C E N T R U L N AT I O N A L D E V O L U N TA R I AT

Recrutarea voluntarilor
In conformitate cu drepturile de proprietate intelectuala prevazute
in Legea 8/1996, orice preluare integrala sau partiala a
materialelor disponibile pe aceasta pagina se va face numai cu
mentionarea autorului (Centrul National de Voluntariat Pro Vobis)
si a sursei
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1. Introducere
Recrutarea voluntarilor este procesul prin care organizaţia
atrage şi invită oamenii să se implice în activităţi de
voluntariat.
Provocarea principală a acestui proces este aceea de a atrage nu
doar suficienţi voluntari, ci şi cei mai potriviţi pentru
activităţile desfăşurate. În acelaşi timp recrutarea de voluntari
este şi un prilej de revigorare a organizaţiei. Abordarea pozitivă
combinată cu creativitatea şi planificarea sistematică a
recrutării voluntarilor vor aduce schimbări benefice în
organizaţie.
Recrutarea voluntarilor poate fi comparată cu o campanie de
publicitate a unei firme. Organizaţia promovează beneficiile
activităţilor de voluntariat şi ale programelor pe care le
derulează cu scopul de a determina oamenii să devină activi,
implicându-se în aceste activităţi şi programe.
Recrutarea voluntarilor este un proces foarte important în
derularea programelor şi activităţilor care implică voluntari.
Insuccesul procesului de recrutare atrage după sine eşecul
programelor datorită lipsei voluntarilor. De aceea planificarea
sistematică şi atentă a recrutării voluntarilor este foarte
importantă.
Recrutarea voluntarilor trebuie luată în discuţie încă din faza de
planificare a programului de voluntariat şi trebuie gândită în
strânsă legătură cu nevoile organizaţiei şi cu strategia de
selecţie a voluntarilor. Importanţa procesului de recrutare este
subliniată şi prin implicarea în acest proces a tuturor celor care
fac parte direct sau indirect din organizaţie, de la consiliul
director şi angajaţii organizaţiei, până la voluntarii existenţi şi
chiar beneficiarii programelor organizaţiei.
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Iată câteva exemple de modalităţi în care diferitele categorii de
personal dintr-o organizaţie se pot implica în planificarea şi
recrutarea efectivă a voluntarilor:
• Consiliul director:
o elaborarea unui set de politici şi proceduri pentru
implicarea voluntarilor în organizaţie;
o implicarea directă în recrutarea voluntarilor: atragerea
efectivă de noi voluntari, atragerea/alocarea de fonduri
pentru activităţi de voluntariat, etc.;
• Angajaţii organizaţiei:
o înţelegerea rolului voluntarilor;
o acceptarea şi să sprijinirea implicării voluntarilor în
activităţile pe care le desfăşoară;
o oferirea de informaţii generale despre voluntariat şi
implicarea voluntarilor în cadrul organizaţiei;
• Voluntarii existenţi:
o împărtăşirea experienţei lor ca voluntari;
o atragerea prietenilor sau familiei în activităţi de
voluntariat;
• Beneficiarii organizaţiei:
o aprecierea serviciilor oferite de voluntari;
o oferirea la rândul lor ca voluntari.
Implicarea eficientă a acestor categorii diferite de persoane
care au legături cu organizaţia în procesul de recrutare a
voluntarilor presupune ca aceştia să aibă entuziasm, să
cunoască organizaţia şi să aibă abilităţi de comunicare.
2. Elaborarea unei strategii de recrutare
Elaborarea unei strategii de recrutare a voluntarilor trebuie să
cuprindă următoarele etape:
• pregătirea recrutării;
• planificarea recrutării;
• recrutarea efectivă a voluntarilor.
Figura 1 cuprinde o reprezentare grafică a procesului de
recrutare.
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Pregătirea recrutării
Pasul 1
Evaluarea nevoii de
voluntari în organizaţie

Pasul 2
Analiza posturilor şi
elaborarea fişelor de post

Pasul 3
Studierea mişcării de voluntariat şi
a tendinţelor existente

Planificarea recrutării
Pasul 4
Focalizarea recrutării
(alegerea grupurilor ţintă)

