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Introducere
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Pe parcursul acestei toamne, Re$eaua 
Na$ional# a Muzeelor din România a derulat un 
proiect prietenos &i foarte util de dezvoltare 
a unei culturi puternice a voluntariatului în 
rândul muzeelor &i a comunit#$ilor unde î&i 
desf#&oar# activitatea aceste muzee. 

Proiectul Muzeul Nostru a urm#rit s# 
demonstreze practic beneficiile voluntariatului 
în muzeu &i faptul c# voluntarii reprezint# o 
resurs# important# &i un indicator semnificativ 
de participare la demersul de valorificare a 
patrimoniului muzeal.

Ce mai face Muzeul Nostru
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Conceptul de voluntariat a fost abordat 
dintr-o dubl# perspectiv#, cea a muzeului &i 
cea a comunit#$ii ca surs# generatoare de 
voluntari. Profesioni&tii din muzeu au înv#$at 
c# voluntariatul este un element care va 
accentua func$ia social# a muzeului - institu$ie 
ce promoveaz# incluziune &i coeziune social#. 
Pe de alt# parte, participarea voluntar# în 
activit#$ile &i proiectele muzeale devine un 
instrument puternic pentru schimbarea 
social# &i de mediu pozitiv# &i o oportunitate 
de construire a carierei profesionale a celor 
implica$i. Acest lucru l-a în$eles cu siguran$# 
marea majoritatea a voluntarilor instrui$i în 
atelierele de lucru ale proiectului de la Gala$i, 
Re&i$a, Târgovi&te &i Bucure&ti.

Muzeul Nostru &i-a propus astfel s# ajute 
muzeele pentru a fi capabile s#-&i planifice 
o strategie de voluntariat &i s# contribuie 
la crearea unei prime genera$ii oficiale de 
voluntari care s# în$eleag# cu adev#rat 
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dinamica &i politicile unui muzeu. În$elegerea 
aceasta, amestecat# cu cunoa&tere, experien$# 
&i inspira$ie, declan&eaz# aprinderea care s# 
urneasc# orice ac$iune de valorificare &i de 
promovare a colec$iei unui muzeu.

De ce a fost proiectul direc$ionat pe voluntari? 
Pentru c# principala problem# a muzeelor este 
lipsa resurselor umane angajate, preg#tite 
profesional, mai ales în domeniul marketingului, 
al pedagogiei muzeale &i al comunic#rii. În 
paleta de func$ii ale muzeului se simte nevoia 
ad#ug#rii unei extensii noi, al#turi de celelalte 
experien$e educative ale unui muzeu, ce poate 
fi tratat# doar prin programele de voluntariat.

Ce ar trebui s# &tim noi ca oameni de muzeu 
este faptul c#, oferind mai multe oportunit#$i 
voluntarilor, muzeele pot fi ajutate in procesul 
lor de a-&i împrosp#ta for$a de munc# cu noi 
contribu$ii, idei &i energii, într-o perioad# cu 
posibilit#$i de recrutare pl#tit# foarte limitate. 
La acestea, muzeele mai adaug# &ansele 
de îmbun#t#$ire a leg#turilor cu categorii 
diverse de public, posibilitatea de a introduce 
noi programe &i servicii &i de a demonstra 
ordonatorilor de credite faptul c# acord# 
respect &i valoare comunit#$ii &i, invers, faptul 

c# aceste comunit#$i dau o mare valoare 
muzeelor. Nu în ultimul rând, prin programele 
de voluntariat derulate de un muzeu putem 
ajuta oamenii care-&i caut# un loc de munc# 
s#-&i îmbun#t#$easc# calit#$ile profesionale.

Iat# elementele de lucru care au fost luate în 
considerare în momentul dezvolt#rii acestui 
proiect, iar prin ghidul ce v# este oferit în 
cele ce urmeaz#, pute$i evalua în ce m#sur# 
am demonstrat concret beneficiile lucrului 
cu voluntarii &i am ar#tat modul cum muzeul 
trebuie s# se comporte în rela$ia cu voluntarii, 
de la analiza nevoilor organiza$iei pân# la 
gândirea unui program pentru voluntari în 
muzeu.
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Voluntariarul &i înv#$area 
pe tot parcursul vie$ii

Cap.1

1.1. Câte ceva despre voluntariat în general. 

Voluntariatul a avut dintotdeauna o 
dimensiunea educa$ional# implicit# &i continu# 
s# fie o experien$# de educa$ie informal# 
extrem de important#. Una dintre tendin$ele 
actuale cele mai puternice în domeniul 
voluntariatului o constituie con&tientizarea 
oportunit#$ilor de înv#$are pe care le 
ofer# participan$ilor. Pentru tineri, aceste 
oportunit#$i sunt cu atât mai interesante 
cu cât ele pot fi &i o cale spre angajare. 
Implicarea în activit#$i de voluntariat conduce 
la dobândirea de cuno&tin$e, dezvoltarea de 
abilit#$i practice &i chiar la formarea de 
competen$e specializate care pot fi foarte 
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valoroase fie în rela$ie cu poten$iali angajatori, 
fie în diferite contexte de via$#. Aceste 
aspecte se pot dovedi esen$iale în marketingul 
voluntariatului, întrucât pentru mul$i voluntari 
motiva$ia de a participa este dat# &i de 
aceste posibilit#$i de dezvoltare personal# 
&i profesional#, drept criterii de adeziune 
complementare valorii scopului urm#rit &i 
pl#cerii de a oferi &i contribui la o activitate ce 
aduce beneficii comunit#$ii. 

Voluntarul îns# nu trebuie privit numai ca 

beneficiar/receptor al înv#$#rii. Posibilitatea 
de a înv#$a pe al$ii &i de a înv#$a împreun# cu 
ei, de a fi recunoscut drept posesor al unei 
competen$e suficient de apreciate încât al$ii 
s# fie interesa$i s# o dobândeasc# la rândul 
lor este o alt# motiva$ie puternic#. Nu se &tie 
cine d# &i cine prime&te, era o vorb# a lui 
Constantin Noica. Organiza$ia trebuie s# ofere 
voluntarului un mediu de înv#$are adecvat, dar 
poate la rândul ei s# înve$e, s# fie beneficiara 
unui proces de înv#$are pe baza resurselor 
noi &i viziunilor proaspete pe care voluntarii le 
aduc, sau poate dezvolta programe &i servicii 
educa$ionale conduse &i realizate de c#tre 
voluntari. 

