
 

 

Name: Asociația Tășuleasa Social 
 
 
 

Fișă de voluntariat 
 
 
Denumirea postului:  Voluntar Tășuleasa 
 
Programul de voluntariat: Activitățile organizației Tășuleasa Social 
 
Titular post: .............................................................................................................. 
(nume și prenume voluntar)  
 
 
DESCRIEREA POSTULUI:  
Scopul: 

- Sprijinirea organizației gazdă pentru imbunatatirea calitatii vietii si reducerea 
saraciei, dezvoltare sustenabila, sanatate, prevenirea si gestionarea efectelor 
dezastrelor, incluziunea sociala si totodata lupta impotriva excluderii sociale si 
discriminarea; 

- practicarea activității de voluntariat; 
 

  
  
Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de post)  
 

- participă ca și voluntar (în funcție de disponibilitate) la acțiunile semnificative 
anuale ale organizației gazdă, cum ar fi: Camionul de Crăciun, Împăduriri, 
Atelierele Tasuleasa Social, Maratonul Via Maria Theresia, Școala de mers pe 
munte și altele; 

- tratează cu respect toate persoanele cu care vine în contact (clienţi ai 
organizaţiei/instituţiei, alţi voluntari sau personal angajat şi de a îşi oferi serviciile 
cu respect pentru fiinţa umană şi pentru mediul înconjurător, fără a discrimina în 
funcţie de: rasă, etnie, sex sau orintare sexuală, convingeri politice sau religioase, 
abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie,  stare civilă, situaţie economică sau  orice 
alte asemenea criterii; 

- În cadrul Atelierelor Tășuleasa: asistă, inițiază și organizează jocuri cu grupul de 
copii aflați în campusul Tășuleasa, (participanți la Atelierele Tășuleasa Social); 

- asistă și supravegheaza copiii la activități; 
- asistă și sprijină activitățile cu copiii din Pădurea Pedagogică; 
- participă la ședințele și pregătirile din perioada premergătoare Atelierelor și 

perioada de după acestea; 
- participă, ajută la pregătirea și sprijină excursiile sau drumețiile cu copiii; 



 

 

- stă la dispoziția coordonatorului de grup pe toată durata sezonului de Ateliere; 
- prezintă participanților la Ateliere regulamentul intern al campusului Tasuleasa; 
- delegă responsabilități gospodărești ușoare și participanților la Atelierele Tasuleasa; 
- supraveghează copiii în permanență, iar în pauze își găsește înlocuitor; 
- răspunde de ordinea, liniștea și disciplina în rândul copiilor participanți la Ateliere; 
- urmărește normele de protecția muncii în ceea ce îl privește și în ceea ce îi privește 

pe copiii pe care îi supraveghează; 
- În cadrul campusului Tășuleasa: răspunde de curățenia în sala de mese, bucătărie de 

veselă și mașina de spălat vase; 
- ajută la servitul mesei; 
- participă la ședințele de organizare grup pentru Atelierele Tasuleasa sau organizare 

de alte activități ale asociației; 
- În cadrul general: participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse 

de către organizaţie/instituţie; 
- prestează cel puțin o săptămână de mentorat pentru un posibil voluntar nou; 
- completează corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite 

cu coordonatorul de proiect în urma fiecărei activități finalizate; 
- ocroteste bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat; 
-  

RELAŢII DE MUNCĂ: 
 
Se subordonează direct: Președintelui 
Este în relaţii directe cu: Coordonatorul de voluntari  
 
 
CONDIŢII de desfășurare a activității de voluntariat: 

a. Perioada: 2-9 Iulie 

b. Programul/orarul:  6 h/zi 

c. Locul de desfăşurare: 70% la sediu; 30% pe teren; 0% în alt loc (specificaţi). 

d. Resurse disponibile: echipamente de lucru specifice activităților la care participă 

voluntarul, în funcție de necesitatea acestora. Spre exemplu: sape, manuși, saci 

de gunoi/împăduriri, sau hartie colorată, rechizite, flipchart, proiector, internet, 

calculator/Atelierele Tășuleasa, etc. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
SPECIFICAREA POSTULUI: 
  
Cunoştinţe şi abilităţi necesare:   Cunoştinţe şi abilităţi dezirabile: 
1. abilități de coordonare                         1. creativitate și originalitate 
2. responsabilitate                                      2. gândirea practică dar și abstractă 
3. sociabilitate                 3. Rezolvarea/atenuarea conflictelor 
4. abilități de comunicare    4.Stimularea dezvoltării copiilor  
5. muncă în echipă     5. Integrare în grup 
6. abilități de leader     6. disponibilitate 
 
 

SANCŢIUNI  (opțional) 

Conform legii, în cazul încălcării normelor şi regulilor de lucru, Coordonatorul de 

voluntari decide sancţionarea conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a 

Codului de Conduită semnat de către voluntar. 

 
 
      
Data: .......................................... 
 
 
Semnătura Director Executiv      Semnătura voluntar  
    
  
...................................................                         .................................................... 
 
 
 
  

 
 
 
 