Mesajul
transmis

Pasul 5
Momentul mobilizării (calendarul
activităţilor de recrutare)

Tehnicile
de recrutare

Resursele
necesare

Pasul 6
Elaborarea procesului de
recrutare

Persoanele
implicate

Recrutarea efectivă a voluntarilor
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2.1. Evaluarea nevoilor organizaţiei
Pentru succesul unei campanii de recrutare etapa evaluării
nevoilor organizaţiei este absolut necesară. Înainte de a trece la
recrutarea efectivă a voluntarilor trebuie să ştim:
• de ce avem nevoie de voluntari?
• ce activităţi pot desfăşura voluntarii?
• cum îi va sprijini organizaţia?
• care sunt abilităţile şi calităţile pe care voluntarii este bine să
le aibă în contextul activităţilor concrete pe care le pot
desfăşura şi/sau având în vedere categoria de beneficiari ai
activităţilor în care se vor implic voluntarii?
• care sunt procedurile pe baza cărora vor fi selectaţi?
Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie realizată o evaluare
a nevoilor organizaţiei din punct de vedere al nevoii de
voluntari atât pe baza proiectelor care sunt deja în derulare, cât
şi având în vedere noile proiecte care urmează să înceapă.
Evaluarea nevoilor organizaţiei cuprinde următoarele etape:
• formarea echipei de evaluare;
• stabilirea scopului clar al evaluării (ce dorim să ştim la
încheierea procesului);
• stabilirea categoriilor de date care vor contribui la atingerea
scopului;
• stabilirea metodelor adecvate culegerii tipului de date
necesar;
• elaborarea planului de evaluare şi distribuirea sarcinilor;
• culegerea datelor;
• interpretarea datelor;
• prezentarea rezultatelor evaluării.
Pe baza rezultatelor acestei evaluări se va trece la paşii
următori din procesul de recrutare a voluntarilor.
Notă: Pentru detalii despre metode de culegere a datelor, analiză şi interpretare vezi
publicaţia Evaluarea programelor şi a voluntarilor din această serie.
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2.2. Conexiunea dintre recrutarea şi selecţia voluntarilor
Următorul pas în pregătirea procesului de recrutare a
voluntarilor, potrivit Figurii 1, este analiza posturilor
disponibile pentru voluntari în cadrul organizaţiei şi elaborarea
fişelor de post. Această etapă din pregătirea recrutării
voluntarilor este strâns legată de procedurile de selecţie a
voluntarilor, proceduri care se bazează tocmai pe analiza
posturilor şi fişele de post elaborate pentru acele poziţii care
pot fi ocupate de către voluntari.
Odată stabilite nevoile de voluntari ale organizaţiei se trece la
detalierea acestor nevoi prin identificarea activităţilor concrete
pe care voluntarii le vor putea desfăşura în cadrul organizaţiei.
Următoarea etapă este specificarea atribuţiilor în cadrul fiecărei
activităţi şi stabilirea abilităţilor necesare pentru a putea
îndeplini sarcina respectivă, adică exact elaborarea fişei
postului. Ultima etapă de specificare este stabilirea acelor
caracteristici şi abilităţi pe care ar trebui să le posede voluntarii
care vor îndeplini activităţile în cauză, respectiv alcătuirea
profilului candidatului. Toate acest etape vor fi mai pe larg
abordate în cadrul publicaţiei referitoare la Selecţia
voluntarilor din această serie.
Dacă toate aceste activităţi sunt îndeplinite sistematic şi
ordonat, rezultatele reunite şi structurate ale acestor analize vor
oferi nu doar o imagine complexă şi completă a nevoilor de
voluntari existente în organizaţie, ci şi indicatori foarte preţioşi
despre cele mai potrivite grupuri către care să fie orientate
eforturile de recrutare. În urma acestor analize vom şti dacă ne
adresăm tinerilor sau celor vârstnici, dacă avem nevoie de
voluntari care posedă anumite cunoştinţe (de exemplu operare
pe calculator) sau activităţile nu necesită astfel de abilităţi, deci
ne putem adresa unei categorii mult mai largi a publicului.
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2.3. Reflectarea diversităţii în procesul de recrutare a
voluntarilor
Uneori este dificil pentru organizaţii să atragă o gamă variată
de voluntari sau să desfăşoare programe în cadrul cărora să se
poată implica tipuri diverse de voluntari. Reflectarea
diversităţii în activităţile de voluntariat conferă dinamism
programelor derulate şi are o importanţă sporită în cazul
comunităţilor diverse, a căror structură se regăseşte astfel în
activitatea organizaţiei. Dincolo de reflectarea structurii
