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Proiectul „Raftul cu Inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci” este finanţat prin 
Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 67.496 euro şi este implementat de  
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INVITAŢIE  
 

Conferința de presă de încheiere a proiectului  

 
Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat, alături de Biblioteca Județeană Cluj și Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România au plăcerea de a vă invita să luaţi parte la 
conferinţa de presă de încheiere proiectului național „Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de 
voluntariat în biblioteci”.  
 

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Județeană Cluj (Calea Dorobanților, nr. 104, Cluj-Napoca), în data de 
30 iulie 2015, începând cu ora 11.00. Imediat după conferință, de la ora 12.00, va fi pusă în scenă piesa de 
teatru Certificatul, actorii fiind grupul de voluntari seniori ai Bibliotecii Județene Brăila, din trupa Ambițioșii, 
invitați speciali ai conferinței, care reflectă doar unul din multiplele moduri în care cetățenii se pot implica 
activ ca voluntari în programele unei biblioteci publice. 
 

Proiectul „Raftul cu Iniţiativă” (www.raftulcuinitiativa.provobis.ro), derulat de Pro Vobis în parteneriat cu 
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) în perioada mai 2014-iulie 
2015, a fost finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG (www.fondong.fdsc.ro) în 
România cu suma de 67.496 euro, având un buget total de 74.996 euro.  
 

Proiectul și-a propus sprijinirea a 16 biblioteci publice din țară în dezvoltarea de mecanisme și oportunităţi 
de implicare prin voluntariat, astfel încât să creeze un spaţiu adecvat persoanelor interesate să se implice în 
beneficiul unor cauze comunitare. Sprijinul concret oferit prin acest proiect de Pro Vobis şi partenerul său a 
constat în: sesiuni de training în gestionarea programelor de voluntariat și a voluntarilor, consultanță 
personalizată în implementarea programelor și organizarea de evenimente concrete de promovare a 
voluntariatului, crearea unor puncte de informare cu privire la voluntariat în cadrul bibliotecilor, dar și 
sesiuni de instruire suplimentare pentru capacitarea pe termen lung a bibliotecilor în managementul 
voluntarilor. 
 

De-a lungul a peste 9 luni, cele 16 biblioteci publice selectate în cadrul proiectului au implementat tot atâtea 
programe pilot de voluntariat, dintre cele mai variate, reușind să mobilizeze în cadrul acestora peste 700 de 
voluntari, cu vârste, interese și pregătiri diferite, dar mânați toți de dorința de a contribui la atingerea 
misiunii bibliotecilor în comunitățile lor și mai ales de a schimba imaginea acestora. Astfel a luat naștere în 
cadrul proiectului conceptul de Bibliotecă V – o instituție altfel: modernă, deschisă, adaptată nevoilor 
comunității și pregătită să le răspundă, printr-o varietate de servicii noi și mai ales printr-o disponibilitate de 
a crea oportunități de voluntariat de calitate.  
 

Vă invităm așadar la conferință, să descoperiți în detaliu secretele succesului incontestabil al acestui proiect, 
rezultatele sale deosebite, dincolo de cifre și indicatori, poveștile voluntarilor și ale coordonatorilor acestora, 
munca lor uriașă dar și satisfacțiile obținute. Veți putea interacționa la eveniment atât cu membrii echipei de 
proiect, cu beneficiarii direcți – bibliotecarii, dar și cu voluntari implicați în activitățile concrete.   

 

Vă așteptăm cu mult interes, să cuPRINDEți inițiativa! 
 

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. sau a unui alt reprezentant al organizației dvs. la eveniment, la coordonatele: 
mobil: 0755 045 100, e-mail: corina@provobis.ro, persoana de contact: Corina Pintea – Coordonator proiect. 
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