Încurajarea particip#rii persoanelor în 
vârst# la fenomenul voluntariatului este o 
alt# tendin$# actual#, în pas cu evolu$iile 
demografice generale din Europa. Dac# 
pentru tineri voluntariatul constituie un mod 
de a intra în procesele sociale, economice &i 
culturale, de a se integra în via$a comunit#$ii, 
de a cre&te &i de a se dezvolta, pentru 
persoanele în vârst# reprezint# un mod de a 
continua participarea la schimburile sociale, 
de a se p#stra active &i de a-&i p#stra pozi$ia 
de vizibilitate &i prezen$# în cadrul comunit#$ii. 
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Pentru persoanele în vârst#, voluntariatul 
este &i o posibilitate de a da mai departe, de a 
transmite o experien$# &i o expertiz# bogate 
&i valoroase. Organiza$iile culturale ar trebui 
s# nu neglijeze contribu$ia pe care voluntarii 
în vârst# o pot aduce  în cadrul programelor 
de patrimoniu &i s#-&i creasc# eforturile de 
mobilizare &i cooperare cu ace&tia. 

Leg#tura aceasta strâns# între voluntariat 
&i înv#$are st# în centrul Serviciul European 
de Voluntariat (SEV) din cadrul Programului 
Tineret în Ac$iune. SEV este un program de 
mobilitate trans-na$ional#, în cadrul c#ruia pot 
participa ca voluntari tineri cu vârsta cuprins# 
între 18 &i 30 de ani, iar în cazul tinerilor 
cu oportunit#$i reduse limita de vârst# 
poate coborî pân# la 16 ani. Pe lâng# stagiul 
propriu-zis pe care voluntarul îl desf#&oar#, 
un element specific este ciclul de formare 
&i evaluare, ce cuprinde sesiuni de formare 
cu voluntarii înainte de începutul stagiului 

1.2. Programe europene ce pun în leg#tur# 
direct# voluntariatul &i înv#$area

&i sesiuni de evaluare pe parcursul acestuia 
&i la final. Organiza$iile care trimit &i care 
primesc voluntari trebuie acreditate de c#tre 
Agen$ia Na$ional# de Programe Comunitare 
în Domeniul Educa$iei &i Form#rii Profesionale 
drept organiza$ii gazd#, de trimitere &i/
sau coordonatoare. Trimiterea &i primirea 
voluntarilor are loc în contextul unui proiect 
de cooperare propus de c#tre organiza$ii din 
$#ri diferite, dintre care cel pu$in una este 
stat membru UE. Scopul final al unui asemenea 
proiect este de a oferi tinerilor implica$i 
oportunit#$i de înv#$are, în special pe teme de 
educa$ie, art# &i cultur#, patrimoniu, ecologie, 
oportunit#$i egale, cet#$enie &i democra$ie.
 
http://www.tinact.ro/serviciul-european-de-
voluntariat 

Programul Înv!"are pe tot parcursul vie"ii, 
subprogramul Grundtvig, are o component# 
dedicat#  schimburilor de voluntari între 
organiza$ii provenind din dou# $#ri, voluntarii 
fiind persoane  cu vârsta de peste 50 de ani. 
Ini$iative-le pentru voluntarii seniori permit 
adul$ilor în vârst# s# devin# voluntari într-o 
$ar# european#, alta decât cea de origine, 
pentru a desf#&ura orice tip de activitate 
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non-profit, ca form# de înv#$are/ schimb 
de experien$# formal# sau informal#. Un alt 
obiectiv al acestei ac$iuni este s# permit# 
comunit#$ilor locale implicate în schimbul 
de voluntari s# beneficieze de poten$ialul 
adul$ilor în vârst# (cuno&tin$e, competen$e 
&i experien$#). Organiza$iile participante au 
posibilitatea de a primi voluntari în cadrul unor 
stagii de 3 pân# la 8 s#pt#mâni, cu condi$ia 
de a le oferi acestora oportunit#$i reale de 
înv#$are http://www.llp-ro.ro/ .

Este de re$inut c# ambele programe permit &i 
schimburile cu $#ri din afara Uniunii Europene.

http://www.muzee.org/
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Voluntariatul în muzeu. 

Cap.2

2.1. Lucrul cu voluntarii. 

Dac# pornim de la statistic#, vom constata 
c# trei din zece europeni declar# c# au fost 
implica$i în ac$iuni de voluntariat, iar valoarea 
voluntariatului se cuantific# economic în 5% 
din PIB-ul U.E. Aceast# valoare este aproape 
egal# cu cea din industria financiar# sau cu 
cea a construc$iilor &i dubl# fa$# de cea a 
utilit#$ilor. 

Statistica ar putea fi argumentul care s# ne 
ajute s# înl#tur#m orice urm# de îndoial# în 
momentul în care afl#m c# voluntarii sunt 
coloana vertebral# a unor muzee din lume 
&i resursele esen$iale pentru bunul mers al 
multor altor astfel de organiza$ii. Mai mult 
decât atât, provoc#rile actualului climat 
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financiar determin# &i mai mult muzeele s# 
se asigure c# fac tot posibilul în dezvoltarea 
programelor de voluntariat &i în folosirea 
voluntarilor.
Ce înseamn! acest lucru? În primul rând 
încurajarea unor tipuri noi &i diferite de 
voluntari &i oferirea unor oportunit#$i 
proaspete &i îmbun#t#$ite actualilor voluntari.
Asta nu înseamn#, în schimb, c# voluntarii 
trebuie s# fie folosi$i pentru a înlocui în mod 
direct sau pentru a substitui personalul 
pl#tit din muzeu. Totu&i oferind mai multe 

oportunit#$i voluntarilor ne vom ajuta muzeele 
s#-&i împrosp#teze for$a de munc# cu noi 
idei, energii, contribu$ii, s#-&i îmbun#t#$easc# 
leg#turile cu diverse tipuri de vizitatori, 
s# introduc# noi programe &i servicii, s# 
demonstreze finan$atorilor faptul c# membrii 
comunit#$ii valoreaz# mult pentru ele &i  s# 
ajute oamenii afla$i în c#utarea unei slujbe 
s#-&i îmbun#t#$easc# îndemân#rile ori s#-&i 
relanseze cariera profesional#.