comunităţii, diversitatea în recrutarea voluntarilor contribuie la
promovarea unei politici explicite de nediscriminare.
Iată câteva dintre categoriile de voluntari care ar trebui să se
regăsească într-o organizaţie care reflectă diversitatea şi
atitudinea de promovat în procesul de recrutare:
• persoane cu dizabilităţi:
o faceţi cunoscut faptul că persoanele cu dizabilităţi sunt
binevenite ca voluntari în organizaţie;
o demonstraţi accesibilitatea spaţiului de desfăşurare a
activităţilor pentru a convinge;
• tineri:
o fiţi flexibili;
o promovaţi imaginea pozitivă a activităţii în sine;
o prezentaţi-vă disponibilitatea - mulţi tineri nu ştiu unde
să meargă sau pe cine să contacteze atunci când doresc
să se implice în activităţi de voluntariat;
o oferiţi posibilitatea unor experienţe noi şi utile;
o evidenţiaţi câştigul la nivel personal al tinerilor
voluntari;
o promovaţi varietatea activităţilor ce pot fi desfăşurate;
o abordaţi informal dar eficient activităţile;
• vârstnicii:
o faceţi cunoscută nevoia de experienţa acumulată de
această categorie de voluntari;
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o promovaţi activităţi diverse şi atrăgătoare pe care
voluntarii vârstnici le pot desfăşura în cadrul
organizaţiei;
o arătaţi beneficiile activităţilor de voluntariat (evitarea
singurătăţii, a plictiselii, a sentimentului de inutilitate
generat de lipsa de activitate);
• minorităţile etnice:
o promovaţi colaborarea cu organizaţiile specifice acestei
categorii (organizaţii etnice sau religioase);
• persoanele fără ocupaţie:
o oferiţi posibilitatea acestor persoane să îşi dezvolte
abilităţi care pot fi folosite ulterior;
o promovaţi beneficiile la nivel personal şi psihologic pe
care activităţile de voluntariat le oferă persoanelor fără
ocupaţie care au astfel şansa să se simtă utili şi integraţi
în societate.
3. Procesul de recrutare a voluntarilor
Odată încheiată etapa de pregătire a recrutării voluntarilor
înseamnă că ştim deja:
• că organizaţia are nevoie de voluntari;
• ce activităţi vor desfăşura voluntarii;
• dacă organizaţia are nevoie de voluntari cu anumite abilităţi
şi caracteristici pentru activităţi specifice;
• dacă organizaţia are nevoie de voluntari pentru activităţi
generale care nu necesită abilităţi deosebite;
• cum vor fi selectaţi voluntarii recrutaţi (dacă este cazul).
Următoarele etape ale elaborării procesului de recrutare sunt:
• focalizarea recrutării - alegerea grupurilor ţintă;
• stabilirea momentului recrutării - întocmirea calendarului
activităţilor de recrutare;
• elaborarea mesajului care va fi transmis pentru recrutare;
• stabilirea tehnicilor de recrutare ce urmează să fie folosite;
• inventarierea resurselor necesare;
• stabilirea persoanelor implicate şi cu responsabilităţi în
procesul de recrutare.
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3.1. Focalizarea recrutării
Alegerea grupurilor ţintă trebuie făcută în funcţie de
activităţile pe care voluntarii urmează să le desfăşoare şi de
abilităţile necesare. În această etapă a recrutării sunt extrem de
utile analizele posturilor, fişele de post şi profilurile
candidaţilor elaborate în faza de planificare a recrutării.
Acestea ne vor spune dacă trebuie să ne adresăm unui anume
grup sau putem lansa un mesaj de recrutare general, care se
adresează publicului larg.
3.2. Calendarul activităţilor de recrutare
Întocmirea calendarului activităţilor de recrutare se
construieşte pe toate informaţiile culese anterior. Acest
calendar trebuie să includă:
• o perioadă de elaborare a materialelor ce vor fi folosite în
procesul de recrutare;
• o perioadă de lansare a anunţurilor şi de publicizare a ofertei
organizaţiei;
• o perioadă pentru stabilirea contactului iniţial între voluntari
şi organizaţie;
• o perioadă pentru programarea interviurilor de selecţie (dacă
este cazul).
3.3. Elaborarea mesajului
Mesajul pentru recrutarea de voluntari trebuie să cuprindă
răspunsul la patru întrebări:
• care este nevoia pe care activitatea de voluntariat o poate
îndeplini;
• care va fi rezultatul concret şi pozitiv al activităţii de
voluntariat respective?
• care sunt şi cum pot fi depăşite eventualele temeri şi obiecţii
la adresa activităţii de voluntariat?
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• care vor fi beneficiile voluntarilor care se vor implica în
acestă activitate?
Mesajul de recrutare
Identifică nevoia

