăm
parteneriate strategice pentru crearea de resurse
în domeniul voluntariatului. Acolo ingredientele
colaborării de succes sunt legate de împărțirea
echilibrată a sarcinilor, de asumarea unei viziuni
unitare comune, de sprijinul reciproc și de faptul
că fiecare vine cu propria “bucată” de expertiză și
o pune la comun. Din acest “împreună” rezultă
abordări diferite sau complementare și iese la
iveală de fapt ceva mai bun și mai puternic
decât ce avem fiecare din noi individual.
În proiecte civice colaborarea de succes cred că
este legată foarte mult de comunicare, de a
putea să îți exprimi interesele, nevoile, valorile și
a găsi punctul acela de mijloc în care valorile și
viziunea tuturor se întâlnesc cu puterea de a
mobiliza resurse și cu motivația de a pune tot
angrenajul acesta în mișcare; sigur că aici
voluntariatul are o contribuție uriașă!
În încheiere, ce mesaj ai transmite celor care
vor să încerce experiența voluntariatului, dar
nu știu de unde să înceapă?

Mesajul
e
simplu:
încercați
experiența
voluntariatului! Nu vă costă, dar va aduce atât de
multe!
Chiar merită să inițiați ceva, să încercați acțiuni
diferite, mărunte, în organizații variate, să ajungeți
să le cunoașteți, să vedeți ce vă place, ce vi se
potrivește și sunt convinsă că o să vă prindă! E un
microb bun care vă prinde – eu am pațit-o! 😉
Foarte mulți voluntari nu prea se mai lasă de asta,
mai ales când au simțit tot ce le poate aduce
voluntariatul, caută cauze noi, devin mai prezenți,
mai conștienți și efectiv le este poftă să facă ceva,
să se implice!
Nu e nicio problemă dacă nu știi de unde să
începi - poți căuta un ONG care susține o cauză
apropiată sau dragă ție, sau care îți stârnește pur
și simplu interesul. Chiar dacă nu cunoști foarte
multe – trebuie să încerci și să începi de undeva.
Te oferi voluntar și le spui: “Am două ore la
dispoziție, pot să vă ajut?”. De acolo lucrurile pot
merge fie în creștere, fie îți dai seama că nu iese,
că nu e o relație potrivită pentru tine și cauți alta!
Sigur, există acum și alte posibilități de a găsi o
acțiune de voluntariat - sunt câteva orașe și la noi
în care există centre de voluntariat, care exact
asta fac: îți oferă o paletă de oportunități din
partea ONG-urilor sau instituțiilor active și îți lasă
posibilitatea să alegi unde vrei să devii voluntar.
Acolo unde nu există însă centre de voluntariat,
poți să contactezi ONG-urile cele mai puternice,
sau o instituție publică, sau ne poți căuta pe noi
să îți propunem una din organizațiile pe care le
cunoaștem, că știm multe de prin toată țara! 😊
Sau, desigur, apelează la puternicul Internet și
sunt sigură că vei găsi cel puțin o acțiune pe care
să o faci în orașul tău, sau de la distanță - pentru
că și voluntariatul virtual sau online este ceva ce
poți încerca!
Important este să începi, să vezi cum este, să te
bucuri de ceea ce îți dă voluntariatul “la schimb”,
să îți dai seama cât de multe poți TU să oferi și să
continui, ca mai apoi, cine știe, poate să aduci și
pe alții cu tine, inclusiv membri ai familiei tale!
Pentru că da, există și ceea ce se numește
voluntariat de familie - un concept nou pe care și
noi la Pro Vobis îl savurăm acum, în premieră. Dar
poate că despre asta vorbim într-un interviu viitor
- căci trendurile sunt variate, voluntariatul
dezvoltă tot felul de nișe, așa că vestea bună din
toată povestea asta este că oricine poate să își
găsească ceva de făcut ca voluntar, trebuie doar
să vrea. “Vrei. Poți! Dar faci?” - acesta era unul din
sloganele noastre într-un SNV anterior și cred că e
foarte bun - De vrut, vrei! De putut, poți! Trebuie
doar să faci!
Bucură-te!

