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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ.
Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare dintre
noi. În ciuda definițiilor date nu există una exactă. Voluntariatul, în accepțiunea publică
este privit ca o activitate prestată în mod benevol, în folosul comunităţii, fără a fi
remunerat pentru aceasta, dar beneficiind, în anumite situaţii, de diferite facilități.
Între anii 1920 – 1930 voluntariatul a ajuns să fie privit ca o “modalitate de a
forma prietenii între tineri din țări diferite”. Pe sfârșitul anului 1940 și pe întreg
parcursul anului 1950 o parte a Europei a fost reconstruită prin sprijinul acordat de
tinerii voluntari, creându-se relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. Situația
însă s-a schimbat odată cu apariția organizațiilor non-guvernamentale care organizau
diferite activități bazate pe munca voluntară și angajament ce au dus la dezvoltarea
voluntariatului. Cea mai mare organizație umanitară care se bazează pe voluntariat este
Crucea Roșie.
După 1990 în majoritatea țărilor a existat o creștere a numărului organizațiilor
non-guvernamentale și a voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au
crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri care să vizeze activități de voluntariat
și programe de învățare/instruire pentru voluntari. Însă, au existat și excepții în sensul că
au apărut probleme în recrutarea voluntarilor datorită atitudinii schimbate a acestora
astfel că mai multe organizații trebuiau să facă eforturi pentru a dezvolta politici mai
active printre voluntari și a-i determina să se implice mai mult în proiecte.
În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, s-a observat că numărul
tinerilor este ridicat, pe când al celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura
țară unde bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel
mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă
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olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o
să și rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă
oferindu-ne un exemplu clar în acest sens.
În România, Legea nr.195 din 2001 cu modificările și completările ulterioare dă
următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din
proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o
contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în
domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medicosanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios,
filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."
În ultimii ani activitatea de voluntariat a devenit una dintre sursele în care
voluntarii își pot dezvolta abilitățile conversaționale, pot cunoaște oameni noi și, în plus,
pot participa la diferite evenimente care îi vor ajuta să își îmbogățească cultura generală.
Avantajele voluntariatului sunt dintre cele mai diverse și aceasta grație diverselor
proiecte și activități care pot fi derulate împreună cu alți voluntari care te pot învăța cum
să reacționezi când ești pus în fața unor întâmplări mai puțin obișnuite. Dezvoltarea
personală prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul cărora îți vei
îmbunătăți calitatea vieții și vei contribui într-o mică sau mai mare măsură la
schimbarea vieții altor persoane, prin implicarea în proiectele desfășurate. Prin
intermediul voluntariatului se pot dobândi competențe în ceea ce privește comunicarea,
atât cu beneficiarii, sponsorii, cât și cu mass-media sau personalitățile publice. De
asemenea, se pot învăța tehnici de negociere, de cooperare, asumarea responsabilități și
lucrul contratimp. În plus, voluntariatul te poate învăța ce înseamnă munca în echipă și
comunicarea interculturală. Permanenta relaționare cu oameni din diversele medii
sociale, te va face să te adaptezi și să dezvolți noi atitudini față de cei din jur, dar și față
de mediul înconjurător.
Așadar, voluntariatul îți dă posibilitatea să înveți lucruri practice care te pot ajuta
în viață. În plus, acțiunea de voluntariat poate fi considerată de unii angajatori drept
experiență, astfel că îți va fi mult mai ușor să te angajezi.
Pe lânga cele menționate, voluntariatul îți oferă șansa de a fi mândru, din punct
de vedere uman, că ai contribuit într-o oarecare măsură la schimbarea vieților unor
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oameni sau la organizarea unor evenimente prin intermediul cărora ai reușit să bucuri
sute sau poate zeci de mii de oameni.
Printe multele posibilități de desfășurare a activității de voluntariat găsim și
Serviciul Medical de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD). Acest serviciu a
început ca un serviciu bazat pe voluntariat. În perioada în care a luat ființă SMURD-ul,
voluntariatul era un lucru complet neobișnuit, ceea ce a dus la apariția multor reacții din
partea sindicatelor și a autorităţilor, care au asociat voluntariatul cu amatorismul.
După câțiva ani în care SMURD a obținut rezultate favorabile, s-a dovedit ca
voluntariatul poate însemna și profesionalism la un grad înalt. Dacă nu ar fi fost
voluntari medici, asistenți, elevi, studenți, exista posibilitatea ca SMURD să nu fi
existat în prezent.
Fii voluntar în situații de urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a demarat în anul 2012 o
campanie de informare a populației sub numele de ”Vreau să fiu voluntar”. Aceasta a
avut ca principal scop informarea asupra drepturilor și obligațiilor voluntarului în
situații de urgență, Grupul țintă fiind constituit din autoritățile administrației publice
locale și cetățenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani.
În urma analizelor efectuate la nivel national, privind numărul personalului din
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă raportat la 100.000 de locuitori, se
constată disproporţii chiar între ţările cu tradiţie în voluntariat şi cu sistem legislativ
similar privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă (exemplu: Germania şi Elveţia comparativ cu Austria). Raportat la situaţia din
alte state europene, în România există deficienţe privind dotarea şi pregătirea
personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, cauzate, în special, de
percepţia administraţiei publice locale şi a cetăţenilor privind voluntariatul.
Voluntarii care activează într-un serviciu voluntar pentru situații de urgență se
bucură de drepturi precum: control medical anual gratuit, asigurarea împotriva riscului
de accident și de boală ce decurg din natura activității, rambursarea cheltuielilor
efectuate pentru realizarea activității de intervenție, păstrarea locului de muncă și a
drepturilor salariale acolo unde este angajat pe perioada când participă la intervenții,
cursuri de pregătire sau concursuri profesionale, uniformă, echipament de protecție,
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aparatură de înștiințare, compensații pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții,
etc. Aceste drepturi sunt însoțite și de obligații precum: îndeplinirea sarcinilor primite și
atribuțiilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, respectarea timpului
de prezentare în caz de alertă la locul stabilit, participarea la cursurile de pregătire
organizate.
Dacă îți place să te implici în viața comunității, îți plac provocările, vrei să obţii
competenţe noi și vrei să lucrezi în echipă vino și activează într-un serviciu voluntar
pentru situații de urgență. Ai posibilitatea să te implici în acțiuni de salvare a vieții, de
protejare a comunității, de educare a cetățenilor și de protejare a mediului înconjurător.
Pentru a deveni voluntar este necesar sa te adresezi unității administrative teritoriale de
care aparții.
La finele anului 2012, odată cu finalizarea proiectului 1 al campaniei ”Vreau să
fiu voluntar” s-a constatat o creștere a numărului persoanelor voluntare care încadrează
serviciile de urgență la nivelul localităților. De asemenea, a scăzut numărul incendiilor
produse la gospodăriile populației. Această scădere se datorează acțiunilor de control
desfășurate direct în gospodăriile populației, ”din poartă în poartă”, de personalul
voluntar împreună cu inspectorii de prevenire ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Dâmbovița. Pe timpul acestor controale au fost făcute recomandări cetățenilor
pentru înlăturarea deficiențelor constatate.
Implicarea activă a voluntarilor în activitățile preventive desfășurate de inspecția
de prevenire dâmbovițeană face să crească gradul de protecție al comunităților în care
aceștia activează, în fața situațiilor de urgență - surse de risc identificate la nivelul
acestora.

Arată că eşti responsabil !
Fii voluntar în situații de urgență !

Colonel Alexandru TAVARU
Serviciul Protecție Pregătire și Educație Preventivă a Populației
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