Ce trebuie s# &tie un muzeu când lucreaz# 
cu voluntarii? Primul lucru ar fi faptul 
c#, sprijinirea &i supervizarea voluntarilor 
înseamn# timp din partea personalului, chiar 
foarte mult timp.  În al doilea rând, orice 
proces de recrutare trebuie s# fie public, 
iar selec$ia onest# &i consistent#. Muzeele 
sunt sf#tuite s# împrumute idei de la alte 
organiza$ii care au folosit voluntarii cu succes 
&i s# ia în considera$ie o regul# de baz# care 
spune c# tipurile diferite de voluntari solicit# 
nivele diferite de sprijin. 'i ar mai fi ceva ce 
are sonoritatea unei legi exprimate public &i 
anume c# voluntariatul în timp de criz# este 
extrem de rentabil economic, dar nu poate fi 
o încercare de a înlocui oamenii angaja$i cu 
mâna de lucru gratis. 
 



16

2.2. Muzeul, ucenicia &i preg#tirea voluntarilor. 



17

Muzeele din Europa &i-au sporit programele 
de preg#tire a voluntarilor, mai ales pe cele 
de ucenicie creativ#. Justificarea vine din 
faptul c# voluntarii &i-au dovedit întotdeauna 
contribu$iile lor cu idei noi &i mai ales cu 
îndemân#ri ce lipseau muzeului. Unii voluntari 
sunt foarte tineri &i pot ajuta mult, uneori 
decisiv, în angajarea tinerilor în muzeu 
(afinit#$i de genera$ie). Este foarte important# 
încurajarea voluntarilor pe care muzeele 
contemporane o practic# de a experimenta 
o serie de roluri &i de a dispune, pe lâng# 
preg#tire, de o multitudine de oportunit#$i. 

Poate nu ar fi lipsit de relevan$# ca muzeele 
sau oamenii din muzeu s# se pun# din când 
în când în pielea voluntarilor &i s# se întrebe 
ce ar dori s# fac# într-un muzeu, dincolo de 
activit#$ile de rutin# în care sunt antrena$i. 
Pentru ca acest exerci$iu s# fie operabil este 
foarte important ca imagina$ia s# fie l#sat# 
liber#, f#r# constrângeri profesionale sau de 
autoritate.

Pentru ca rela$ia cu voluntarii s# fie una 
corect#, dac# nu chiar stimulativ#,  este nevoie 
ca muzeul s# ofere o serie de oportunit#$i ce 
se pot traduce, concret, inclusiv prin oferirea 
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unor reduceri importante la achizi$ionarea 
unor produse din art-shop-ul muzeului sau 
la nota de plat# din cafeneaua acestuia, cu 
condi$ia ca ele s# existe. S-ar mai putea oferi 
invita$ii la expozi$iile &i evenimentele muzeului 
sau chiar un card de membru pentru toat# 
familia dup# o sut# ore de serviciu, premii la 
dineuri speciale pe teme de voluntariat &i la 
alte evenimente de voluntariat, cum este cazul 
Muzeului Na$ional al Primului R#zboi Mondial 
din Statele Unite ale Americii. Natural History 
Museum din  Londra ofer# gratuitate pentru 
intrarea în alte muzee sau bilete gratuite la 
expozi$iile muzeului pentru prieteni &i familie.

La fel de important# pentru voluntari, precum 
pachetele de oportunit#$i sau beneficii, este 
&i politica adoptat# de muzeu în integrarea 
acestora.  Muzeele le asigur# voluntarilor 
cadrul de integrare în echipele pentru 
care lucreaz# &i se asigur# c# ace&tia sunt 
conecta$i cu structura muzeului. Muzeele se 

mai asigur# c# angaja$ii pl#ti$i în$eleg rolul 
voluntarilor &i motivele pentru care au fost 
responsabiliza$i astfel. Muzeele trebuie s# 
mai acorde &i suficient timp pentru evaluare, 
suport &i asisten$#.
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Un program de voluntariat bun nu se 
întâmpl# pur &i simplu, ci este nevoie de o 
serie de m#suri bine $intite precum numirea 
unui coordonator de voluntari, o politic# de 
voluntariat &i proceduri pentru recrutare, 
preg#tire, suport permanent, evaluare. Totul 
porne&te de la ceea ce se cheam# „sus$inere 
intern#”. Pentru ca aceast# sus$inere s# fie 
una real#,  angaja$ii &i managementul vor 
în$elege beneficiile angaj#rii voluntarilor &i 
faptul c# un program specific nu e doar o 
simpl# îndeplinire a unei responsabilit#$i. 
Voluntariatul se define&te &i se declar# în zone 
cheie precum viziunea sau misiunea muzeului 
sau a unei  galerii de art#. Strategia determin# 
voluntarii s# devin# avoca$ii muzeului sau 
ai galeriei de art#, intervenind cu pasiune 
&i angajament prin modul cum comunic# cu 
publicul. Voluntariatul este privit &i ca un 
drum deschis spre angajare, specific mai ales 
studen$ilor absolven$i care se angajeaz# ca 
voluntari pentru a-&i preg#ti viitoarea carier#. 
Pentru cei din afara societ#$ii poate fi o solu$ie 
pentru incluziune social#.

2.3. Tendin$e în voluntariatul muzeal 
european. 

Dac# pornim de la resorturile care determin# 
oamenii s# devin# voluntari, vom afla c# ei 
devin astfel din o mul$ime de motive, inclusiv 
din nevoia de a-&i face prieteni noi, de a se 
distra, de a oferi, de a ie&i din cas#, de a-&i 
îmbun#t#$i CV-ul, de a arde o etap# obligatorie 
în drumul spre angajare sau de a-&i “între$ine” 
calit#$ile &i cunoa&terea. Muzeele trebuie 
s# $in# minte acest lucru în momentul când 
recruteaz#. Tot muzeele trebuie s# mai ia 
aminte la faptul c#  &ase din zece voluntari 
declar# c# prin voluntariat li se ofer# 
posibilitatea de a c#p#ta noi deprinderi, iar 
muzeul are o mul$ime de oferit din acest punct 
de vedere.
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De la muzeu la voluntar.

Cap.3

3.1. Suntem cu adev#rat preg#ti$i pentru un program cu voluntarii?  
Preg#tirea muzeului. 

Un program efectiv pentru voluntari d# 
muzeului sau galeriei de art# posibilitatea de 
a avea acces la toate calit#$ile, cunoa&terea &i 
experien$a comunit#$ii locale. Din acest motiv, 
un astfel de program trebuie foarte bine 
preg#tit. 

