
Impresiile unui voluntar... 

 

 

 

 

 

Conştientizez faptul că voluntariatul implică: muncă, punctualitate, spirit de 

echipă, disponibilitate, coloborare cu diferite structuri educaţionale (grădiniţe, şcoli, 

ONG-uri etc.).  Cred că a fi voluntar inseamnă a oferi suport (timp, talent, cunoştinţe, 

deprinderi şi energia de a schimba în bine lumea)  în relaţia cu ceilalţi de lângă noi, 

indiferent de vârsta, statutul social sau apartenenţa la o comunitate defavorizată a 

acestora. Voluntariatul presupune spirit civic, iniţiativă în comunitatea locală, schimb de 

experienţă, dar şi atragere de fonduri pentru organizaţie, credibilitate în faţa potenţialilor 

donatori. 

Am urmărit direct şi indirect activitatea Organizaţiei IMAGO MUNDI şi am 

descoperit oameni interesanţi prin: iniţiativele lor, deschiderea faţă de semeni, dorinţa de 

a  schimba mentalitatea celorlalţi, în sensul solidarităţii cu cei de lângă noi. Am fost 

captivat de schimburile de experienţă între tineri, prin proiectele  naţionale şi 

internaţionale iniţiate de Organizaţie. De asemenea, consider că temele abordate în 

atelierele de lucru, în sesiunile de formare şi în toate celelalte acţiuni sunt ancorate în 

realitate şi au impact în comunitatea noastră. 

M-am implicat  în activităţile extraşcolare iniţiate de liceul la care învăţ: de 

ecologizare, artistice (în trupa de teatru), despre drepturile copilului, ateliere de 

dezvoltare personală, campanii de donaţii.  

Am răspuns invitaţiei de a disemina proiectul ,,Comunităţi 3D", de la Centrul 

Oamenilor de Afaceri din Piteşti, ocazie cu care am iniţiat câteva jocuri de cunoaştere şi 

dezvoltare personală, alături de participanţi. De asemenea, am prezentat câteva proiecte 

ale şcolii noastre şi colaborarea cu OMV Petrom. Am beneficiat de sesiuni de formare la 

Centru Europe Direct Argeş, în Tabăra Corbeni, prin DJST Argeş şi în Tabăra din Ţara 

lui Andrei, prin OMV Petrom. 

Am umor, mă adaptez uşor diferitelor situaţii, ascult propunerile celorlalţi, fără să le 

demontez ideile, nu am prejudecăţi. 

Voluntariatul mă va ajuta să mă cunosc pe mine însumi, să mă descopăr, să mă 

dezvolt personal, să îmi îmbogăţesc portofoliul, să îmi construiesc visul de a trăi într-o 

lume mai bună. Ideea nu este o utopie, câţiva oameni schimbaţi în bine înseamnă un 

câştig real.  

                                                                                                    


