Regulament
Programul “Voluntar de Profesie”, editia a 5-a, anul 2014
Fundatia Vodafone Romania
1. Despre programul “Voluntar de profesie”
Programul Voluntar de Profesie este un program inovativ lansat in anul 2002 de Fundatia Vodafone
Group, la nivel mondial, sub numele de World of Difference. Programul se adreseaza tuturor celor care
si-au dorit dintodeauna sa lucreze intr-o organizatie non-profit, dar nu au avut ocazia deoarece
desfasurau un alt tip de activitate. Prin intermediul World of Difference, participantii au posibilitatea de
a-si lua o pauza de la activitatea lor obisnuita, timp in care sa se dedice cauzei pe care o aleg. Filozofia
care sta la baza programului este de a produce o schimbare si de a aduce bucurie in vietile oamenilor
care au nevoie de ea, folosindu-te de resursele si abilitatile pe care le detii.
2. Formularul de aplicatie
Persoanele care doresc sa se inscrie in acest program, trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
 Identificarea unei organizatii non profit, cu sediul in Romania, pentru care aplicantul doreste sa
lucreze timp de 9 luni.
 Realizarea, impreuna cu echipa ONG-ului, a unui proiect pe care aplicantul sa il puna in practica in
cele 9 luni de activitate.
 Completarea formularului de inscriere disponibil pana la data de 26 septembrie, ora 18.00.
Formularul de aplicatie este disponibil pe site-ul Fundatiei Vodafone
https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/voluntar-deprofesie/index.htm#tab-1

Romania,

3. Calendarul programului
 10 septembrie - 26 septembrie, ora 18.00: depunerea aplicatiilor online
 29 septembrie - 1 octombrie 2014: evaluarea aplicatiilor primite; alegerea celor 18 finalisti
 2 octombrie - 6 octombrie 2014: perioada de interviuri cu cei 18 finalisti si alegerea celor 9
Voluntari de profesie, numiti in prezentul regulament „castigatori/castigatorul”
 7 octombrie 2014 anuntarea celor 9 castigatori
 8 octombrie - 31 octombrie semnarea contractelor de finantare intre Fundatia Vodafone
Romania si organizatiile neguvernamentale; semnarea contractelor de munca intre
organizatiile neguvernamentale si castigatori
 1 noiembrie 2014–31 iulie 2015 derularea programului
4. Jurizarea si selectarea castigatorilor
In anul 2014 Fundatia Vodafone Romania anunta 9 locuri disponibile in programul Voluntar de
Profesie, pe o perioada de 9 luni. Programul se adreseaza si angajatilor Vodafone, 2 din cele 9 locuri
fiind disponibile pentru acestia. Prezentul Regulament se aplica tuturor celor care aplica la programul
„Voluntar de profesie”, indiferent de angajatorul actual.
Fiecare formular de inscriere este evaluat de catre un juriu format din membrii Board-ului si ai echipei
Fundatiei Vodafone Romania.
 Juriul va respecta calendarul de evenimente stabilit pentru programul “Voluntar de profesie”
2014.
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Echipa Fundatiei Vodafone Romania va contacta organizatiile non profit alese de catre
aplicanti pentru a verifica acordul oferit candidatilor. Numai acei candidati care au obtinut in
prealabil acordul organizatiei vor fi evaluati.
Dupa evaluarea aplicatiilor primite, juriul va nominaliza o lista cu 18 finalisti.
Juriul va intervieva toti cei 18 finalisti, in perioada 2 Octombrie-6 Octombrie 2014.
In urma interviurilor vor fi selectati 9 castigatori, care vor fi anuntati public pe data de 7
octombrie 2014.
Daca unul dintre castigatori nu doreste sa mai participe la programul “Voluntar de profesie”
2014, va fi ales un alt aplicant din lista celor 18 de finalisti.
Cei 9 castigatori vor fi anuntati prin email sau telefon, conform calendarului de evenimente.
Formularele de inscriere care sunt incomplete nu vor intra in procesul de selectie pentru
programul “Voluntar de profesie” 2014.