Un program de voluntariat trebuie sprijinit de 
o viziune &i o strategie, trebuie s# întâmpine 
nevoile organiza$iei &i s# se potriveasc# 
cu misiunea acesteia. Viziunea privind 
voluntariatul, una personal#, este eficient# &i 
dac# va fi declarat# public deoarece va obliga 

muzeul s# ac$ioneze conform ei. Prin expunere, 
aceast# viziune devine un angajament, dac# 
nu o obliga$ie. Pentru muzeele &i galeriile de 
art# din România, un program de voluntariat 
porne&te de la mic, cu dezvoltarea unei echipe 
restrânse de voluntari care s# sus$in# rela$ia 
cu vizitatorii sau cu programele educative. Ar 
putea fi chiar &i un proiect mic de înfiin$are 
a unui grup de prieteni ai muzeului/galeriei 
de art#  care s# practice politici de sus$inere 
&i de colectare de fonduri pentru un anume 
program al organiza$iei.
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Pa"ii de urmat în dezvoltarea unui program 
de voluntariat în muzeu. Programul de 
voluntariat se face înainte de a le deschide 
u&a voluntarilor &i pentru a-i face s# se simt# 
bineveni$i &i motiva$i. 

1. Viziunea organiza!iei. Orice program de 
voluntariat necesit# o viziune clar# a muzeului/
galeriei care implic# staff-ul la toate nivelele 
&i din toate departamentele. Viziunea trebuie 
s# comunice clar valorile programului de 
voluntariat &i s# demonstreze modul cum 
sprijin# misiunea organiza$iei. Voluntariatul 
va trebui declarat efectiv ca o valoare a 
muzeului/galeriei &i introdus# în viziune. Din 
acest moment se pun bazele unui grup de 
preg#tire a organiza$iei pentru implicarea 
voluntarilor.
În mod normal, grupul de lucru identific# 
&i angajeaz# coordonatorul de voluntari în 
preg#tirea organiza$iei pentru implicarea 
voluntarilor. În momentul când construim 
aceast# viziune va fi necesar s# ne r#spundem 
scurt la dou# întreb#ri:  De ce vrem s# 
implic#m voluntarii? Cum pot contribui 
voluntarii la atingerea misiunii noastre? 

2. Sprijinul angaja!ilor. Angaja$ii trebuie s# 



22

în$eleag# de ce voluntariatul este un scop al 
organiza$iei, cum ace&tia vor avea de câ&tigat 
&i care sunt beneficiile pentru ei &i pentru 
organiza$ie. Managerii sunt foarte importan$i 
pentru c# pot crea o cultur# a voluntariatului 
pozitiv# – trebuie implica$i activ în dezvoltarea 
programelor de voluntariat. Cu ei de partea 
coordonatorilor de voluntari se poate crea un 
puternic climat organiza$ional de acceptare &i 
de apreciere a muncii voluntarilor.

3. Consultarea comunit"!ii. Este foarte 
important ca un program de voluntariat s# 
fie relevant &i semnificativ pentru voluntari. 
Este foarte important  ca muzeul sau galeria 
de art# s# în$eleag# nevoile comunit#$ii cu 
care lucreaz# – comunitate de oameni, de 
interese etc. În consultarea ini$ial# dintre 
manager, personal, coordonator de voluntar, 
viitorii posibili voluntari, alte institu$ii de gen, se 
r#spunde la întreb#ri  
precum: Cum ar trebui s# arate programul? 
Programul vine în întâmpinarea vreunei 
nevoi locale? Ce beneficii ofer# programul 
voluntarilor &i organiza$iei? De ce 
infrastructur# &i sprijin tehnic este nevoie? 

4. Analiza nevoilor organiza!iei. Acest pas 

presupune trei ac$iuni fire&ti: identificarea 
posibilelor sarcini, fi&e de post (voluntari) - 
consecin$# a analizei posturilor disponibile 
&i profilul candidatului (ajut# la recrutare). 
Pentru ca analiza nevoilor s# fie una matur# 
&i s# reprezinte o garan$ie pentru strategia 
ce se va derula în func$ie de rezultatele ei, se 
va întreba înc# din capul locului de ce muzeul 
are nevoie de voluntari &i ce activit#$i pot 
derula ace&tia. În analiz# se mai pot lua în 
considerare modalit#$ile de sprijin acordate 
voluntarilor de c#tre muzeu, ce calit#$i sau 
abilit#$i trebuie s# aib# voluntarii &i care sunt 
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procedurile de selec$ie. Pentru aceast# etap# 
trebuie s# existe o echip# care realizeaz# un 
plan de evaluare cu obiective clare, o echip# 
care culege &i interpreteaz# datele. 

5. Politicile. Reprezint# un angajament al 
muzeului/galeriei de art# fa$# de modul în 
care sunt implica$i voluntarii (document 
scris). Rezonan$a &i formularea va fi una 
asem#n#toare unei declara$ii de inten$ie prin 
care muzeul, de exemplu, î&i exprim# modul 
cum va implica voluntarii în activit#$ile curente 
sau în proiecte, inclusiv cele expozi$ionale. 

În setul de politici este obligatoriu s# apar# 
&i o declara$ie “de pozi$ie”, care este altceva 
decât una de inten$ie &i exprim# modul cum se 
face o anumit# activitate de c#tre voluntari. 
Politicile nu vor fi niciodat# complete dac# nu 
sunt înso$ite de o descriere a structurii de 
implicare a voluntarilor (moduri de recrutare, 
tipuri de sprijin etc.). A&adar, politica unui 
muzeu cu privire la voluntariat este un plan 
de ac$iune care dicteaz# CE anume s# facem 
în anumite împrejur#ri &i fixeaz# imediat 
procedurile corespondente care arat# CUM se 
pun în practic# politicile. 
Prin intermediul politicilor, muzeul are ocazia 
s# clarifice de ce invit# oamenii s# devin# 
voluntari &i îl ajut# totodat# s# demonstreze 
aplicarea egalit#$ii de &anse, încurajarea 
diversit#$ii, transparen$a recrut#rii &i, foarte 
important, angajamentul fa$# de comunitate. 
'i pentru a demonstra c# dezvoltarea unor 
politici cu privire la voluntariat nu este un act 
gratuit sau o extravagan$# pe care muzeul 
&i-o asum# pentru a puncta în zona imaginii, 
vom în&irui o serie de beneficii ce rezult# din 
aplicarea acestora: 1. toat# lumea &tie ce se 
întâmpl# &i de ce; 2. to$i sunt trata$i egal; 3. 
este un punct de plecare în luarea deciziilor 
f#r# ca analiza fiec#rei situa$ii specifice s# 
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consume mult timp &i energie; 4. se evit# 
acuzele de favoritism sau de discriminare; 5. 
eficien$# – fiecare persoan# &tie unde s# se 
adreseze pentru diferite probleme (decont, 
preg#tire etc.). 
Muzeele s# re$in# c#,  pentru a identifica 
matur acele activit#$i unde ar fi util s# 
implice voluntari este nevoie punctual de 
alocarea timpului pentru a reflecta asupra 
misiunii, viziunii &i obiectivelor organiza$iei; de 
realizarea unei anchete în toat# organiza$ia 
(conducere, angaja$i, voluntari actuali); de 
crearea unei liste complexe de sarcini pentru 
voluntari ( ex. realizarea unui dosar de pres#, 
realizarea unei baze de date cu contactele 
organiza$iei, website-ul muzeului etc.; gruparea 
sarcinilor pe domenii &i construirea pozi$iilor 
ce urmeaz# a fi ocupate de c#tre viitorii 
voluntari. Aten$ie îns#, este determinant s# 
în$elegem importan$a deleg#rii sarcinilor . Cum 
se traduce acest lucru? Prin necesitatea de a 
acorda fiec#ruia responsabilit#$i conforme cu 

