Raport vizite Islanda
Proiect „ENGAGE YOUth”, Asociatia Semper Musica
>Voluntariatul in Islanda, metode de atragere de voluntari

Cu ocazia proiectului bilateral “ENGAGE YOUth”, 2 reprezentanti ai Asociatiei Semper Musica au putut vizita
3 organizatii islandeze cu sediul in Reykjavik care lucreaza cu voluntari si au dezvoltate programe de
voluntariat. Scopul intalnirilor a fost pe de-o parte de a intelege modul in care aceste organizatii lucreaza cu
voluntari, instrumentele folosite pentru managementul acestora, legislatia locala privitoare la voluntariat si
programele oferite tinerilor, iar pe de alta parte, de a pune in contact Asociatia HIV Islanda cu organizatii
locale in vederea dezvoltarii de parteneriate si cresterea accesului acesteia la voluntari din Islanda.
Informatiile colectate in urma intalnirilor sunt prezentate mai jos si vor fi incluse in cadrul unui ghid online.
Ghidul ce va fi dezvoltat in limba romana si engleza/islandeza va cuprinde atat metode de atragere de
voluntari folosite de organizatiile islandeze, cat si cele care au fost folosite in Romania de Asociatia Semper
Musica, in cadrul proiectului „Voluntar de Tecuci”.
Deplasarea celor 2 reprezentanti ai Asociatiei Semper Musica in Islanda a avut loc in perioada 28 februarie –
6 martie, iar organizatiile vizitate au fost:
1. Icelandic Youth Association
2. Crucea Rosie locala
3. SEEDS
4. Centrul de tineret HITT HUSID

Vizita organizata la sediul Icelandic Youth Association (UMFI)
Icelandic Youth Association este o organizatie de tineret umbrela care are 18 parteneri-organizatii si cluburi si
alte 11 organizatii conectate la organizatie. Impreuna, UMFI are peste 300 de membri: cluburi cu diferite
teme si organizatii.
Organizatia umbrela organizeaza tabere de tineret, conferinte, ofera finantare cluburilor pentru o parte
dintre activitatile pe care le organizeaza, organizeaza cursuri pe diferite problematici de interes pentru tineri,
Motion Week – o campanie de sanatate europeana care promoveaza miscarea, dezvolta si publica publicatii,
inclusiv pe tema bullying-ului.
Fondurile de care beneficiaza organizatia islandeza provin de la Loteria Nationala, sponsori privati si din
taxele de participare pe care tinerii le platesc pentru unele dintre evenimentele organizatiei.
Voluntariatul in Islanda nu este legiferat; exista doar o prevedere de tineret numita – Youth ACT care include
detalii legate de institutiile care pot organiza activitati de tineret (cluburi sau organizatii de tineret) si de o
serie de reguli care privesc persoanele care lucreaza cu copii si tineri: sa nu consume alcool sau droguri in
prezenta copiilor si tinerilor sau in timpul activitatilor adresate acestora, sa fie majori sau sa fi beneficiat de
training inainte de activitatea de tineret propriu-zisa.
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Aceasta prevedere nu se refera insa strict la voluntariat ci la activitati de tineret. De asemenea, actul nu
contine indicatii cu privire la modul in care ar trebui sa fie organizata activitatea de voluntariat: acte folosite,
management etc.
In aceste conditii, UMFI mentioneaza ca fiecare organizatie sau club membru este liber sa isi gandeasca
propriul sistem de management al tinerilor si sa foloseasca ce instrumente doreste.