"Mesajul e
simplu:
încercați
experiența
voluntariatului!
Nu vă costă,
dar va aduce
atât de multe!"

INTERVIU

CIWC- 10 ANI
Cluj International Women's Club

Interviu cu Anna Bouw-Bolik
Presedinte
Am auzit că anul acesta Cluj International
Women’s Club (CIWC) are o aniversare
specială.
La mulți ani de 10 ani! Ne poți
împărtăși povestea CIWC? Cum a fost fondat
acest club la Cluj și cine se poate alătura?

Cluj International Women’s Club (CIWC) are o
istorie bogată. Elizabeth Mates, soția unui ofițer
american de informații din Cluj, a adunat un grup
de femei la Quo Vadis Café pe 22 septembrie
2004, pentru o întâlnire de cunoaștere și
organizare. În cadrul acelei întâlniri, cei prezenți sau înscris la diferite activități (Clubul de carte,
Grupul de meșteșuguri, Bowling, Studiu biblic
pentru doamne, Întâlniri de Brunch, Voluntari
pentru orfelinat și Clubul de Artă). Primul buletin
informativ (copii Xerox livrate manual membrilor)
a fost publicat în decembrie 2004, iar cotizațiile
pe atunci erau de 500.000 de lei de persoană!
Mulți dintre membrii inițiali s-au mutat până în
vara anului 2005 și astfel majoritatea activităților
oficiale ale Clubului au fost suspendate până în
februarie 2007, când Jan Mix și Kalika Sinha, care
se mutaseră la Cluj în 2006, au reunit un grup de
femei pentru o cafea, cu tema „Înflorește acolo
unde ești plantat”. Șaisprezece femei entuziaste
au fost prezente în acea zi și ideile au curs liber!
Clubul era condus informal, dar destul de activ:
am avut o campanie de târg de vechituri și
felicitări pentru a strânge bani pentru organizații

caritabile; s-au implicat în voluntariate pentru
Habitat for Humanity; au continuat cu unele dintre
activitățile originale; etc. Pe măsură ce tot mai
multe femei s-au mutat la Cluj și s-au implicat în
CIWC, a devenit necesar să se treacă de la un club
administrat informal la unul cu mai multă
structură. În 2010, Bobbi Swinford a fost aleasă
prima președintă oficială a CIWC și astfel a început
procesul de promovare a clubului. În 2011, Mary
Ginter a continuat acest proces, pe măsură ce s-au
implementat cotizații, un buletin informativ lunar,
lansarea unui site web și scrierea Statutului și
proceduri de operare.
La 22 iunie 2012, CIWC a fost înregistrată oficial ca
organizație non-politică și non-profit la Guvernul
României, devenind astfel o persoană juridică în
România. Mary Ginter, în calitate de prim
președinte oficial, a fost urmată de Annett Straver,
Sierra Carson, Elizabeth Askren-Brie și de mine.
Astăzi, CIWC are aproape 100 de membri din peste
30 de țări diferite.
Cum crezi că a evoluat CIWC Cluj în ultimii 10
ani?

Pe lângă faptul că numărul membrilor a crescut,
CIWC s-a îmbogățit cu un grup mai divers de
femei. Am inițiat multe colaborări cu diferite
organizații și instituții din Cluj. În timp ce la
început ne concentram în principal pe crearea de
prietenii și oferirea de sprijin pentru o soluționare
ușoară, acum implicarea în comunitate și caritate
au devenit la fel de importante, precum și sprijinul
în afaceri, crearea de oportunități de angajare și
împărtășirea talentelor în grup.

După interviul nostru,
războiul din Ucraina a
început și CIWC a fost
unul dintre primele și cele
mai active ONG-uri din
Cluj implicate în
ajutorarea refugiaților
care vin în Cluj-Napoca.
Detalii pe pagina lor aici.

"...implicarea
în comunitate
și caritate au
devenit la fel
de importante,
precum și
sprijinul în
afaceri,
crearea de
oportunități de
angajare și
împărtășirea
talentelor în
grup."

Care consideri că este „viziunea” CIWC în
Cluj?