preg#tirea, experien$a &i nevoile voluntarilor. 
Pentru ca delegarea de responsabilit#$i s# 
fie una inspirat# &i corect# se recomand# 
gruparea activit#$ilor în a&a fel încât s# fie 
atractive pentru viitorii voluntari. În plus, este 
o idee total gre&it# înc#rcarea cu sarcini a 
vreuneia dintre pozi$iile pe care le ve$i oferi 
voluntarilor. Asigura$i-v# c# sarcinile alocate 
nu se substituie muncii angaja$ilor.
 
6. Resursele programului. Primul lucru pe 
care trebuie s# îl avem în vedere este faptul 
c# resursele umane &i financiare alocate 
programului sunt adecvate, mai ales dac# ne 
gîndim c# acestea asigur# faptul c# voluntarii 
pot fi recruta$i, preg#ti$i &i manageria$i 
cum trebuie. Este important# numirea unui 
coordonator de voluntari cu ajutorul c#ruia s# 
angajezi &i s# men$ii în organiza$ie voluntarii. 
Coordonatorii se pot ocupa de documentare, 
pot sprijini individual voluntarii, lucreaz# cu 
personalul ce interac$ioneaz# cu voluntarii 
zilnic, dezvolt# &i implementeaz# strategii &i 
rela$ioneaz# cu managementul organiza$iei.
Tipurile de costuri ce pot intra în zona 
resurselor financiare sunt cele alocate 
preg#tirii, dezvolt#rii &i stimul#rii 
coordonatorilor de voluntari, costurile 
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de func$ionare – mobilier, echipament, 
comunica$ii, achizi$ia de consumabile &i a 
c#r$ilor pentru dezvoltarea profesional# a 
coordonatorului &i a voluntarilor, costuri 
pentru recompense, transport, instruire etc.
 
7. Dezvoltarea parteneriatelor strategice. 
Este ultimul pas &i cel care asigur# 
longevitatea programului &i dezvoltarea sa 
de la unul mic la unul de mare complexitate. 
Parteneriatele aduc oportunit#$i, provoc#ri 
&i ini$iative locale, regionale sau na$ionale 
organiza$iei, acolo unde voluntariatul poate 
juca un rol.
Muzeele sau galeriile de art#, prin programul 
pentru voluntariat conceput &i derulat nu 
face altceva decât s# construiasc# o alian$# 
cu voluntarii. Sunt foarte mul$i oameni din 
afara muzeului sau a galeriei de art# care ar 
fi încânta$i s# ne ajute, doar c# nu &tiu cum 
se poate ajunge la noi. Ce-i motiveaz# sunt 
diversele oportunit#$i oferite de lucru într-un 
muzeu &i anume re-socializarea, sentimentul 
apartenen$ei la o comunitate profesional# sau 
câ&tigarea unor experien$e noi &i necesare, în 
func$ie de caracteristicile grupurilor umane 
&i sociale de unde provin ace&ti voluntari (vezi 
schema 1).

http://www.muzee.org/
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Tradi!ional 

Motiva!ii

Caracteristic Mai degrab" oamenilor în vârst" Mai degrab" tinerilor 

schema 1



27

Suportul motiva$ional pentru voluntari, de care 
muzeele &i galeriile de art# sunt invitate s# $ine 
cont &i s# le converteasc# în avantaje, este 
configurat de mediul muzeal în sine, cu condi$ia 
s# fie autentic &i creativ; de statutul de coleg, 
dar f#r# plat#, pe care voluntarul îl cap#t#; 
de posibilitatea acord#rii unui certificat sau 
atestat; de programele de preg#tire &i de 
dezvoltare profesional# a voluntarilor; de 
&ansa de a face ghidaje sau de a avea acces 
liber la expozi$ii &i evenimente, de a primi 
copii gratuite dup# cataloage &i produse ale 
muzeului sau reduceri de pre$ la achizi$ie; 
de oportunitatea de a participa la dineuri &i 
evenimente importante.
Provoc#rile în construirea unei alian$e sunt 
date de inexisten$a unui manual al voluntarului 
sau al unui contract de voluntariat (de&i unii 
voluntari pot considera aceste materiale drept 
instrumente ofensive sau de constrângere 
&i abandoneaz# programul), de atitudinea de 
respingere din partea personalului angajat 
(acesta trebuie întrebat din capul locului de ce 
tip de ajutor are nevoie – asisten$# la arhiv# 
sau bibliotec#, asistent în programe educative, 
administrare, PR, IT etc.) &i de calendarul orelor 
de voluntariat &i furnizarea c#tre voluntari a 
tuturor materialelor de informare necesare. 

Înainte de a demara opera de recrutare mai 
este nevoie de ceva &i anume de redactarea 
documentelor &i a instrumentelor necesare 
muncii curente cu voluntarii. Documentele 
trebuie s# acopere toate ariile lucrului cu 
voluntarii: documente privind recrutarea, 
instruirea, monitorizarea &i evaluarea 
voluntarilor, documente privind recunoa&terea 
meritelor &i a beneficiilor voluntarilor.
Cel mai important document se nume&te 
ghidul voluntarului. Acesta este practic o 
colec$ie de informa$ii &i documente adresate 
noilor voluntari, care prezint# organiza$ia &i se 
distribuie voluntarilor. Prin intermediul acestui 
ghid se transmit clar a&tept#rile de la voluntari 
&i tipurile de activit#$i/responsabilit#$i. 
Documentul cu pricina trebuie s# fie construit 
sub forma unei prezent#ri pozitive care s# 
ajute voluntarul în procesul de acomodare 
sau pentru a-i facilita acestuia o acomodare 
mai u&oar#, dar ac$ioneaz# &i ca o baz# de 
referin$e pentru eventuale conflicte.

