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Introducere
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Ce mai face Muzeul Nostru
Pe parcursul acestei toamne, Reţeaua
Naţională a Muzeelor din România a derulat un
proiect prietenos şi foarte util de dezvoltare
a unei culturi puternice a voluntariatului în
rândul muzeelor şi a comunităţilor unde îşi
desfăşoară activitatea aceste muzee.
Proiectul Muzeul Nostru a urmărit să
demonstreze practic beneficiile voluntariatului
în muzeu şi faptul că voluntarii reprezintă o
resursă importantă şi un indicator semnificativ
de participare la demersul de valorificare a
patrimoniului muzeal.
7

Conceptul de voluntariat a fost abordat
dintr-o dublă perspectivă, cea a muzeului şi
cea a comunităţii ca sursă generatoare de
voluntari. Profesioniştii din muzeu au învăţat
că voluntariatul este un element care va
accentua funcţia socială a muzeului - instituţie
ce promovează incluziune şi coeziune socială.
Pe de altă parte, participarea voluntară în
activităţile şi proiectele muzeale devine un
instrument puternic pentru schimbarea
socială şi de mediu pozitivă şi o oportunitate
de construire a carierei profesionale a celor
implicaţi. Acest lucru l-a înţeles cu siguranţă
marea majoritatea a voluntarilor instruiţi în
atelierele de lucru ale proiectului de la Galaţi,
Reşiţa, Târgovişte şi Bucureşti.
Muzeul Nostru şi-a propus astfel să ajute
muzeele pentru a fi capabile să-şi planifice
o strategie de voluntariat şi să contribuie
la crearea unei prime generaţii oficiale de
voluntari care să înţeleagă cu adevărat
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dinamica şi politicile unui muzeu. Înţelegerea
aceasta, amestecată cu cunoaştere, experienţă
şi inspiraţie, declanşează aprinderea care să
urnească orice acţiune de valorificare şi de
promovare a colecţiei unui muzeu.

că aceste comunităţi dau o mare valoare
muzeelor. Nu în ultimul rând, prin programele
de voluntariat derulate de un muzeu putem
ajuta oamenii care-şi caută un loc de muncă
să-şi îmbunătăţească calităţile profesionale.

De ce a fost proiectul direcţionat pe voluntari?
Pentru că principala problemă a muzeelor este
lipsa resurselor umane angajate, pregătite
profesional, mai ales în domeniul marketingului,
al pedagogiei muzeale şi al comunicării. În
paleta de funcţii ale muzeului se simte nevoia
adăugării unei extensii noi, alături de celelalte
experienţe educative ale unui muzeu, ce poate
fi tratată doar prin programele de voluntariat.

Iată elementele de lucru care au fost luate în
considerare în momentul dezvoltării acestui
proiect, iar prin ghidul ce vă este oferit în
cele ce urmează, puteţi evalua în ce măsură
am demonstrat concret beneficiile lucrului
cu voluntarii şi am arătat modul cum muzeul
trebuie să se comporte în relaţia cu voluntarii,
de la analiza nevoilor organizaţiei până la
gândirea unui program pentru voluntari în
muzeu.

Ce ar trebui să ştim noi ca oameni de muzeu
este faptul că, oferind mai multe oportunităţi
voluntarilor, muzeele pot fi ajutate in procesul
lor de a-şi împrospăta forţa de muncă cu noi
contribuţii, idei şi energii, într-o perioadă cu
posibilităţi de recrutare plătită foarte limitate.
La acestea, muzeele mai adaugă şansele
de îmbunătăţire a legăturilor cu categorii
diverse de public, posibilitatea de a introduce
noi programe şi servicii şi de a demonstra
ordonatorilor de credite faptul că acordă
respect şi valoare comunităţii şi, invers, faptul
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Cap.1

