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Misiunea Pro Vobis este de a promova voluntariatul în România ca resursă viabilă şi de neînlocuit în
soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea şi de a dezvolta voluntariatul prin activităţi de
instruire, consultanţă, cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi.
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Anul 2011 va fi Anul European al Voluntariatului
Principalele reţele europene de organizaţii ale societăţii civile salută decizia Comisiei
Europene de a pune în practică iniţiativa Anului European al Voluntariatului 2011
Miercuri, 18 februarie 2009, Comisia Europeană, la cererea Preşedintelui Barroso, a anunţat începerea pregătirilor
pentru Anul European al Voluntariatului 2011.
Acest anunţ vine în urma unei campanii intense de doi ani şi jumătate condusă de o alianţă a principalelor reţele
europene ale organizaţiilor societăţii civile active în domeniul voluntariatului, coordonată de Centrul European de
Voluntariat (CEV). Membrii alianţei şi susţinătorii iniţiativei sunt încântaţi de preluarea de către Comisia Europeană a
propunerii lor cu privire la celebrarea Anului European al Voluntariatului în 2011, acţiune care aduce Comisia
Europeană mai aproape de cetăţenii Europei şi preocupările lor. Această acţiune vine ca răspuns la vocea celor peste
100 de milioane de cetăţeni europeni care contribuie ca voluntari la bunăstarea societăţii, punând în practică valori
europene precum solidaritatea, coeziunea socială şi cetăţenia activă.
Datorită contribuţiei pe care voluntarii o aduc în diferite domenii de interes la nivel european, alianţa salută această
oportunitate de a recunoaşte, promova şi sărbători implicarea lor. Ne dorim ca Anul European al Voluntariatului 2011
să acţioneze la fiecare nivel şi suntem gata să susţinem Comisia Europeană în eforturile sale de a organiza şi
implementa cu succes Anul European al Voluntariatului în 2011. Numeroase instituţii Europene şi-au manifestat, în
timp, sprijinul pentru această iniţiativă: Comitetul Economic şi Social (2006), Consiliul Miniştrilor Educaţiei şi
Tineretului (2007), Comitetul Regiunilor (2008) şi Parlamentul European, care a adoptat în 2008 o declaraţie de
sprijinire a acestei iniţiative cu 454 de semnături.
Pentru România această acţiune vine să dea un nou impuls dezvoltării mişcării de voluntariat care a cunoscut o
creştere consistentă în ultimii 10 ani şi să creeze premisele unei recunoaşteri adecvate a contribuţiei pe care voluntarii
o aduc la soluţionarea a numeroase probleme şi îmbunătăţirea vieţii celor aflaţi în nevoie. Iniţiativa Anul European al
Voluntariatului 2011 a fost sprijinită prin semnăturile a 22 de europarlamentari români şi a fost promovată din partea
României de către Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat, în calitate de membru al organizaţiei coordonatoare a
alianţei, Centrul European de Voluntariat (CEV).
Note pentru presă:
Întâlnirea în cadrul căreia a fost anunţată începerea pregătirilor pentru Anul European al Voluntariatului a avut loc la
Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene. La întâlnire au participat Dl. Pierre
Mairesse, Director, Dl. Risto Raivio, Coordonator departament, şi repreznetanţi ai Alianţei „Anul European al
Voluntariatului 2011”. Această alianţă include Centrul European de Voluntariat (CEV), Platforma Socială,
Organizaţia Mondială a Cercetaşilor, Biroul European al Crucii Roşii, Forumul European al Tineretului, Platforma
vârstnicilor AGE, Caritas Europa, VoluntEurope, Solidar, CESES, Reţeaua companiilor ENGAGE, EURAG,
Johanniter Internaţional, Asociaţia Europeană a Organizaţiilor pentru Servicii Voluntare (AVSO), Reţeaua Europeană
a Organizaţiilor Neguvernamentale din Sport, Acţiunea Tinerilor pentru Pace (YAP Europa), Reţeaua EUCLID şi
Eurodiaconia. Pentru mai multe detalii vizitaţi www.cev.be.
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