3.2. Suntem cu adev#rat preg#ti$i 
pentru un program cu voluntarii ? 
Recrutarea voluntarilor. 
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Dar ce cuprinde de fapt acest ghid al 
voluntarului? Informa$ii despre organiza$ie 
în general – o introducere sau un mesaj 
de bun venit, istoricul institu$iei, echipa, 
misiunea &i viziunea acesteia, descrierea 
serviciilor &i a programelor. De asemenea, în 
interiorul acestui ghid apar informa$ii despre 
voluntariat în cadrul muzeului/galeriei de 
art# – rolul voluntarilor, programe &i servicii 
cu implicare a voluntarilor, fi&e de post, roluri 
&i responsabilit#$i, &i politicile cu privire la 
voluntariat – reguli generale, codul etic cu 
egalitatea de &anse, practici de management, 
declara$ii privind asigur#rile, cheltuielile etc.
Revenind acum la recrutare, provocarea cea 
mai important# a acesteia este atragerea 
suficient# de voluntari, dar &i a celor mai 
potrivi$i pentru activit#$ile ce urmeaz# a fi 
desf#&urate. Se deschide  acel prilej destul de 
rar de revigorare a organiza$iei.  Recrutarea 
este precum o campanie de publicitate a unei 

firme &i este în strâns# leg#tur# cu nevoile 
muzeului/galeriei de art# &i cu strategia de 
selec$ie. 
 
Imediat dup# analiza nevoilor organiza$iei, 
identificarea posturilor &i a sarcinilor 
ce urmeaz# a fi distribuite voluntarilor, 
întocmirea fi&elor de post &i stabilirea 
profilului candida$ilor, se gânde&te calendarul 
de recrutare. Acest calendar de recrutare 
este precum o sum# de perioade distrincte 
în care este nevoie s# realizezi ceva &i anume: 
perioada de elaborare a materialelor pentru 
recrutare; perioada de lansare a anun$urilor/
pubicitatea ofertei; perioada de contact 
organiza$ie-voluntari &i perioada de interviuri 
pentru selec$ie. 

În procesul general de recrutare, un muzeu 
sau o galerie de art# transmite un mesaj 
c#tre cei interesa$i s# devin# voluntari, un 
mesaj ca o decizie venit# dup# o analiz# &i ca 
o declara$ie de inten$ie. Practic avem de-a 
face cu un mesaj de recrutare. Organiza$ia 
se “confeseaz#” voluntarului spunându-i c# 
a ajuns la el dup# ce a identificat o nevoie 
(de ex. muzeul nu are public suficient) &i dup# 
ce a proiectat activit"!ile-solu!ii pentru 
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întâmpinarea nevoii (de ex. po$i ajuta venind 
cu idei &i cu experien$# la dezvoltarea unor 
proiecte educative creative). Tot în interiorul 
acestei confesiuni, organiza$ia se simte 
datoare s#-i înl"ture voluntarului temerile 
(de ex. noi v# vom ar#ta cum se poate lucra cu 
o colec$ie minunat#) &i s#-i indice beneficiile 
(de ex. satisfac$ia de a observa cre&terea 
num#rului de vizitatori &i de a citi reac$iile lor 
pozitive).

Proiectul “Muzeul nostru” a preferat strategia 
specific# de recrutare deoarece a c#utat 
voluntari în func$ie de domeniul &i activit#$ile 
pe care urmeaz# s# le desf#&oare în muzeele 
antrenate în proiect (în cazul nostru educa$ie 
muzeal# &i promovare a muzeului &i a colec$iei 
sale). Voluntarii trebuiau s# de$in# o serie 
de calit#$i specifice, motiv pentru care, în 
acest tip de strategie de recrutare, sunt 
foarte utile fi&ele candida$ilor &i proiectarea 
profilului candida$ilor în procesul de recrutare. 
Proiectul acesta a fost cu atât mai interesant 
cu cât involuntar a atins &i tipul de recrutare 
concentric, adic# cea bazat# pe principiul: 
“voluntarii existen!i atrag al!i voluntari”. 

Un ultim sistem de recrutare a voluntarilor 

este cel închis. De ce? Pentru c# voluntarii se 
atrag din sisteme închise tip &coal#, companie, 
grup profesional. Acest fapt presupune 
crearea unei culturi a implic# rii în rândul 
membrilor acestor grupuri care accept# 
voluntariatul ca ceva pozitiv.

Tehnicile de recrutare se aplic#, evident, în 
func$ie de strategia de recrutare abordat#. 
În&iruirea lor este suficient# pentru a în$elege 
fiecare în ce situa$ie se aplic#, astfel: mass-
media; materiale tip#rite – pliante, bro&uri, 
afi&e; principiul  unu-la-unu – voluntarii 
existen$i implic# prieteni; prezent#ri publice; 
recrutarea la evenimente speciale; recrutare 
prin scrisori personalizate; înregistrarea la 
agen$ii specializate pe baz# de ofert#. 

Ajun&i în acest moment, se simte nevoia 
unor considera$ii practice.  În recrutarea 
voluntarilor  gânde&te-te bine de ce dore&ti 
s# recrutezi. Descrierea postului (fi&a de post) 
ajut# &i voluntarul s# în$eleag# ce poate face 
&i ce nu.  De asemenea, interviul este indicat 
s# fie mai pu$in formal decât la un interviu 
de angajare. Odat# cu interviul,  voluntarul 
trebuie s# afle de la noi despre muzeu, despre 
rolul voluntarului (ce va face, impreun# cu 
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cine, cum va fi organizat), despre rolurile sale 
specifice, despre preg#tirea sa, despre ce se 
a&teapt# de la el, despre  timpul de lucru care 
i se solicit#, dar &i despre beneficii. În schimb, 
voluntarul va trebui s# ne spun# ce îl atrage 
s# fie voluntar la muzeu, ce în$elege despre 
activit#$ile muzeului, ce sper# s# ob$in#, calit#$i 
relevante, disponibilitate de timp, alte resurse 
de care are nevoie.
 