Voluntariarul şi învăţarea
pe tot parcursul vieţii
1.1. Câte ceva despre voluntariat în general.
Voluntariatul a avut dintotdeauna o
dimensiunea educaţională implicită şi continuă
să fie o experienţă de educaţie informală
extrem de importantă. Una dintre tendinţele
actuale cele mai puternice în domeniul
voluntariatului o constituie conştientizarea
oportunităţilor de învăţare pe care le
oferă participanţilor. Pentru tineri, aceste
oportunităţi sunt cu atât mai interesante
cu cât ele pot fi şi o cale spre angajare.
Implicarea în activităţi de voluntariat conduce
la dobândirea de cunoştinţe, dezvoltarea de
abilităţi practice şi chiar la formarea de
competenţe specializate care pot fi foarte
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valoroase fie în relaţie cu potenţiali angajatori,
fie în diferite contexte de viaţă. Aceste
aspecte se pot dovedi esenţiale în marketingul
voluntariatului, întrucât pentru mulţi voluntari
motivaţia de a participa este dată şi de
aceste posibilităţi de dezvoltare personală
şi profesională, drept criterii de adeziune
complementare valorii scopului urmărit şi
plăcerii de a oferi şi contribui la o activitate ce
aduce beneficii comunităţii.
Voluntarul însă nu trebuie privit numai ca

beneficiar/receptor al învăţării. Posibilitatea
de a învăţa pe alţii şi de a învăţa împreună cu
ei, de a fi recunoscut drept posesor al unei
competenţe suficient de apreciate încât alţii
să fie interesaţi să o dobândească la rândul
lor este o altă motivaţie puternică. Nu se ştie
cine dă şi cine primeşte, era o vorbă a lui
Constantin Noica. Organizaţia trebuie să ofere
voluntarului un mediu de învăţare adecvat, dar
poate la rândul ei să înveţe, să fie beneficiara
unui proces de învăţare pe baza resurselor
noi şi viziunilor proaspete pe care voluntarii le
aduc, sau poate dezvolta programe şi servicii
educaţionale conduse şi realizate de către
voluntari.
Încurajarea participării persoanelor în
vârstă la fenomenul voluntariatului este o
altă tendinţă actuală, în pas cu evoluţiile
demografice generale din Europa. Dacă
pentru tineri voluntariatul constituie un mod
de a intra în procesele sociale, economice şi
culturale, de a se integra în viaţa comunităţii,
de a creşte şi de a se dezvolta, pentru
persoanele în vârstă reprezintă un mod de a
continua participarea la schimburile sociale,
de a se păstra active şi de a-şi păstra poziţia
de vizibilitate şi prezenţă în cadrul comunităţii.
11

Pentru persoanele în vârstă, voluntariatul
este şi o posibilitate de a da mai departe, de a
transmite o experienţă şi o expertiză bogate
şi valoroase. Organizaţiile culturale ar trebui
să nu neglijeze contribuţia pe care voluntarii
în vârstă o pot aduce în cadrul programelor
de patrimoniu şi să-şi crească eforturile de
mobilizare şi cooperare cu aceştia.