5. Criterii de eligibilitate
Sunt eligibili/eligibile:
 Aplicantii care au peste 18 ani cu cetatenie romana,
 Persoanele care propun un proiect care respecta domeniile de implicare ale Fundatiei
Vodafone Romania: sanatate, educatie, prevenirea abandonului familial si scolar, servicii
sociale integrarea sociala a persoanelor cu dizabilitati, voluntariat, ajutor in situatii de urgenta
Nu sunt eligibili/eligibile:
 aplicantii care au participat la editiile anterioare ale programului “Voluntar de profesie”
 angajatii unei organizatiei non-guvernamentale, care se inscriu pentru acelasi ONG in
programul “Voluntar de profesie”.
 aplicantii care fac parte din Consiliul de Administratie al organizatiei cu care doresc sa aplice
pentru programul “Voluntar de profesie”.
 aplicantii care se inscriu cu un proiect dedicat unei singure persoane
 persoanele care nu lucreaza cu forme legale de munca inainte de inscrierea in programul
“Voluntar de profesie”
 persoanele care nu pot prezenta adeverinta de salariu pentru ultimele 3 luni
 candidatii care propun proiecte care sustin scopuri politice sau religioase, sau care sunt
subiectul unui conflict de interese
6. Criterii de jurizare
 Aplicantul are abilitati si calificari relevante pentru implementarea proiectului
 Aplicantul are experienta de voluntariat in domeniul organizatiilor non-guvernamentale
 Aplicantul detine competente de comunicare si tehnologie
 Aplicantul propune un proiect care poate fi finalizat pe o perioada de 9 luni
 Aplicatul propune un proiect care raspunde intr-o cat mai mare masura nevoii/ problemei
identificate (exista o legatura logica intre nevoile identificate, obiectivele propuse, lista de
activitati, rezultatele asteptate)
 Originalitate (proiectul propune o solutie originala in domeniu, pentru a rezolva problema
identificata)
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Impactul (proiectul are sanse sa genereze o schimbare reala in viata unor persoane/situatii)
Rezultatele proiectului propus sunt cuantificabile

7. Conditii pentru a aplica la programul “Voluntar de profesie”






Aplicantii se pot inscrie cu un singur proiect pentru o singura organizatie non-profit.
Aplicantii trebuie sa obtina, in prealabil, acordul in scris al organizatiei non profit pentru a putea
aplica la programul Voluntar de Profesie. Persoanele acceptate in program vor lucra numai la
ONG-ul pentru care au optat. Daca ONG-ul nu confirma proiectul cu care se inscrie aplicatul pe
site-ul programului, atunci acesta este automat descalificat.
Organizatiile non profit pot accepta un singur aplicant. Odata formularul de inscriere trimis,
acesta nu poate fi modificat.
Persoanele care aplica in programul “Voluntar de profesie” trebuie sa fie disponibile sa inceapa
activitatea in ONG-ul pe care l-au ales pe 1 noiembrie 2014.

