
 Pro Vobis – Centrul Naţional  
de Resurse pentru Voluntariat   

Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul 
prin activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi 
facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi şi 

de a promova voluntariatul în România ca  
resursă viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă societatea. 

  

Membru al: Contact: 
Sediu: Cluj-Napoca, Str. Virgil Fulicea No. 1, Ap. 1,  400022, România 

Tel/Fax:  0264 412897, Mob: 0755045100, E-mail: provobis@provobis.ro ,  
Web:  www.provobis.ro, www.win-win.ro, www.voluntareuropean.ro    

  

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vreți să fiți o BIBLIOTECĂ promotoare a sustenabilității? 
Vreți să aveți angajați instruiți și pregătiți să vorbească despre ODD? 

Vreți să dezvoltați noi servicii informative în biblioteca dumneavoastră? 
 

Pro Vobis şi Asociaţia Națională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - ANBPR invită 
bibliotecile publice din România să se înscrie în procesul de selecţie din proiectul Build Solid Ground, în cadrul 
căruia oferim posibilitatea de formare a 10 de bibliotecari publici în tematica Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă și a conexiunii acestora cu Voluntariatul.  
 
Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat implementează în perioada noiembrie 2017-
octombrie 2020 proiectul „Build Solid Ground - Dezvoltarea înțelegerii critice și a implicării active 
pentru Obiectivul de Dezvoltare Durabilă “SDG11″ și “Noua Agendă Urbană 2030″ (Habitat III), pentru 
promovarea dreptului la locuire, dreptului la proprietate imobiliară și a orașelor durabile și sustenabile”. 
Proiectul își propune să faciliteze implicarea activă a cetățenilor europeni în susținerea dezvoltării durabile 

globale, prin creșterea nivelului de conștientizare și a educației în acest domeniu.  
La nivel european, Pro Vobis este unul din cei 14 parteneri care implementează acest proiect ambițios și ne 
dorim ca în România să avem ca parteneri bibliotecile publice. 
 
Ce responsabilităţi presupune implicarea în proiect? 

 Delegarea de către conducere a unui bibliotecar pentru activităţile prevăzute de proiect, care se vor 
derula de la momentul selecţiei până în octombrie 2020. 

 Formarea a cel puțin 1 bibliotecar din biblioteca dvs. în Voluntariat și Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) în 21-23 noiembrie 2018. 

 Amenajarea unui punct de informare cu privire la Voluntariat și ODD, în special ODD11, în incinta 
bibliotecii, cu sprijinul proiectului 

 Organizarea unui eveniment public de promovare a ODD11, cu sprijinul proiectului 

 Promovarea proiectului, raportare periodică şi păstrarea legăturii cu echipa de proiect 
 
Ce beneficii puteţi avea? 

 Vizibilitate la nivel comunitar şi național, poziționarea instituției ca bibliotecă activă, modernă, centru 
de resurse și oportunități pentru comunitate  

VOLUNTARIAT ȘI ODD 

APEL ÎNSCRIERE TRAINING 
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 Capacitate crescută de lucru cu voluntarii din comunitate pe o tematică încă puțin abordată în 
România 

 Dezvoltare instituțională prin formarea personalului de experți recunoscuți în domeniu şi dezvoltarea 
de noi servicii care să servească nevoilor comunității și ale instituției 

 Access la schimb de experienţă cu alte biblioteci, idei şi modele de programe de voluntariat 

 Posibilitatea de poziționare în comunitate ca agent al schimbării și promotor al temelor de interes la 
nivel global. 

 
Criterii de eligibilitate 
Se pot înscrie în proiect biblioteci publice din România.  
 

Procedura de înscriere 
Termen de înscriere: 31 octombrie 2018, ora 17.00.  
Toate inscrierile vor fi supuse unei selecții. Intenția de candidatură se exprimă prin formularul de înscriere 
(ataşat) completat în întregime, semnat şi ştampilat de conducerea instituţiei).  
Aplicațiile se trimit doar online, pe adresa corina@provobis.ro, menționând în subiectul mesajului “Înscriere 
cursuri ODD Build Solid Ground – Biblioteca [numele bibliotecii dvs.]”, cu formularul în format word/pdf atașat 
mesajului.  
 