1.2. Programe europene ce pun în legătură
directă voluntariatul şi învăţarea
Legătura aceasta strânsă între voluntariat
şi învăţare stă în centrul Serviciul European
de Voluntariat (SEV) din cadrul Programului
Tineret în Acţiune. SEV este un program de
mobilitate trans-naţională, în cadrul căruia pot
participa ca voluntari tineri cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 30 de ani, iar în cazul tinerilor
cu oportunităţi reduse limita de vârstă
poate coborî până la 16 ani. Pe lângă stagiul
propriu-zis pe care voluntarul îl desfăşoară,
un element specific este ciclul de formare
şi evaluare, ce cuprinde sesiuni de formare
cu voluntarii înainte de începutul stagiului
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şi sesiuni de evaluare pe parcursul acestuia
şi la final. Organizaţiile care trimit şi care
primesc voluntari trebuie acreditate de către
Agenţia Naţională de Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
drept organizaţii gazdă, de trimitere şi/
sau coordonatoare. Trimiterea şi primirea
voluntarilor are loc în contextul unui proiect
de cooperare propus de către organizaţii din
ţări diferite, dintre care cel puţin una este
stat membru UE. Scopul final al unui asemenea
proiect este de a oferi tinerilor implicaţi
oportunităţi de învăţare, în special pe teme de
educaţie, artă şi cultură, patrimoniu, ecologie,
oportunităţi egale, cetăţenie şi democraţie.
http://www.tinact.ro/serviciul-european-devoluntariat
Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii,
subprogramul Grundtvig, are o componentă
dedicată schimburilor de voluntari între
organizaţii provenind din două ţări, voluntarii
fiind persoane cu vârsta de peste 50 de ani.
Iniţiative-le pentru voluntarii seniori permit
adulţilor în vârstă să devină voluntari într-o
ţară europeană, alta decât cea de origine,
pentru a desfăşura orice tip de activitate

non-profit, ca formă de învăţare/ schimb
de experienţă formală sau informală. Un alt
obiectiv al acestei acţiuni este să permită
comunităţilor locale implicate în schimbul
de voluntari să beneficieze de potenţialul
adulţilor în vârstă (cunoştinţe, competenţe
şi experienţă). Organizaţiile participante au
posibilitatea de a primi voluntari în cadrul unor
stagii de 3 până la 8 săptămâni, cu condiţia
de a le oferi acestora oportunităţi reale de
învăţare http://www.llp-ro.ro/ .
Este de reţinut că ambele programe permit şi
schimburile cu ţări din afara Uniunii Europene.

http://www.muzee.org/
13

Cap.2

Voluntariatul în muzeu.
2.1. Lucrul cu voluntarii.
Dacă pornim de la statistică, vom constata
că trei din zece europeni declară că au fost
implicaţi în acţiuni de voluntariat, iar valoarea
voluntariatului se cuantifică economic în 5%
din PIB-ul U.E. Această valoare este aproape
egală cu cea din industria financiară sau cu
cea a construcţiilor şi dublă faţă de cea a
utilităţilor.
Statistica ar putea fi argumentul care să ne
ajute să înlăturăm orice urmă de îndoială în
momentul în care aflăm că voluntarii sunt
coloana vertebrală a unor muzee din lume
şi resursele esenţiale pentru bunul mers al
multor altor astfel de organizaţii. Mai mult
decât atât, provocările actualului climat
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financiar determină şi mai mult muzeele să
se asigure că fac tot posibilul în dezvoltarea
programelor de voluntariat şi în folosirea
voluntarilor.
Ce înseamnă acest lucru? În primul rând
încurajarea unor tipuri noi şi diferite de
voluntari şi oferirea unor oportunităţi
proaspete şi îmbunătăţite actualilor voluntari.
Asta nu înseamnă, în schimb, că voluntarii
trebuie să fie folosiţi pentru a înlocui în mod
direct sau pentru a substitui personalul
plătit din muzeu. Totuşi oferind mai multe

