
Voluntariatul în pandemie 

- studiu de caz - 

„Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeți împreună.” - 

proverb african 

Anul 2020 a fost un moment în care lumea s-a oprit și oamenii au fost puși la încercare. Activitatea 

fizică a celor mai mulți dintre noi a fost suspendată pentru un timp, însă spiritul nostru de 

solidaritate s-a arătat a fi puternic în lupta împotriva pandemiei.  

Pandemia de COVID-19 a înclinat balanța, ne-a pus pe gânduri și ne-a împins să descoperim ce 

este important pentru noi, cu adevărat: sănătatea, familia, comunitatea.  Sectorul medical a fost 

cel mai afectat, sute de mii de oameni având nevoie de tratament până în ziua de astăzi. În pofida 

tuturor provocărilor, mai ales pe plan emoțional, omenirea ne-a arătat că acolo unde există 

voință există și o cale, iar solidaritatea și empatia sunt cele mai puternice unelte pe care le avem 

la îndemână. Acestea se unesc sub umbrela voluntariatului. 

Cu toate că voluntariatul a fost îngreunat considerabil, multe persoane implicate și determinate  

au găsit metode creative și inspirate de a ajunge în comunități și de a oferi ajutor. Conform unui 

studiu al Națiunilor Unite, numărul voluntarilor a crescut considerabil în anul 2020 (108.000 de 

noi voluntari înregistrați la Crucea Roșie pe teritoriul Europei)1, iar tendința se păstrează. Tineri 

și vârstnici deopotrivă își susțin comunitățile prin voluntariat și oferă sprijin pentru a ușura viața 

de zi cu zi în aceste timpuri dificile. 

Pe parcurs au fost multe obstacole atât pentru recrutori și organizatorii de proiecte, cât și pentru 

voluntarii implicați. Lipsa interacțiunii și nevoia de socializare și-au făcut simțite prezența. 

Recrutorii, liderii și organizatorii au găsit noi metode de a aborda voluntarii și de a crea o legătură 

cu aceștia, iar voluntarii au găsit noi metode de a se implica în activități și de a fi alături de 

comunitățile din care fac parte.  

În acest context, am pornit o cercetare în cadrul proiectului UNITED, prin care am urmărit să 

analizăm schimbările apărute în recrutarea de voluntari, în România. Voluntarii care au răspuns 

la chestionarul lansat în primăvara anului 2021 au afirmat că au întâmpinat dificultăți în a 

desfășura activități, a avea o comunicare eficientă cu grupurile țintă și a menține spiritul de 

echipă. Majoritatea respondenților și-au întrerupt sau și-au diminuat activitatea de voluntariat 

 

1  United Nations. 2020. “COVID-19 Drives Global Surge in Volunteering | United Nations.” 

https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-drives-global-surge-volunteering. 



până au găsit soluții pentru a compensa lipsa apropierii fizice. Mulți și-au dat seama de 

importanța voluntariatului pentru ei și acest lucru i-a ajutat să-și păstreze motivația și să-și 

continue activitatea. 

Deși la început ne-am aflat cu toții într-un impas, în ultimul an și jumătate au avut loc o 

multitudine de proiecte, în mediul online, care ne-au făcut să ne simțim mai apropiați unii de alții. 

Doar câteva exemple sunt: proiectul UNITED, care presupune dezvoltarea gândirii critice a 

tinerilor din medii dezavantajate din regiunea București – Ilfov; TGLC Summer Camp – o tabără 

în mediul online; tabăra de vară YMCA; Green Hub – o tabără online pe tema ecologiei.  

Dacă înainte de pandemie, certificatele de voluntariat erau un motiv important de implicare în 

diferite activități, în ultimul an și jumătate mulți s-au apropiat de comunitatea din care fac parte 

fără a urmări să aibă neapărat o formă de recunoaștere a activității lor. Indiferent de vârstă, 

voluntariatul ne aduce mai aproape și ne ajută să ne vedem unii pe alții fără să ținem cont de 

statutul social. 

„Stând în casă am realizat că voluntariatul era ceva ce făceam cu plăcere și de care îmi 

era dor.” - Szilagy Emma 

„ Green Club este o activitate care până în momentul de față s-a desfășurat strict online, 

în care am avut oportunitatea de a fi facilitator și a discuta cu tineri de vârsta mea despre 

problemele ecologice ale orașului nostru, factorii poluanți și posibile metode de dezvoltare 

înspre un oraș mai verde.” - Brăgaru Maria 

Un alt proiect implementat în pandemie a fost #aicipentrucomunitate, prin care au fost asigurate 

vouchere de alimente pentru persoanele LGBTQ+, care au rămas fără venit în pandemie. De 

asemenea, voluntarii au făcut cumpărături pentru bătrânii din comunitate și le-au adus acasă 

cele necesare, fiind persoane la risc de infectare. 

Voluntariatul ne-a apropiat unii de alții în aceasta perioadă dificilă și ne-a ajutat să fim mai 

înțelegători și mai mărinimoși, în special față de cei care au cu adevărat nevoie. Și, cel mai 

important, ne-a arătat că prin solidaritate devenim mai puternici.  

Articol scris de Badea Andreea și Kiss Dana în cadrul proiectului UNITED al Asociației Young 

Initiative.   
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