Există copii abuzaţi

Descrie activitatea

Îi poţi ajuta implicându-te în
activităţile centrului de zi pentru
copii abuzaţi

Înlătură temerile

Noi îţi vom arăta cum poţi să ajuţi
aceşti copii

Indică beneficiile

Şi tu poţi aduce zâmbetul pe faţa
unui copil!
Sună la (numărul de telefon)

Respectănd acest algoritm mesajul de recrutare va fi explicit
(indică nevoia), clar (descrie activitatea), atrăgător (înlătură
temerile) şi convingător (indică beneficiile).
3.4. Strategii de recrutare
Între cele mai răspândite strategii de recrutare întâlnim:
• recrutare generală;
• recrutare specifică;
• recrutare de tip “concentric”;
• recrutare în sistem închis.
Recrutarea generală este o strategie care se adresează
publicului larg. Scopul este de a recruta voluntari pentru
activităţi care nu necesită abilităţi deosebite sau pentru
îndeplinirea cărora voluntarii pot fi pregătiţi în foarte scurt
timp.
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Recrutarea specifică este o strategie de a recruta voluntari din
rândul unor grupuri ţintă alese în funcţie de activităţile care
urmează a fi desfăşurate. Prin intermediul acestei strategii sunt
recrutaţi voluntari pentru activităţi care necesită abilităţi şi
cunoştinţe specifice sau activităţi care implică lucrul cu grupuri
specifice de beneficiari. Pentru acest tip de recrutare sunt
extrem de utile instrumente precum fişele de post şi profilurile
candidaţilor întocmite în etapa de pregătire a recrutării.
Recrutarea de tip concentric este o strategie prin care
voluntarii existenţi atrag în organizaţie noi voluntari sau
recrutarea se adresează grupurilor aflate în imediata
proximitate a organizaţiei, grupuri cu care se interacţionează
frecvent şi care cunosc organizaţia. Recrutarea de tip
concentric prezintă avantajul că se adresează unui grup deja
familiarizat cu tematica voluntariatului şi chiar cu activităţile
organizaţiei, şansele de succes în atragerea de noi voluntari
fiind astfel mai mari. În acelaşi timp însă această strategie de
recrutare limitează posibilitatea recrutării celor mai potriviţi
voluntari pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate pentru
că nu se adresează unui grup mai larg. O altă limitare a acestei
strategii de recrutare este diversitatea redusă a voluntrailor
atraşi prin acest sistem.
Recrutarea în sistem închis este o strategie prin care se
recrutează voluntari din sisteme închise cum ar fi o şcoală, o
companie, o unitate militară, un grup profesional, pe scurt orice
grup ai cărui membri interacţionează frecvent şi manifestă un
grad sporit de identificare cu grupul. Această strategie de
recrutare presupune crearea unei culturi a implicării în rândul
membrilor acestor grupuri prin care aceştia acceptă activităţile
de voluntariat ca fiind o acţiune pozitivă şi sprijinirea continuă
a implicării.
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3.5. Tehnici de recrutare
Cele mai răspândite tehnici de recrutare a voluntarilor sunt:
• promovarea prin intermediul mass media;
• folosirea materialelor tipărite (pliante, fluturaţi, afişe);
• recrutarea unu-la-unu (voluntarii existenţi implică un prieten
în activităţile organizaţiei);
• orientare înaintea înscrierii - orientare destinată tuturor celor
interesaţi urmată de completarea formularelor de înscriere;
• prezentări publice;
• recrutarea la evenimente speciale;
