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CATRE
Corina FUSU. Ministrd a educatiei

iN lrnNTrl
Victor ZAB.CA, Ministrul tineretului gi sportului

Prin prezenta, Vi solicitim o qedin{[ comuni in care si se pun[ in discufie:

1. Stadiul de implementare a acliunilor de care este responsabil Ministerul Educaliei in cadrul
Planului de Ac{iuni al Strategiei de Dezvoltare r Societfl(ii Civile (SDSC) 2012 -2015.

2. Modalitatea de extindere a conceptului de management a resurselor umane pentru a include

voluntarii pe l6ngd personalul salariat, de ataqare a unui modul de voluntariat cu scopul ca studenfii
s[ oblini o diplom[ care sd le permitd in viitor angajarea in pozilia de manager pentru personalul

salariat gi /sau personalul voluntar.

3. Posibilitatea realizdrii unei colabordri cu Ambasada SUA pentru ca in cadrul unui program al

acesteia sd fie adus un grup de profesori din universitIli americane care sd instruiasc[ in
managementul voluntarilor cadrele didactice din institutriile de inviJbmAnt superior care predau

managementul resurselor umane gi potenfiali traineri cu studii superioare aare ar putea fi implicali s5

predea aceast[ disciplinS prin intermediul sistemului de educa{ie continud a adullilor cu scopul de

formare gi certificare a viitorilor Coordonatori de Voluntari,

4. Crearea unui mecanism gi a unui instrument pentru validarea competenlelor Coordonatorilor de

Voluntari care activeazd de ani buni in aceastd pozilie frrb a fi nevoie de o instruire adifional[.

5. Discutarea conJinutului diverselor modele de documente elaborate la nivel international referitoare la
profilul ocupa{ional gi curicula pentru Coordonatorul / Managerul de Voluntari.

6. Crearea la diferite nivele de invd{dmAnt a unui sistem de educa.tie care sd includd o formare in
managementul voluntarilor sau cel pufin o instruire / informare privind rolul gi beneficiile voluntariatului.

7, Diverse alte subiecte de interes comun.

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE,
Ditector Executiv TDV

Coalilia pentru promovarea legii gi a activitdgilor de voluntariqt:
Asocialia Obgteascd ,,Tinerii pentru dreptul la viafd" (TDV),'Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizafiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R, Moldova (CReDO),
Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociatia ,,MOTIVAIIE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (SPP).

Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii 9i Tineri cu dizabilititi fizice (CCCT)