8. Alte drepturi si obligatii
Cei 9 castigatori sunt obligati sa participe la o sesiune de informare in programul “Voluntar de
profesie”, a carei data va fi stabilita si comunicata ulterior de catre echipa Fundatiei Vodafone
Romania
Fundatia Vodafone Romania va sustine doar costurile salariale, taxele aferente si cheltuielile
administrative (daca este cazul) ale “Voluntarului de profesie” si nu va sustine cheltuieli legate de
implementarea proiectului.
Compania Vodafone Romania, Fundatia Vodafone Romania si organizatia non-guvernamentala nu
vor dezvalui informatii cu caracter personal catre terte parti.
Castigatorii trebuie sa ofere Fundatiei Vodafone Romania urmatoarele:
 acte doveditoare privind experienta necesara pentru postul pe care doresc sa il ocupe
in ONG-ul ales
 acte doveditoare privind veniturile obtinute (din salariu si/sau alte surse) in ultimele 3
luni.
Castigatorii au obligatia sa:
 confirme posibilitatea inceperii activitatii pe 1 noiembrie 2014
 confirme ca au citit, inteles si sunt de acord cu regulamentul programului “Voluntar de
profesie” 2014
 accepte un program de lucru cu norma intreaga, la sediul (subsidiarele) ONG-ului ales,
timp de 9 luni de zile, in perioada 1 noiembrie 2014 – 31 iulie 2015.
 participe la evenimente interne si externe cu scop publicitar (inclusiv interviuri
televizate, radio sau in presa scrisa), organizate de Fundatia Vodafone Romania
Fiecare castigator va incheia un contract de angajare, cu norma intreaga, pe o perioada
determinata de 9 luni, cu ONG-ul pentru care a aplicat.
Salariul net al fiecarui castigator este egal cu ultimul salariu primit inainte de inceperea
programului “Voluntar de profesie” 2014, in limita a 1.000 Euro net, dar nu mai mult de salariul
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corespunzator unei pozitii similare celei pe care va lucra in ONG-ul pentru care aplica. Pe perioada
derularii programului salariul nu va fi modificat. Fundatia Vodafone Romania va suporta si
cheltuielile administrative, acolo unde este cazul.
Fiecare castigator va participa la evenimente interne si externe ale Fundatiei Vodafone Romania
(inclusiv interviuri televizate, radio sau in presa scrisa).
Daca ONG-ul pentru care a optat nu este multumit de activitatea castigatorului, organizatia poate
incheia contractul de munca.
Fiecare castigator este obligat sa informeze angajatorul prezent privind participarea sa in
programul “Voluntar de profesie”. De asemenea, castigatorii sunt obligati sa lucreze la sediul
(subsidiarele) ONG-ului pentru care au optat, in Romania, si sa obtina, unde este cazul, acordul
angajatorului prezent, pentru cele 9 luni in care lucra ca “Voluntar de profesie”. Responsabilitatea
privind relatia intre castigator si angajatorul sau, apartine in exclusivitate castigatorului.
Contractul de munca incheiat cu ONG-ul pentru care a optat castigatorul reprezinta un contract
indivdual de munca incheiat pe o perioada determinata de timp, de 9 luni, in perioada 1 noiembrie
2014 – 31 iulie 2015.
Fiecare castigator are obligatia sa:
a. Posteze informatii (materiale scrise, video, inregistrate, fotografii) pe site-ul dedicat
programului “Voluntar de profesie”, http://voluntardeprofesie.ro/, in fiecare zi, in
functie de activitatile din cadrul ONG-ului pentru care lucreaza.
b. Ofere rapoarte de activitate lunare financiare si narative in formatul cerut de catre
Fundatia Vodafone Romania. Fiecare castigator garanteaza ca rapoartele sunt creatii
proprii si nu au continut pornografic, rasist, ofensator, defaimator.
c. Raporteze catre Fundatia Vodafone Romania asupra rezultatelor proiectelor conform
standardelor London Benchmarking Group, strandard oferit in Romania prin
facilitatorul Asociatia pentru Relatii Comunitare.
d. Respecte conditiile precizate in contractul de finantare, incheiat intre Fundatia
Vodafone Romania si ONG, precum si in contractul individual de munca incheiat intre
castigator si ONG.
Fiecare castigator este de acord sa ofere Fundatiei Vodafone Romania drepturile de autor asupra
materialelor video sau foto realizate de catre acesta.. De asemenea, castigatorii sunt de acord cu
folosirea imaginii si vocii lor in materiale video si audio publicitare ale Fundatiei Vodafone Romania.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care un voluntar a
fost desemnat castigator, daca se dovedeste ca voluntarul nu respecta oricare dintre prevederile
acestui regulament.
Toate materialele realizate in cadrul programului vor mentiona numele Fundatiei Vodafone
Romania pe toata perioada derularii programului.
Organizatia care va primi finantare are obligatia sa foloseasca aceasta finantare exclusiv pentru
plata salariului si a taxelor salariale, precum si a cheltuielilor administrative (acolo unde este cazul)
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pentru persoana aleasa ca Voluntar de Profesie de catre Fundatia Vodafone Romania. In caz
contrar,organizatia va fi obligata sa restituie integral suma acordata de Fundatia Vodafone
Romania.
Fundatia Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a realiza oricand, pe perioada desfasurarii
proiectului, investigatii sau controale cu privire la modalitatea de implementare a proiectului cu
care au aplicat castigatorii.
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