
MMag. Manuela Oberaigner

Managementul tarilor
Exemplul Crucii Roşii din Austria, filiala din Austria Inferioară

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară



www.roteskreuz.at

Pasul 1: Crucea Roşie din Austria
Persoane, Filiala din Austria Inferioară

Pasul 2: Tendinţe şi provocări
Cerinţele tinerilor

Pasul 3: Cum să reacţionăm în 

calitate de ONP?
Planificarea strategică şi managementul voluntariatului

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară

2



www.roteskreuz.at

Crucea Roşie- Istorie

 În 1859 un om de afaceri din Elveţia Henri 

Dunant a fost martorul Bătăliei de la Solferino

 Dunant a fost şocat de consecinţele  teribile ale 

bătăliei şi s-a dedicat ajutorului celor răniţi

 În 1863 el a creat Comitetul Internaţional al 

Crucii Roşii
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Crucea Roşie- Fapte

 Cea mai cunoscută organizaţie mondială care oferă 

ajutor populaţiei

 O mişcare mondială: 187 de societăţi naţionale

 Aproximativ 100 milioane de angajaţi ai Crucii Roşii în 

întreaga lume

 În Austria: 139 de filiale regionale şi mai mult de700 

filiale locale
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Persoanele din Crucea Roşie din 

Austria
56.773 voluntari

8.336 angajaţi

4.263 funcţionari publici

897.208 membri şi donatori

542 grupuri de tineret

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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1. Servicii de urgenţă (aproximativ
70%)

2. Servicii sociale şi de sănătate
3. tineret
4. asistenţă în caz de dezastre

5. învăţământ (intern şi extern)
6. donare de sânge
7. migraţiune şi servicii de urmărire
8. ajutor pentru dezvoltare
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Filiala din Austria Inferioară

 54 filiale locale/ 79 subdiviziuni                                                                                                            

 de la 50 la 800 voluntari în cadrul fiecărei filiale locale

 61 coordonatori de voluntari
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Tendinţe şi provocări

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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„De ce faci voluntariat?“
Motivarea tinerilor voluntari

Compararea a 2 studii din anii

1999 şi 2004 cu privire la voluntariatul tinerilor:

- Contribuţia pentru societate (=)

- Dorinţa de a învăţa ceva (↑)

- Distracţie (↓)

- Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Ce se schimbă?

 incluziunea socială?

 beneficii pentru carieră?

 tinerii iau de sine stătător decizii cu privire la “cariera de 

viaţă”! 

 mai multe posibilităţi pentru participare!

 mai multă transparenţă în procesul decizional al 

organizaţiei!

 posibilitatea de a schimba ceva– o slujbă care dă sens 

vieţii

 grad înalt de profesionalism

 implicare orientată spre proiectImplicare iCrucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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1 Cum să reacţionăm în calitate de 

ONP?
Dezvoltarea unei strategii de voluntariat

- poziţionare distinctă

- activităţi care susţin această poziţie

- decizie distinctă: ce noi facem nu ce oferim

- comunicare internă şi externă consecventă şi continuă

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Elaborarea strategiei de voluntariat–
întrebări utile

 Ce „tip de voluntari“ dorim să avem?

 De ce nu îi avem la moment?

 Ne lipsesc în anumite regiuni?

 Care sunt diferenţele între regiuni?

 Ce ar spune voluntarii noştri?

 Ce schimbări trebuie să facem pentru a realiza 

“utopia”?

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Examplul ARC: Declaraţia Wachauer

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară

Punctele de bază:

Un sistem de management al voluntariatului bine 
dezvoltat la toate nivelele organizaţionale
Utilizarea potenţialului cu prag minim de implicare
Abordaţi noi grupuri ţintă
Conştiinţă internă şi externă pentru noi forme de 
voluntariat
Susţinere durabilă pentru voluntarii noştri
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Excursie: voluntariat orientat spre 

proiect
Micro Voluntariat

- Implicarea doar într-un singur proiect

Voluntariat on-line

- ex. menţinerea unui website, traducerea 

documentelor, fundraising/campanii în mass-media 

socială

Voluntariat spontan

- ex. în cazul dezastrelor naturale

(“Team Austria” al Crucii Roşii din Austria)

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Grupurile ţintă ale voluntarilor Team Austria

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară

TA-Voluntari în 

grupuri mari

Instruire generală

Echipa permanentă de 

voluntari ai CR

Exemple:

Echipa de curăţare a 

zăpezii, ajutor oferit 

vecinilor, meditaţii pentru 

elevi, piaţă de 

vechituri, asistenţă la 

colectare de fonduri

TA-Voluntari în 

calitate de experţi

Pentru funcţiile selectate

Contribuire  din extern cu 

abilităţi noi

Exemple:

Traducere, program 

distractiv sau suport 

tehnic la evenimente de 

colectare de fonduri, 

voluntariat online,

prezentări, lucrări de 

reparaţie

TA-Voluntari în calitate 

de multiplicatori

Invitaţii la evenimente 

speciale, festivaluri/colectare de 

fonduri

Obţinerea informaţiei în mod 

regulat

Sunt îndemnaţi să răspândească 

mesajele noastre

Exemple:

Invitaţii la “smart mob-

uri”, răspândirea mesajelor

specifice ale Crucii  Roşii prin web 

2.0 (ex. ziua mondială a donării de 

sânge sau primul 

ajutor), participarea la discuţii 

tematice, contribuţia cu idei
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2 Cum să reacţionăm în calitate de 

ONP?
Încurajarea şi susţinerea tinerilor voluntari

- Implicarea în procesul decizional
cursuri (leadership, afaceri juridice...)

participarea la conferinţe & întâlniri (“vocea tinerilor”)

- Încurajarea şi recunoaşterea (publică) a activităţii 

voluntarilor

- Credite educaţionale pentru studenţi/elevi

- Mai multe posibilităţi pentru elaborarea şi 

implementarea propriilor proiecte

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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3 Cum să reacţionăm în calitate de 

ONP?
Sarcinile Coordonatorilor de Voluntari

- Identificarea persoanelor potrivite pentru activităţi: 
identificarea potenţialului

- Aşteptările reciproce?

- Introducerea în organizaţie: 
identificarea valorilor şi obiectivelor-> loialitate înaltă/

dezvoltarea entuziasmului

- Abordarea noilor grupuri ţintă: 
vârstnicilor, migraţilor, persoanelor cu dizabilităţi...

- Evaluarea continuă a progresului
baze de date 

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Sarcinile Managerilor de Voluntari

EXPERIENŢA MEA:

 Strategia programului de voluntariat

 Angajament

 Determinarea responsabilităţilor

- Care sunt/ nu sunt responsabilităţile funcţiei? -> descriere 

detaliată a atribuţiilor funcţiei!

- Voluntar sau angajat?

- Cooperarea cu alte departamente/persoane

- substituirea?

 Comunicarea internă şi externă

 ?? 

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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1 Responsabilităţile Managerului de Voluntari 

al CR

Sarcinile care NU intră în responsabilităţile 

Managerului de Voluntari

 Identificarea noilor voluntari de unul/una singur/ă

DAR: el/ea are o viziune şi expertiză

 Gestionarea TUTUROR voluntarilor

DAR: el/ea cunoaşte care sunt problemele generale, care 

este atmosfera şi reprezintă vocea voluntarilor în procesul 

de management

 Răspunde de loialitatea voluntarilor

DAR: el/ea are idei cu privire la cum o poate spori 

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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2 Responsabilităţile Managerului de Voluntari 

al CR

 Punct unic de contact pentru TOŢI voluntarii noi

 Planificarea activităţilor de voluntariat

1. Cine suntem noi şi ce facem? Ce ne face pe noi atractivi?

Ce grupuri ţintă dorim să abordăm?

2. De ce tip de voluntari avem nevoie? Pentru ce activităţi?

Este o modalitate atractivă de a descrie activităţile?

3. De cât timp este nevoie pentru a realiza aceste activităţi? Care sunt 

calităţile necesare?

4. Ce oferte putem face (asigurare, supravegherea, instruiri…)?

5. Acum formulaţi o ofertă utilizând informaţia disponibilă!

 networking/colaborarea cu alte filiale locale/cu oficiul 

principal/alte organizaţii

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară

25



www.roteskreuz.at

3 Responsabilităţile Managerului de Voluntari 

al CR

IDENTIFICAREA NOILOR VOLUNTARI!!

CARE SUNT IDEILE 

VOASTRE?
Unde-i putem găsi? 

Cum am putea sa-i contactăm?

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Managementul părţilor interesate

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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De ce documentarea este atât de 

importantă?

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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4 Responsabilităţile Managerului de Voluntari 

al CR
INTERVIURI APRECIATIVE

 Întâlnirea are loc peste câteva zile

 Stabilirea interviului?

 Liniile directive pentru interviu: VĂ MULŢUMIM! 

• Care este motivaţia?

• Care este activitatea de care persoana este interesată?

• Care sunt aşteptările

• Care este experienţa în voluntariat?

• Hobby-uri/interese/profesia?

• Studii?

• Calificări suplimentare?

• Susţinerea din partea familiei a activităţii de voluntariat?

• Necesităţi speciale?

• Care sunt aşteptările tale?

• Care sunt avantajele/dezavantajele organizaţiei tale pentru activităţi de 

voluntariat ?  

• De ce tip de instruire are nevoie potenţialul voluntar?

• Organizaţia are nevoie ca persoana să prezinte un certificat medical sau cazier 

juridic?

• Care sunt următorii paşi?

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară32
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Joc de roluri

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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5 Responsabilităţile Managerului de Voluntari 

al CR

Orientarea şi instruire noilor voluntari:

Module de  instruire pentru noii voluntari:

1. Curs de introducere (8 ore)

2. Seara filmului (~ 2 ore)

3. Prezentarea activităţilor locale(~ 2 ore)

4. Distribuirea rolurilor în cadrul filialei locale (~ 2 ore)

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Aprecierea voluntarilor

Beneficii materiale+/-

Trataţi egal

instruire / dezvoltarea potenţialului (certificate)

Relaţii publice

Posibilităţi de participare/ transparenţă

Lipsă de bariere

Sentiment de realizare

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Recuperarea voluntarilor

Există doar o singură reţetă: 

DEMISIE PE NOTĂ POZITIVĂ

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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Vă mulţumesc!

manuela.oberaigner@n.roteskreuz.at

Crucea Roşie din Austria, filiala din Austria Inferioară
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