Prin înscrierea în acest proiect, instituțiile candidate își asumă participarea activă în toate etapele și activitățile 
proiectului. De asemenea, instituțiile candidate își asumă să delege 1 angajat care va reprezenta biblioteca în 
activitățile din cadrul proiectului, participând la cursul de formare planificat și la celelalte activități prevăzute, 
și păstrând legătura în permanență cu echipa de proiect. 
 

Criterii de selecție 

 Înscrierea până la termenul limită anunțat și respectând procedura din apel 

 Motivația privind implicarea în proiect 

 Interesul pentru tema proiectului și corelarea acesteia cu obiectivele instituționale 

 Capacitatea de implicare a voluntarilor în activitățile de proiect (informare, promovare, advocacy) 

 Capacitatea de a continua, susține și multiplica rezultatele proiectului  

 Angajamentul privind implementarea tuturor activităților din proiect 
 
Calendarul proiectului 

Perioada Activitatea 

23-31 octombrie 2018 înscrierea candidaților 
1-6 noiembrie 2018 selecția beneficiarilor 
7 noiembrie 2018 anunțarea instituțiilor beneficiare selectate 
21-23 noiembrie 2018 TRAINING Voluntariat și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)  
3 luni după fiecare curs oferire de consultanță pentru implementarea de activități de informare/promovare 

a ODD11 și a voluntariatului 
ianuarie 2019 – octombrie 2020 implementarea punctelor de informare ODD în biblioteci și monitorizarea activității 
Mai 2019/Mai 2020 Implementarea de evenimente publice în Săptămâna Naţională a Voluntariatului de 

promovare și/sau advocacy pentru ODD11 și voluntariat 

 
Cursul de formare “Voluntariat și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” 
Când? 21-23 noiembrie 2018 
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Unde? Măguri-Răcătău, jud. Cluj – Pensiunea Valea Paradisului 
Cine? 20 participanți – 10 bibliotecari publici și 10 lucratori de Tineret 
Ce? Tematicile pe care le vom aborda în cursul de formare vizează explorarea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă (ODD), analiza acestora în context global și local și identificarea legăturii acestora cu voluntariatul. 
Prin activități creative și de educație non-formală, vom aprofunda teme precum: 

- Ce sunt ODD-urile și ce legătură au cu noi? 
- ODD 11 – Orașe sustenabile – problematica locuirii – global versus local 
- Voluntariat pentru dezvoltare internațională 
- Recrutarea și motivarea cetățenilor pentru a face voluntariat pentru ODD 
- Organizarea de evenimente de promovare în comunitate – pas cu pas 
- Bune practici evenimente/campanii creative de promovare a ODD 
- Comunicare – instrumente simple 

…. 
 
Cine suntem? 
Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat are o experienţă de peste 18 ani în dezvoltarea 
voluntariatului, prin programe de dezvoltare a infrastructurii de voluntariat, profesionalizarea 
managementului voluntarilor, promovarea implicării în acţiuni de voluntariat. Misiunea Pro Vobis este de a 
dezvolta voluntariatul prin activităţi de instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării tuturor 
factorilor interesaţi şi de a promova voluntariatul în România ca resursa viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă societatea.  

Ca centru de resurse în domeniul voluntariatului, suntem preocupați în mod constant de explorarea legăturii 
dintre diverse domenii de interes comunitar și voluntariat, precum și de dezvoltarea de mecanisme de 
intervenție comunitară care maximizează valoarea voluntariatlui. 

Echipa noastră are o bogată experienţă de formare şi consultanţă în domeniul managementului voluntarilor, al 
programelor de voluntariat şi al centrelor de voluntariat. Mai multe detalii puteţi afla accesând 
www.provobis.ro.  

Cu o vechime de peste 20 de ani, Asociaţia Națională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România 
(ANBPR) facilitează membrilor săi, dar şi comunităţii largi a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă, accesul la 
oportunităţi de formare şi dezvoltare profesională, la metodologii, instrumente şi standarde de lucru 
moderne, informaţii legislative, precum şi la subiecte de maximă actualitate din zona biblioteconomiei şi a 
ştiințelor informarii şi documentării. Mai multe detalii puteţi afla accesând www.anbpr.org.ro.  

 
Contact 
Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la tel. 0264 412897 sau 0755 045 100, e-mail 
corina@provobis.ro, persoană de contact: Corina Pintea, coordonator proiect, sau să accesaţi 
www.provobis.ro/bsg.  
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