>>> Imagine de la intalnirea cu Icelandic Youth Association
In ceea ce priveste modul in care organizatia lucreaza cu tinerii, reprezentantul UMFI mentioneaza faptul ca
evenimentele specifice pe care le organizeaza sunt un mod de a atrage tinerii in actiuni sportive, sociale sau
de dezvoltare. Taberele, in mod special, sunt extrem de populare. Pornind de la aceasta informatie,
recomandarea organizatiei pentru HIV Islanda sau orice organizatie interesata de recrutare de voluntari a
fost sa isi gandeasca un program de voluntariat propriu cu actiuni specifice, dar care sa includa si beneficiile
pe care voluntarul le are.
Link catre YOUTH ACT: http://www.youthpolicy.org/national/2007_Iceland_Youth_Act.pdf
Website UMFI: http://www.umfi.is/
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Vizita organizata la sediul Red Cross Islanda
Crucea Rosie Islanda manageriaza 4.000 de voluntari in Islanda si 1.000 in capitala. Modalitatea de recrutare
se realizeaza prin website-ul organizatiei: http://sjalfbodalidar.raudikrossinn.is/grunnnamskeid/english/
Aplicatia online prezinta aspecte legate de istoria organizatiei si programele organizate, potentialul voluntar,
dupa ce parcurge informatia, urmand sa raspunda la cateva intrebari legate de informatiile prezentate,
acesta fiind training-ul initial. Dupa ce voluntarul raspunde la intrebari, acesta va fi sunat de un reprezentant
al Crucii Rosii si intrebat care este programul pentru care doreste sa voluntarieze.
Urmatoarea faza este trimiterea catre voluntar a unui link catre un training online, urmand ca dupa acesta sa
fie organizat un test final online. Dupa aceasta faza va urma interviul fata in fata cu coordonatorul
programului pentru care a aplicat si training legat de programul respectiv.

>>> Imagine de la intalnirea cu Crucea Rosie din Islanda
In procesul de recrutare de voluntari organizatia se bazeaza foarte mult pe promovarea media. Crucea Rosie
islandeza realizeaza frecvent articole pentru presa cu ajutorul carora reusesc sa primeasca sute de aplicatii
pentru voluntariat. Reprezentantul Crucii Rosii islandeze recomanda oricarei organizatii interesata de
voluntari sa aiba un program de voluntariat foarte bine pus la punct si sa dezvolte constant articole de presa
prin care sa invite cetatenii sa aplice pentru voluntariat.
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Crucea Rosie din Islanda, pentru atragerea de voluntari, mai foloseste postere pe care le posteaza in locuri
publice, carti postale trimise cetatenilor, brosuri despre programele organizatiei sau alte materiale de
prezentare. De asemenea, organizatia isi promoveaza programele in locurile publice in care tinerii merg
precum HITT HUSIO – un centru de tineret unde au loc diferite evenimente: http://hitthusid.is/en/adstada/
Crucea Rosie isi mai promoveaza programele de voluntariat si pe website-uri populare printre tineri din
Islanda precum: http://attavitinn.is/ Website-ul este unul resursa si care ofera posibilitatea adresarii de
intrebari anonime.
Crucea Rosie din Islanda foloseste documente precum, intelegeri de voluntariat, reprezentantul organizatiei
mentionand ca asociatia nu doreste sa foloseasca cuvantul – contract -, acesta fiind utilizat mai mult pentru
relatiile de munca.
De asemenea, reprezentantul Crucii Rosii a mai mentionat faptul ca recrutarea voluntarilor nu este un proces
dificil, cea mai provocatoare faza a managementului voluntarilor o reprezinta motivarea lor de a ramane cat
mai mult timp alaturi de organizatie. Asadar, daca recrutarea poate fi organizata printr-un proces online si
interviuri, motivarea voluntarilor sa isi continue stagiul de voluntariat dupa 1 an poate reprezenta o reala
provocare.
Website Crucea Rosie Islanda: https://www.raudikrossinn.is/english/

