
3. Implicarea de noi voluntari și metode

4. Angajare independentă și inclusivă

Încă din prima zi de pandemie COVID19, cetățenii au răspuns prin adaptarea și lansarea a numeroase inițiative de voluntariat. Acest lucru a
demonstrat, dincolo de orice îndoială, importanța voluntarilor și a unei societăți civile vibrante și receptive, reflectând spiritul unei
comunități rezistente. Într-un context în care, în multe părți ale Europei, voluntarii, organizațiile de voluntari și organizațiile de infrastructură
de voluntariat au suferit din cauza lipsei investițiilor și a absenței sprijinului public și al statului în ultimii ani, această situație fără precedent
a evidențiat mai mult decât oricând cât de importanți sunt voluntarii pentru societatea noastră, în special ca partener cheie al factorilor de
decizie locali la nivelul municipalității. Ca parte a procesului de recuperare post-criză, CEV solicită factorilor de decizie să „schimbe
viteza / step up a gear” în ceea ce privește politicile și programele de voluntariat. Această „schimbare de viteză” ar trebui să includă
concentrarea sporită, intensitatea și viteza investițiilor și dezvoltarea parteneriatului cu organizațiile de infrastructură și implicarea
voluntarilor. De asemenea ar trebui să conducă la o situație care reflectă corect importanța energiei, expertizei și angajamentului
voluntarilor pentru sănătate, bunăstare și solidaritate în Europa, evitând în același timp exploatarea voluntarilor în mediul privat. Iată 5
motive pentru:

Abilitatea de a oferi răspunsuri în timp util și adecvate la nevoile bruște care apar în situații de criză într-
o manieră flexibilă și coordonată, impune organizațiilor de voluntariat să fie stabile, bine structurate și
respectate nu numai în comunitate, ci și în special, de către autoritățile locale, regionale și naționale. De
asemenea, este necesar ca cetățenii individuali să fie împuterniciți în comunități înfloritoare la nivel local
caracterizate de conexiuni interpersonale puternice, care sunt adesea stabilite în cadrul inițiativelor
bazate pe voluntari și voluntari. Inițiativele voluntare care au ieșit din criza COVID19 ar trebui să fie
sprijinite astfel încât să poată continua să profite de energia și entuziasmul generat și să răspundă în
continuare nevoilor societății în perioada de recuperare și nu numai. În acest fel, pe măsură ce mai mulți
cetățeni obțin o înțelegere mai profundă a importanței și puterii voluntariatului, adăugându-se bogăției și
diversității mediului de voluntariat din Europa.

Pentru ca voluntarii și organizațiile lor să continue să își realizeze potențialul ca forță pentru binele
comun, Europa trebuie să reflecte mai bine, prin mesaje pozitive, discurs apreciativ și finanțare,
importanța voluntarilor pentru calitatea vieții, bunăstarea și solidaritatea în Europa și contribuția lor la
incluziunea socială, democrația europeană și la valorile europene.

1. Apreciere a contribuției

2. Împuternicire

Drumul spre recuperare 
CEV solicită o schimbare de viteză pentru voluntariat!

Continuarea măsurilor de distanțare sanitară și fizică, pentru a preveni răspândirea în continuare a
virusului COVID19 și pentru a proteja persoanele vulnerabile, va însemna că un anumit număr de
voluntari obișnuiți, în special persoanele în vârstă sau cei cu probleme de sănătate, nu vor reveni la
activitățile lor anterioare de voluntariat. Pentru a satisface nevoile existente, a combate discriminarea și
marginalizarea și a apăra drepturilor omului, mai mulți cetățeni din diverse realități și medii trebuie să fie
împuterniciți să se susțină pe ei înșiși și pe ceilalți. Aceasta înseamnă că vor trebui angajați și instruiți noi
voluntari și că metodele noi de implicare a voluntariatului, inclusiv cele care au loc online, vor fi explorate
și susținute. Voluntariatul online a arătat importanța digitalizării ca o modalitate critică de a satisface
multe nevoi în societățile noastre în aceste zile. Sprijinirea digitalizării în organizațiile de voluntariat este
una dintre modalitățile cheie de a obține întregul potențial de voluntariat.

Finanțarea de stat suficientă și durabilă pentru organizațiile de voluntari, distribuită într-un mod
democratic și transparent, va împiedica existența unui vid al societății civile. Criza COVID 19 a arătat
încă o dată cum, într-un astfel de gol, indivizii și grupurile cu intenții criminale și grupuri extrem de
ideologice, pot să profite de situație, oferind asistență materială cetățenilor nevoiași. Aceasta va duce
la „datorii” și aprecieri ulterioare față de astfel de grupuri, ceea ce duce la provocări pe termen lung în
materie de coeziune socială, siguranță și securitate pentru toți.

Pentru a se asigura că organizațiile sunt într-o poziție mai sigură pentru a contribui eficient la procesele
de recuperare, mai mulți voluntari pot fi angajați și instruiți (inclusiv numărul mare care au fost motivați în
timpul crizei COVID19 pentru a-și oferi timpul și expertiza lor, dar cărora nu a fost încă posibil să li se
aloce roluri), și noi metode de voluntariat dezvoltate, politicile de voluntariat ar trebui să fie coordonate
pe toate domeniile politice și ar trebui să includă sprijin robust pentru o infrastructură de voluntariat
funcțională bazată pe colaborare și consultare intersectorială. Acest lucru ar trebui să fie la toate
nivelurile de luare a deciziilor, inclusiv, în special, la nivel local, precum și specificul și nevoile sectorului de
voluntariat trebuie să fie luate în considerare în perioada de recuperare, alături de interesele de afaceri.

5. Coordonare și resurse
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