“Din experiențele
din trecut, am
observat cum
împreună, prin
colaborări,
putem avea mult
mai multe
realizări cu un
impact mai
mare.”

Un prim și sigur punct de contact, un grup
internațional ușor de abordat pentru femeile
care caută persoane cu interese similare,
sprijin, pentru a face schimb de informații și
interese și, în plus, inspirație reciprocă,
pentru a lega prietenii cu ușurință și a oferi
implicare prin conexiuni cu întreaga
comunitate din Cluj prin organizarea de
evenimente și activități sociale. Îmbrățișăm
conceptul de a înțelege că fiecare este unic
și că fiecare dintre diferențele noastre
individuale au un scop în societatea în care
trăim.
Cât de important credeți că este rolul
diversității în proiectele de colaborare?

Foarte important. Mai ales vorbind despre
diversitatea culturală a grupului nostru cu
indivizi
naționali,
internaționali
și
multinaționali, cu diverse medii culturale,
rasiale și etnice, putem contribui la proiecte
de colaborare cu abilități de limbă maternă,
noi moduri de gândire, noi cunoștințe și
experiențe diferite.
CIWC Cluj a fost implicat în numeroase
proiecte
de
colaborare,
în
special
inițiative caritabile. Ne poți împărtăși 3
exemple la care ții cel mai mult?

Din 2019, colaborările noastre cu un cuplu
olandez Bert și Margriet Looij (fostul
Prorroma) care lucrează în Pata-Rât. Am
vizitat lunar un grup de elevi și am realizat

activități distractive (gătit, meșteșuguri etc.)
cu ei. Am strâns donații și l-am ajutat pe Bert
cu magazinul second-hand. După o lungă
pauză de pandemie, în sfârșit i-am re-vizitat
luna aceasta și am gătit mese calde pentru
cca. 60 de oameni care încă trăiesc din
gunoi, fără condiții decente de viață.
Colaborarea noastră cu PATRIR pentru
campania de 16 zile „împotriva violenței de
gen”, în care am fost partener organizatoric al
mai multor ateliere, activități și colaborări
mai mari pentru expozițiile noastre de artă.
„Luminița”, adăpostul pentru femei. Oferim
suport continuu acolo unde asistenții sociali
ne contactează pentru situații de urgență cu
nevoi specifice. În ultimii doi ani, am ajutat
aproximativ 60 de femei.
Din experiența ta, care crezi că sunt cele
mai importante ingrediente pentru o
colaborare de succes, mai ales în
organizarea inițiativelor caritabile?

Pentru CIWC, aceste trei aspecte au
funcționat pentru implementare acțiunilor
noastre caritabile pe termen scurt: evaluarea
obiectivelor realiste, alături de o muncă
puternică în echipă și un răspuns rapid.
De ce crezi că este important ca
organizațiile și instituțiile din Cluj să
lucreze împreună și să realizeze proiecte
în colaborare?

Colaborarea a dus la realizări mai mari, am
experimentat pe pielea noastră. Întotdeauna
există lucruri și resurse care pot fi
împărtășite. Toți cei implicați pot beneficia
de o comunitate extinsă sau de mai multe
oportunități de finanțare, precum și de a crea
o legătura pentru o mai mare expunere la
comunitatea.
În final, care ar fi mesajul tău către
cetățenii internaționali din Cluj care sunt
interesați să se implice în proiecte
caritabile și comunitare?

Am experimentat că prin voluntariat ne
îmbogățim viața, beneficiem de învățarea
limbii române mai ușor, ne familiarizăm cu
comunitatea clujeană, ne conectăm cu
oameni și idei care ne-au impactat
perspectivele și ne lărgim percepțiile pentru
a ne integra mai ușor în societate. Și, în
același timp, este și important pentru
comunitatea clujeană, deoarece „dăm înapoi”
locului pe care îl numim noua noastră „casă”.
Dacă doriți să ne cunoașteți, vă rugăm să ne
contactați pe pagina noastră de Facebook
sau să ne trimiteți un e-mail la
membership@ciwcro.com sau să veniți
direct la întâlnirea noastră săptămânală de la
Gloria's Jeans Café între orele 10-12 la Iulius
Mall.
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