La acest program pot aplica numai persoane cu varsta peste 18 ani, cu cetatenie romana.
Programul Voluntar de Profesie dezvoltat de catre Fundatia Vodafone Romania se desfasoara in
perioada septembrie - decembrie 2010.
Procesul de aplicare incepe pe 31 mai 2011 si se incheie pe 14 iunie, ora 24:00. O persoana poate
aplica o singura data. Programul se adreseaza si angajatilor Vodafone, 3 din cele 15 locuri fiind
disponibile pentru acestia.
Persoanele care doresc sa se inscrie in acest program, trebuie sa urmeze acesti pasi:
1. Completarea formularului de inscriere disponibil aici.
2. Nominalizarea unei organizatii non profit, cu sediul in Romania, pentru care aplicantul doreste sa
lucreze timp de 6 luni, mentionand activitatea pe care doreste sa o efectueze in cadrul acestei
organizatii. Aplicantii pot nominaliza o singura organizatie non profit si pot mentiona un singur tip de
activitate sau o singura pozitie in cadrul acelei organizatii. Organizatia non profit aleasa trebuie sa isi
desfasoare activitatea intr-unul din domeniile: sanatate, educatie, prevenirea abandonului familial,
programe pentru copii si programe pentru varstnici.
3. De asemenea, 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, in Romania.
4. Organizatiile non profit pot accepta unul sau mai multi aplicanti. Odata formularul de inscriere
trimis, acesta nu poate fi modificat.
5. Persoanele care aleg o organizatie partenera a Fundatiei Vodafone Romania trebuie sa urmeze
aceeasi pasi, mentionati in acest regulament.
6. Persoanele acceptate in programul Voluntar de Profesie trebuie sa inceapa activitatea in ONG-ul
pe care l-au ales pe 15 septembrie 2011. Acestea vor participa in data de 31 august 2011 la o
sesiune de informare privind programul Voluntar de profesie, la sediul Fundatiei Vodafone Romania.
7. Formularele de inscriere care sunt incomplete nu vor intra in procesul de selectie pentru
programul Voluntar de profesie 2011.

8. Compania Vodafone Romania sau Fundatia Vodafone Romania nu va dezvalui informatii cu
caracter personal catre terte parti.

Jurizarea si selectarea castigatorilor
Fiecare aplicatie este evaluata de catre un juriu format din membrii Board-ului Fundatiei Vodafone
Romania.
•
•

•
•
•
•
•

Juriul va respecta calendarul de evenimente stabilit pentru programul Voluntar de profesie
2011, disponibil aici
Membrii Fundatiei Vodafone Romania vor contacta organizatiile non profit alese de catre toti
aplicantii pentru a verifica acordul oferit candidatilor. Numai acei candidati care au acordul
obtinut in prealabil vor fi evaluati.
Dupa evaluarea tuturor aplicatiilor primite, juriul va nominaliza o lista cu 30 semifinalisti.
Juriul va intervieva toti cei 30 semifinalisti si va desemna o lista cu cei 15 castigatori.
Pentru candidatii interni (angajati Vodafone), procesul de selectie se desfasoara in paralel cu
cel pentru candidatii externi.
Daca unul dintre castigatori nu doreste sa mai participe la programul Voluntar de profesie
2011, va fi ales un alt aplicant din lista celor 30 de semifinalisti.
Cei 15 castigatori vor fi anuntati prin email sau telefon, conform calendarului cu evenimente.
Acestia trebuie sa ofere Fundatiei Vodafone Romaniei urmatoarele:
• acte doveditoare privind experienta necesara pentru postul pe care doreste sa il
ocupe in ONG-ul ales.
• sa confirme posibilitatea inceperii activitatii pe 15 septembrie 2011
• sa confirme ca au citit, inteles si sunt de acord cu regulamentul programului Voluntar
de profesie 2010
• sa accepte un program de lucru cu norma intreaga, la sediul (subsidiarele) ONG-ului
pe care l-a ales, timp de 6 luni de zile, in perioada 15 septembrie 2010 – 15 februarie
2011.
• Fiecare castigator va participa la evenimente interne si externe cu scop publicitar
(inclusiv interviuri televizate, radio sau in presa scrisa).
• Fiecare castigator este de acord sa:
• Posteze informatii (materiale scrise, video, inregistrate, fotografii) pe contul
Fundatiei Vodafone Romania pe Facebook/, cel putin de 2 ori/luna si sa ofere
mininum 5 tweeturi/luna
• Ofere rapoarte de activitate bilunare. Fiecare castigator garanteaza ca
rapoartele sunt creatii proprii si nu au continut pornografic, rasist, ofensator,
defaimator.
• Toate materialele realizate de castigatori sunt proprietatea ONG-ului pentru
care au optat si a Fundatiei Vodafone Romaniei

•

Cei 15 castigatori trebuie sa participe la o sesiune de informare privind programul Voluntar
de profesie, in data de 31 august, la sediul Fundatiei Vodafone Romania. Fundatia Vodafone
Romania va asigura transportul celor care nu locuiesc in Bucuresti.

Contracte si aspecte administrative
Fiecare castigator va incheia un contract de angajare, cu norma intreaga, pe o perioada determinata
de 6 luni.
Salariul brut al fiecarui castigator este egal cu ultimul salariu primit pana la inceperea programului

Voluntar de profesie 2011, in limita a 2000 euro brut. Pe perioada contractului salariul nu va fi
modificat. Fundatia Vodafone Romania va suporta si cheltuielile administrative, acolo unde este
cazul.
Castigatorii programului trebuie sa prezinte juriuui programului adeverinta de salariu pentru ultimele
3 luni, inainte de inceperea programului.

Responsabilitatile castigatorilor
•
•
•

•

•

Fiecare castigator va participa la evenimente interne si externe cu scop publicitar (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, castigorii sunt obligati sa lucreze la sediul
(subsidiarele) ONG-ului pentru care au optat, de aceea trebuie sa obtina, unde este cazul,
acordul angajatorului prezent privind cele 6 luni petrecute in afara companiei pentru care
lucreaza in momentul respectiv. Responsabilitatea privind relatia intre voluntarul castigator
si angajatorul sau, apartine in exclusivitate voluntarului.
Contractul de munca incheiat cu ONG-ul pentru care a optat castigatorul nu reprezinta un
contract pe perioada nedeterminata cu Fundatia Vodafone sau ONGul pentru care a optat.
Contractul se incheie la 15 februarie 2011.
Fiecare castigator este de acord sa:

Posteze informatii (materiale scrise, video, inregistrate, fotografii) pe contul Fundatiei
Vodafone Romania pe Facebook/, cel putin de 2 ori/luna si sa ofere mininum 5
tweeturi/luna
• Ofere rapoarte de activitate bilunare. Fiecare castigator garanteaza ca rapoartele sunt
creatii proprii si nu au continut pornografic, rasist, ofensator, defaimator
• Toate materialele realizate de castigatori sunt proprietatea ONG-ului pentru care au
optat si a Fundatiei Vodafone Romaniei
Prin participarea la programul Voluntar de profesie, fiecare castigator este de acord sa ofere
Fundatiei Vodafone Romania drepturile de autor asupra materialelor video sau foto realizate
de catre acesta, necesare pentru materialele publicitare. De asemenea, castigatorii sunt de
acord cu folosirea imaginii si vocii lor in materiale video si audio publicitare.
•

•