oportunităţi voluntarilor ne vom ajuta muzeele
să-şi împrospăteze forţa de muncă cu noi
idei, energii, contribuţii, să-şi îmbunătăţească
legăturile cu diverse tipuri de vizitatori,
să introducă noi programe şi servicii, să
demonstreze finanţatorilor faptul că membrii
comunităţii valorează mult pentru ele şi să
ajute oamenii aflaţi în căutarea unei slujbe
să-şi îmbunătăţească îndemânările ori să-şi
relanseze cariera profesională.
Ce trebuie să ştie un muzeu când lucrează
cu voluntarii? Primul lucru ar fi faptul
că, sprijinirea şi supervizarea voluntarilor
înseamnă timp din partea personalului, chiar
foarte mult timp. În al doilea rând, orice
proces de recrutare trebuie să fie public,
iar selecţia onestă şi consistentă. Muzeele
sunt sfătuite să împrumute idei de la alte
organizaţii care au folosit voluntarii cu succes
şi să ia în consideraţie o regulă de bază care
spune că tipurile diferite de voluntari solicită
nivele diferite de sprijin. Şi ar mai fi ceva ce
are sonoritatea unei legi exprimate public şi
anume că voluntariatul în timp de criză este
extrem de rentabil economic, dar nu poate fi
o încercare de a înlocui oamenii angajaţi cu
mâna de lucru gratis.
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2.2. Muzeul, ucenicia şi pregătirea voluntarilor.
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Muzeele din Europa şi-au sporit programele
de pregătire a voluntarilor, mai ales pe cele
de ucenicie creativă. Justificarea vine din
faptul că voluntarii şi-au dovedit întotdeauna
contribuţiile lor cu idei noi şi mai ales cu
îndemânări ce lipseau muzeului. Unii voluntari
sunt foarte tineri şi pot ajuta mult, uneori
decisiv, în angajarea tinerilor în muzeu
(afinităţi de generaţie). Este foarte importantă
încurajarea voluntarilor pe care muzeele
contemporane o practică de a experimenta
o serie de roluri şi de a dispune, pe lângă
pregătire, de o multitudine de oportunităţi.
Poate nu ar fi lipsit de relevanţă ca muzeele
sau oamenii din muzeu să se pună din când
în când în pielea voluntarilor şi să se întrebe
ce ar dori să facă într-un muzeu, dincolo de
activităţile de rutină în care sunt antrenaţi.
Pentru ca acest exerciţiu să fie operabil este
foarte important ca imaginaţia să fie lăsată
liberă, fără constrângeri profesionale sau de
autoritate.
Pentru ca relaţia cu voluntarii să fie una
corectă, dacă nu chiar stimulativă, este nevoie
ca muzeul să ofere o serie de oportunităţi ce
se pot traduce, concret, inclusiv prin oferirea
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unor reduceri importante la achiziţionarea
unor produse din art-shop-ul muzeului sau
la nota de plată din cafeneaua acestuia, cu
condiţia ca ele să existe. S-ar mai putea oferi
invitaţii la expoziţiile şi evenimentele muzeului
sau chiar un card de membru pentru toată
familia după o sută ore de serviciu, premii la
dineuri speciale pe teme de voluntariat şi la
alte evenimente de voluntariat, cum este cazul
Muzeului Naţional al Primului Război Mondial
din Statele Unite ale Americii. Natural History
Museum din Londra oferă gratuitate pentru
intrarea în alte muzee sau bilete gratuite la
expoziţiile muzeului pentru prieteni şi familie.
La fel de importantă pentru voluntari, precum
pachetele de oportunităţi sau beneficii, este
şi politica adoptată de muzeu în integrarea
acestora. Muzeele le asigură voluntarilor
cadrul de integrare în echipele pentru
care lucrează şi se asigură că aceştia sunt
conectaţi cu structura muzeului. Muzeele se
18

mai asigură că angajaţii plătiţi înţeleg rolul
voluntarilor şi motivele pentru care au fost
responsabilizaţi astfel. Muzeele trebuie să
mai acorde şi suficient timp pentru evaluare,
suport şi asistenţă.