Muzeele &i galeriile de art# trebuie s# în$eleag# 
c# descrierea responsabilit#$ilor nu este o 
solicitare pentru a puncta la imagine sau 
pentru a p#rea mai interesant, ci ajut# la 
definirea nevoilor muzeului/galeriei, a nivelul 
de sprijin &i de preg#tire ce poate fi oferit. 
Descrierea trebuie s# fie clar# pentru a se 
în$elege exact gradul &i tipul de implicare 
a voluntarilor. Studiul Voluntary Work 
Outline, National Centre for Volunteering, 
Good Practice Guide 1998, în încercarea 
de promovare a importan$ei descrierii 
responsabilit#$ilor în strategia de recrutare, 
ofer# &i un model foarte practic ce poate fi 
preluat &i nu re-inventat neaparat de c#tre 
muzee &i galerii.

O scrisoare sau o bro&uric# de bun-venit, 
a&a de acomodare, ar fi un lucru dr#gu$, cu 
un efort financiar minim, ce ar fi extrem 
de apreciat de voluntar. Fiecare voluntar 
vrea s# fie bine primit &i s# aib# sentimentul 
apartenen$ei la o echip#. Voluntarii trebuie 
imediat introdu&i într-un program special 
de preg#tire &i de mentorat. Coordonatorul 
de voluntari joac# rolul mentorului &i îi ajut# 
la rezolvarea problemelor facilitându-le 

FI#$ DESCRIERE RESPONSABILIT$%I
Rolul voluntarului............................................
Responsabil cu .................................................
Ore de lucru........................................................
Locul de munc!................................................
Scop...........................................................................
Sarcini......................................................................
Calit!&i solicitate.............................................
Alte informa&ii...................................................
Cheltuieli, asigur!ri.......................................
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transferul la alte sec$ii sau în alte echipe, 
încercând proiectarea unor sarcini diferite, 
oferindu-le suport &i preg#tire suplimentare, 
asigurându-se de faptul c# voluntarul chiar a 
în$eles ceea ce se a&teapt# de la el.

În finalul acestui capitol, vor trasa &i o schi$# 
cu posibile obliga$ii contractuale atât din 
partea muzeului sau a galeriei de art#, cât 
&i din partea voluntarului. Muzeul s-ar putea 
obliga f#r# probleme s# furnizeze preg#tire 
adecvat#, s#-l  introduc# pe voluntar  în 
echip#, s#-i furnizeze un coordonator/mentor, 
s#-i ofere egalitate de &anse, asigur#ri, 
deconturi &i beneficii. Voluntarul ar trebui 
obligat s# respecte litera &i spiritul politicilor 
muzeului, s# respecte confiden$ialitatea &i  
timpul alocat muncii de voluntariat.
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Cap.4

S# nu ne ascundem dup# degete. 
Coordonatorul de voluntari are o sarcin# grea 
&i o mare r#spundere. Este o sarcin# grea 
deoarece trebuie s# g#seasc# oameni dornici 
s# ajute f#r# remunera$ie, s#-i selecteze &i 
s#-i plaseze în func$ie de nevoile organiza$iei. 
Coordonatorul de voluntari din muzeu ofer# 
comunit#$ii posibilitatea s# se implice în 
misiunea organiza$iei pentru a contribui 
la îndeplinirea acesteia.  Este o interfa$# a 
rela$iei dintre muzeu &i comunitate pe ruta 
voluntariatului. A&adar, aten$ie cu aceast# 
persoan# care trebuie tratat# special, cu grij#, 

Unde-s voluntari întotdeauna  
este &i un coordonator. 
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cu disponibilitate, dar nu ca pe un client de 
sanatoriu, labil &i predispus la ie&iri nervoase. 
R#spundere mare pentru c# este investit 
cu postura de mentor, prieten &i “avocat” 
al voluntarilor, un om care asigur# leg#tura 
voluntari-angaja$i &i r#spunde în fa$a 
organiza$iei de succesul programelor de 
voluntariat.  Re$inând aceste dou# realit#$i 
care-l vizeaz# pe coordonatorul de voluntari 
din muzeu, îi putem g#si acestuia &i un 
rol fundamental tradus astfel:  s# plaseze 
voluntarul potrivit la locul potrivit în cadrul 
organiza$iei. 
Înainte de a opta pentru postura aceasta 
respectabil# în interiorul unui muzeu (muzeele 
ar trebui s# promoveze astfel imaginea 
coordonatorului de voluntari &i s# le exprime 
meritele public), un coordonator de voluntari 
trebuie s#-&i cunoasc#, dar mai ales s#-&i 
în$eleag# &i s# aplice setul de responsabilit#$i 
ce-i revin. Acestea sunt cu adev#rat foarte 
multe, iar dintre cele principale vom sublinia pe 

acelea conform c#rora va trebui:

- S!-#i preg!teasc! organiza"ia pentru 
implicarea voluntarilor;
- S! dezvolte #i s! promoveze programe de 
voluntariat în muzeu;
- S! recruteze, s! organizeze #i s! coordoneze 
interviurile #i strategia de  selec"ie;
- S! ac"ioneze ca un gardian al legii #i al 
respect!rii politicilor muzeului cu privire la 
programele de voluntariat;
- S!-i orienteze #i s!-i instruiasc! pe voluntari;
- S! se ocupe de decontul costurilor aferente 
implement!rii programelor de voluntariat;
- S! evalueze permanent proiectele #i 
activit!"ile de voluntariat derulate de c!tre 
muzeu;
- S! motiveze #i s! recompenseze voluntarii;
- S! ofere sprijin #i s! se preocupe cu 
p!strarea rela"iilor cu voluntarii (poate una 
dintre cele mai dificile sarcini).

În m#sura în care un coordinator mai rezist#, 
el va afla c# sarcinile lui nu se opresc aici. 
Mai exist# dou# tipuri de responsabilit#$i 
scurte – cele referitoare la angaja$i &i cele 
administrative.  Atunci când abordeaz# rela$iile 
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inter-personale din muzeu, coordonatorul 
de voluntari asigur# asisten$# angaja$ilor, 
adic# colegilor,  pentru identificarea nevoii de 
voluntari &i chiar îi instruie&te pe ace&tia în 
munca de echip# cu voluntarii.
Încheiem seria de responsabilit#$i cu cele 
administrative. Coordonatorul de voluntari î&i 
va actualiza datele &i informa$iile cu privire la 
implicarea voluntarilor, va gândi evenimente de 
apreciere a muncii voluntarilor &i va administra 
bugetul alocat implic#rii voluntarilor. 
A&a cum afirmam înc# de la începutul acestui 
capitol scurt, nu e u&or s# fii coordonator 
de voluntari în muzeu deoarece, în plus fa$# 
de sarcinile ce îi revin, acesta trebuie s# 
fie empatic, s# cunoasc# managementul 
voluntarilor, s# &tie cum s# motiveze, s# fie 
creativ, s# nu se mul$umeasc# cu pu$in, s# 
fie flexibil &i amuzant, s# aib# capacitatea de 
a lucra în condi$ii de stress &i s# &tie cum s# 
finalizeze proiectele, mai exact s# le duc# la 
bun sfâr&it.
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Cap.5

Programele de 
voluntariat 
în muzeu chiar 
func$ioneaz#. 