• recrutarea prin scrisori personalizate;
• înregistrarea la agenţii specializate pe baza unei oferte a
organizaţiei.
Opţiunea pentru una sau mai multe tehnici de recrutare trebuie
făcută în funcţie de nevoia de voluntari identificată în cadrul
organizaţiei, descrierile posturilor şi profilurile candidaţilor,
caracteristicile comunităţii şi/sau grupului ţintă către care este
orientată recrutarea şi resursele disponibile.
Indiferent de tehnicile de recrutare pentru care veţi opta,
mesajul transmis trebuie să îndeplinească anumite condiţii
pentru a-şi atinge scopul:
• mesajul să fie clar exprimat (vezi secţiunea 3.3.);
• limbajul folosit să fie pe înţelesul grupului vizat (atenţie la
nevăzători şi hipoacuzici!);
• accentuarea cuvântului voluntar poate deveni o barieră pentru
implicare datorită stereotipurilor existente în societate cu
privire la acest concept;
• verbele la imperativ conferă dinamism mesajului transmis
(“implică-te…”, “ajută şi tu la…”, “fii parte din…”,
“participă la…”, “contribuie şi tu la…”, etc.);
• activitatea care urmează să fie desfăşurată de voluntari
trebuie expusă încă din faza recrutării; prezentările care evită
precizarea clară a activităţilor şi rezervă detaliile pentru
momente ulterioare trezesc suspiciune şi pot îndepărta
potenţialii voluntari;
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• dacă există constrângeri de timp acestea trebuie precizate (de
exemplu o activitate care necesită implicarea pentru cel puţin
6 luni);
• prezentaţi oferta de instruire în vederea realizării cu succes a
activităţii respective;
• dacă activitatea necesită abilităţi specifice acestea trebuie
precizate tot în acestă etapă;
• cereţi ceea ce aveţi nevoie de la viitorii voluntari chiar dacă
este vorba de activităţi solicitante - este mai bine ca cei
interesaţi să ştie la ce să se aştepte decât să se prezinte la
interviul de selecţie şi să renunţe sau să nu poată duce la
îndeplinire activitatea pentru care au fost recrutaţi;
• desfaceţi sarcinile complexe în activităţi cât mai concrete
astfel încât voluntarii să-şi poată asuma exact ceea ce doresc
sau ceea ce consideră că vor putea face cât mai bine;
• materialele tipărite necesită atenţie sporită din punct de
vedere al graficii şi culorilor folosite; scopul materialelor
tipărite este de a transmite un mesaj şi nu de a arăta artistic şi
costisitor; lizibilitatea textului este foarte importantă - atenţie,
deci, la caracterele folosite şi la combinaţiile de culori!
4. Concluzii
Succesul activităţii de recrutare este esenţial pentru dezvoltarea
organizaţiilor care implică voluntari în activităţile derulate.
Planificarea atentă a recrutării de voluntari desfăşurată în
strânsă legătură cu elaborarea procedurilor de selecţie a
voluntarilor şi bazate pe analiza nevoilor organizaţiei va duce
la recrutarea acelor voluntari de care organizaţia are nevoie
pentru îndeplinirea activităţilor propuse şi împlinirea misiunii
sale. Unul dintre factorii care contribuie la succesul unei
campanii de recrutare este entuziasmul şi încrederea echipei
implicate în recrutare! Cu cât credeţi mai mult în activităţile pe
care le desfăşuraţi şi în potenţialul voluntarilor de a se implica
activ şi eficient în acestea, cu atât mesajul vostru va fi mai
convingător şi mai de succes!
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