2.3. Tendinţe în voluntariatul muzeal
european.
Un program de voluntariat bun nu se
întâmplă pur şi simplu, ci este nevoie de o
serie de măsuri bine ţintite precum numirea
unui coordonator de voluntari, o politică de
voluntariat şi proceduri pentru recrutare,
pregătire, suport permanent, evaluare. Totul
porneşte de la ceea ce se cheamă „susţinere
internă”. Pentru ca această susţinere să fie
una reală, angajaţii şi managementul vor
înţelege beneficiile angajării voluntarilor şi
faptul că un program specific nu e doar o
simplă îndeplinire a unei responsabilităţi.
Voluntariatul se defineşte şi se declară în zone
cheie precum viziunea sau misiunea muzeului
sau a unei galerii de artă. Strategia determină
voluntarii să devină avocaţii muzeului sau
ai galeriei de artă, intervenind cu pasiune
şi angajament prin modul cum comunică cu
publicul. Voluntariatul este privit şi ca un
drum deschis spre angajare, specific mai ales
studenţilor absolvenţi care se angajează ca
voluntari pentru a-şi pregăti viitoarea carieră.
Pentru cei din afara societăţii poate fi o soluţie
pentru incluziune socială.

Dacă pornim de la resorturile care determină
oamenii să devină voluntari, vom afla că ei
devin astfel din o mulţime de motive, inclusiv
din nevoia de a-şi face prieteni noi, de a se
distra, de a oferi, de a ieşi din casă, de a-şi
îmbunătăţi CV-ul, de a arde o etapă obligatorie
în drumul spre angajare sau de a-şi “întreţine”
calităţile şi cunoaşterea. Muzeele trebuie
să ţină minte acest lucru în momentul când
recrutează. Tot muzeele trebuie să mai ia
aminte la faptul că şase din zece voluntari
declară că prin voluntariat li se oferă
posibilitatea de a căpăta noi deprinderi, iar
muzeul are o mulţime de oferit din acest punct
de vedere.
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Cap.3

De la muzeu la voluntar.
3.1. Suntem cu adevărat pregătiţi pentru un program cu voluntarii?
Pregătirea muzeului.
Un program efectiv pentru voluntari dă
muzeului sau galeriei de artă posibilitatea de
a avea acces la toate calităţile, cunoaşterea şi
experienţa comunităţii locale. Din acest motiv,
un astfel de program trebuie foarte bine
pregătit.
Un program de voluntariat trebuie sprijinit de
o viziune şi o strategie, trebuie să întâmpine
nevoile organizaţiei şi să se potrivească
cu misiunea acesteia. Viziunea privind
voluntariatul, una personală, este eficientă şi
dacă va fi declarată public deoarece va obliga
20

muzeul să acţioneze conform ei. Prin expunere,
această viziune devine un angajament, dacă
nu o obligaţie. Pentru muzeele şi galeriile de
artă din România, un program de voluntariat
porneşte de la mic, cu dezvoltarea unei echipe
restrânse de voluntari care să susţină relaţia
cu vizitatorii sau cu programele educative. Ar
putea fi chiar şi un proiect mic de înfiinţare
a unui grup de prieteni ai muzeului/galeriei
de artă care să practice politici de susţinere
şi de colectare de fonduri pentru un anume
program al organizaţiei.