„Nu #tim al"ii cum sunt, dar noi ne sim"im 
acas! în Muzeul nostru. Adic! ne sim"im bine, 
ne place s! privim în jur în s!lile prietenoase 
cu pere"i picta"i, plini de obiecte frumoase, sau 
surprinz!toare, sau, dimpotriv!, familiare”. 
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Acestea sunt gândurile cu care voluntarii ajung 
s# se identifice când vin &i lucreaz# la Muzeul 
Na$ional al %#ranului Român. Este studiul de 
caz selectat. 

Voluntariat la M#R. Cine sunt voluntarii? 
Studen$i la antropologie, sociologie, istoria 
artei, dar &i persoane adulte, în general 
pensionari &i profesori. Muzeul spune despre ei: 
“… vin ei spre noi”.

Cunoscându-i mai îndeaproape, angaja$ii 
muzeului au descoperit c# sunt persoane cu 
preferin$e variate: vor s# se specializeze în 
lucrul cu copiii, vor s# câ&tige experien$# (de 
teren, interviuri, organizare evenimente). Dup# 
o analiz# intern# a nevoilor muzeului &i dup# 
evaluarea calit#$ilor voluntarilor ce au b#tut 
de bun# voie la poarta muzeului, angaja$ii, 
împreun# cu coordonatorii de voluntari, au 
identificat concret ce ar putea face ace&ti 
voluntari pentru muzeu. Dintre domeniile 

cunoscute, voluntarii au fost direc$iona$i 
cu prec#dere în activit#$i de promovare, de 
educa$ie muzeal# &i cercetare de istorie  oral#. 
Dar unde nu se vor implica voluntarii în 
Muzeul Na"ional al $!ranului Român, pentru c# 
presupune studii ori cuno&tin$e de specialitate? 
În activit#$i care implic# mânuirea 
patrimoniului &i gestionarea colec$iilor 
muzeului, în alc#tuirea  de fi&e analitice pentru 
obiectele din colec$iile muzeului, în activit#$ile 
de supraveghere a s#lilor, de scriere a unor 
texte generale pentru muzeu, cercetare 
de antropologie f#r# s# fie înso$i$i de un 
cercet#tor din muzeu, activit#$i care implic# 
luarea  de decizii, contabilitate, facturi sau 
sp#lat pe jos. Desigur, este op$iunea muzeului 
de a nu implica voluntarii în aceste tipuri de 
activit#$i, dar acest lucru nu înseamn# c# este 
o regul# universal# recomandabil# tuturor. 
În schimb, cu certitudine nu po$i implica un 
voluntar în managementul muzeului sau în 
sp#latul podelelor, iar exemplul oferit de M%R 
trebuie preluat întocmai.

Pentru ca s# se simt# utili &i mândri pentru 
contribu$ia lor la crearea de con$inut în 
muzeu, voluntarii sunt încuraja$i s# participe la 
programe de educa$ie muzeal#, la promovarea 
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activit#$ilor muzeului, la campanii de cercetare 
în istoria oral#, la elaborarea &i montarea de 
expozi$ii, la organizare de târguri, chiar &i la 
chestionarea publicului &i, a&a cum este &i 
normal, în proiecte special gândite pentru ei.

Procesul lor de integrare în muzeu pare a 
fi complet, ei devenind parteneri valizi chiar 
&i în negocierea  conceptului unor viitoare 
proiecte &i activit#$i muzeale. A&a au ap#rut o 
multitudine de sugestii oferite de voluntari, de 
care muzeul chiar încearc# s#  $in# cont, cum 
ar fi: 

rândul studen"ilor #i a liceenilor, pentru ca 
ace#tia s! fie provoca"i s! vin! voluntari la 
muzee;

(internship, recunoa#tere ca practic! la 
facultate);

care sunt implica"i voluntarii;

la sfâr#itul fiec!rui proiect, pentru discu"ii, 
pove#ti, impresii;

afara activit!"ilor, pentru formarea spiritului 
de echip!;

voluntarilor în schimbul ajutorului acordat;

voluntariat. 

Formele de comunicare &i instrumentele de 
lucru cu voluntarii practicate de c#tre Muzeul 
Na$ional al %#ranului Român sunt clasice într-
un mediu muzeal normal, dar din p#cate prea 
pu$in prizate la noi, adic# yahoo-group-ul 
pentru voluntari voluntari_mtr@yahoogroups.
com   (care are în acest moment în jur de 201 
membri), sub-grupuri yahoo pentru voluntarii 
implica$i în proiecte punctuale, liste de mail-uri, 
fi&e de voluntar, contracte de voluntariat &i, 
bineîn$eles, legitima$ia de voluntar. 

Ce trebuie s# re$inem este rela$ia foarte 
bun# care s-a creat cu echipa de voluntari 
a muzeului, pe baza unui schimb corect de 
beneficii, dar mai ales de idei noi, energii &i 
contribu$ii creative care au $inut mereu 
acest muzeu proasp#t &i inovator. Rezultatele 
se datoreaz# unor filozofii sau principii 
din buc#t#ria acestor programe care au 
avut la baz# respectul pentru timpul &i 
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statutul voluntarilor (nu se dau sarcini care 
pot fi f#cute de c#tre angaja$ii muzeului), 
scrierea unor proiecte la sugestiile acestora, 
între$inerea interesului cu activit#$i creative, 
promovarea activit#$ilor &i a contribu$iilor lor 
sau oferirea unor contracte respectate.

 În final, acestea sunt ingredientele unui 
program de voluntariat în muzeu de succes, 
iar voluntariatul reprezint# cu adev#rat o 
solu$ie pentru criza de idei &i de reac$ie la 
noile provoc#ri ale viitorului în comunitatea 
muzeal# româneasc#. Nu o spunem doar noi, 
v# vor spune-o &i coordonatorii de voluntari ai 
Muzeului Na$ional al %#ranului Român.
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http://www.muzee.org/
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