Vizita organizata la sediul SEEDS Islanda
Organizatia de voluntariat local si international exista inca din 2005 si are in vedere promovarea intelegerii
interculturale, protectiei mediului si atragerea atentiei populatiei asupra acestor chestiuni prin evenimente
de mediu, sociale si culturale organizate in Islanda. Din 2005, SEEDS a lucrat cu peste 8.000 de voluntari locali
si internationali, iar in 2015, organizatia a derulat 140 de proiecte la nivel national, a gazduit peste 12.000 de
voluntari internationali din 50 de tari, acestia voluntariand un numar de 75.000 de ore. In 2016, SEEDS a
manageriat 1.000 de voluntari locali si straini.
SEEDS manageriaza stagii de voluntariat de scurta durata prin organizarea de tabere de lucru cu o durata de
2-3 saptamani, stagii de lunga durata – 3-12 luni – prin oferirea posibilitatii de internship sau EVS.
Organizatia islandeza este foarte cunoscuta in tara pentru stagiile de voluntariat pe care le ofera, avand deja
o baza de data cu contacte destul de generoasa. Cand exista locuri disponibile pentru unul dintre stagiile
organizatiei, SEEDS organizeaza un apel public si trimite un newsletter catre baza de date.
Voluntarul interesat va putea aplica pentru stagiul de voluntariat prin completarea unui chestionar online la
care va trebui sa adauge CV-ul si o scrisoare de motivatie. Dupa verificarea si evaluarea aplicatiei, urmeaza
interviul care reprezinta pasul final al aplicatiei. Training-ul initial de pregatire este organizat fie de SEEDS
sau/si de organizatia partenera unde voluntarul este trimis.
In ceea ce priveste documentele folosite, SEEDS foloseste o intelegere de voluntariat care include si o
descriere a responsabilitatilor si obligatiilor voluntarilor pe perioada derularii programului de voluntariat.
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>>> Fotografie realizata la sediul SEEDS Islanda
Reprezentantul SEEDS recomanda organizatiilor interesate de lucrul cu voluntari sa initieze un apel cat mai
specific de recrutare. Acesta mentioneaza faptul ca daca organizatiei nu ii este clar pentru ce recruteaza este
posibil ca dupa primirea aplicatiilor si organizarea interviurilor fie sa aleaga un voluntar sau mai multi care nu
sunt potriviti si care vor renunta rapid sau sa constientizeze faptul ca nici unul nu este potrivit si ca apelul
organizat nu a fost clar, specific cu detalii exacte legate de stagiu.
Parteneriatele locale reprezinta un alt factor important pentru o organizatie de voluntari. In acest fel,
organizatia de voluntari isi poate diversifica paleta de activitati si programe oferite, pornind de la specificul
organizatiilor partenere.
Website SEEDS Islanda: https://www.seeds.is/

Vizita la centrul de tineret HITT HUSID
Centrul de tineret se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani si ofera posibilitati de
organizare de evenimente pe diferite teme precum: dans, interpretare vocala, socializare, joc si orice tinerii
isi doresc sa faca. Centrul este manageriat de primaria din Reykjavik.
Website centru HITT HUSID: http://hitthusid.is/en/
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>>> Imagine din interiorul centrului
CONCLUZII:
1. Pentru atragerea de voluntari este nevoie de dezvoltarea unui program specific de voluntariat cu obligatii
si drepturi clare, dar care sa includa si beneficii (tabere sau cursuri gratuite pentru voluntari);
2. Targetarea directa a potentialilor voluntari prin trimiterea prin posta de materiale specifice legate de
programul sau programele de voluntariat ale organizatiei;
3. Folosirea publicatiilor locale pentru recrutarea de voluntari prin dezvoltarea de articole senzitive;
4. Identificarea locurilor frecventate de tineri sau a website-urilor populare printre tineri in vederea
promovarii oportunitatilor de voluntariat pe care o organizatie le are de oferit;
5. Dezvoltarea de parteneriate locale, fie cu alte organizatii care manageriaza voluntari locali sau
internationali, fie cu asociatii de studenti sau cluburi de tineret;
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6. Organizarea unui sistem de aplicare simplu si la indemana tinerilor, eventual online; procesul de aplicare
sa fie insotit de interviuri pentru identificarea celor mai potriviti voluntari pentru programul respectiv;
7. Promovarea evenimentelor organizate ca beneficii pentru voluntari. De exemplu, daca organizatia a mai
organizat tabere sau workshop-uri pe diferite tematici, acestea pot fi promovate ca beneficii.
Dincolo de aceste aspecte legate de strategii de folosit pentru recrutarea de voluntari, prin organizarea
intalnirilor, Asociatia HIV Islanda a intrat in legatura cu SEEDS Islanda, o ocazie pentru ambele organizatii de a
colabora si pentru HIV Islanda de a primi voluntari locali sau internationali. De asemenea, cu ocazia intalnirii
cu Icelandic Youth Association, un reprezentant al NA Erasmus + a putut oferi informatii utile legate de
programul local de finantare si EVS, HIV Islanda primind invitatia de a depune o aplicatie de finantare la
urmatorul termen.
Asadar, dincolo de strategiile identificate legate de recrutarea voluntarilor sau managementul acestora,
intalnirile au insemnat si reale oportunitati pentru HIV Islanda, unele legate atat de recrutarea de voluntari,
cat si de obtinerea de finantari suplimentare pentru programele organizatiei.
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