Paşii de urmat în dezvoltarea unui program
de voluntariat în muzeu. Programul de
voluntariat se face înainte de a le deschide
uşa voluntarilor şi pentru a-i face să se simtă
bineveniţi şi motivaţi.
1. Viziunea organizaţiei. Orice program de
voluntariat necesită o viziune clară a muzeului/
galeriei care implică staff-ul la toate nivelele
şi din toate departamentele. Viziunea trebuie
să comunice clar valorile programului de
voluntariat şi să demonstreze modul cum
sprijină misiunea organizaţiei. Voluntariatul
va trebui declarat efectiv ca o valoare a
muzeului/galeriei şi introdusă în viziune. Din
acest moment se pun bazele unui grup de
pregătire a organizaţiei pentru implicarea
voluntarilor.
În mod normal, grupul de lucru identifică
şi angajează coordonatorul de voluntari în
pregătirea organizaţiei pentru implicarea
voluntarilor. În momentul când construim
această viziune va fi necesar să ne răspundem
scurt la două întrebări: De ce vrem să
implicăm voluntarii? Cum pot contribui
voluntarii la atingerea misiunii noastre?
2. Sprijinul angajaţilor. Angajaţii trebuie să
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înţeleagă de ce voluntariatul este un scop al
organizaţiei, cum aceştia vor avea de câştigat
şi care sunt beneficiile pentru ei şi pentru
organizaţie. Managerii sunt foarte importanţi
pentru că pot crea o cultură a voluntariatului
pozitivă – trebuie implicaţi activ în dezvoltarea
programelor de voluntariat. Cu ei de partea
coordonatorilor de voluntari se poate crea un
puternic climat organizaţional de acceptare şi
de apreciere a muncii voluntarilor.
3. Consultarea comunităţii. Este foarte
important ca un program de voluntariat să
fie relevant şi semnificativ pentru voluntari.
Este foarte important ca muzeul sau galeria
de artă să înţeleagă nevoile comunităţii cu
care lucrează – comunitate de oameni, de
interese etc. În consultarea iniţială dintre
manager, personal, coordonator de voluntar,
viitorii posibili voluntari, alte instituţii de gen, se
răspunde la întrebări
precum: Cum ar trebui să arate programul?
Programul vine în întâmpinarea vreunei
nevoi locale? Ce beneficii oferă programul
voluntarilor şi organizaţiei? De ce
infrastructură şi sprijin tehnic este nevoie?
4. Analiza nevoilor organizaţiei. Acest pas
22

presupune trei acţiuni fireşti: identificarea
posibilelor sarcini, fişe de post (voluntari) consecinţă a analizei posturilor disponibile
şi profilul candidatului (ajută la recrutare).
Pentru ca analiza nevoilor să fie una matură
şi să reprezinte o garanţie pentru strategia
ce se va derula în funcţie de rezultatele ei, se
va întreba încă din capul locului de ce muzeul
are nevoie de voluntari şi ce activităţi pot
derula aceştia. În analiză se mai pot lua în
considerare modalităţile de sprijin acordate
voluntarilor de către muzeu, ce calităţi sau
abilităţi trebuie să aibă voluntarii şi care sunt

procedurile de selecţie. Pentru această etapă
trebuie să existe o echipă care realizează un
plan de evaluare cu obiective clare, o echipă
care culege şi interpretează datele.
5. Politicile. Reprezintă un angajament al
muzeului/galeriei de artă faţă de modul în
care sunt implicaţi voluntarii (document
scris). Rezonanţa şi formularea va fi una
asemănătoare unei declaraţii de intenţie prin
care muzeul, de exemplu, îşi exprimă modul
cum va implica voluntarii în activităţile curente
sau în proiecte, inclusiv cele expoziţionale.

În setul de politici este obligatoriu să apară
şi o declaraţie “de poziţie”, care este altceva
decât una de intenţie şi exprimă modul cum se
face o anumită activitate de către voluntari.
Politicile nu vor fi niciodată complete dacă nu
sunt însoţite de o descriere a structurii de
implicare a voluntarilor (moduri de recrutare,
tipuri de sprijin etc.). Aşadar, politica unui
muzeu cu privire la voluntariat este un plan
de acţiune care dictează CE anume să facem
în anumite împrejurări şi fixează imediat
procedurile corespondente care arată CUM se
pun în practică politicile.
Prin intermediul politicilor, muzeul are ocazia
să clarifice de ce invită oamenii să devină
voluntari şi îl ajută totodată să demonstreze
aplicarea egalităţii de şanse, încurajarea
diversităţii, transparenţa recrutării şi, foarte
important, angajamentul faţă de comunitate.
Şi pentru a demonstra că dezvoltarea unor
politici cu privire la voluntariat nu este un act
gratuit sau o extravaganţă pe care muzeul
şi-o asumă pentru a puncta în zona imaginii,
vom înşirui o serie de beneficii ce rezultă din
aplicarea acestora: 1. toată lumea ştie ce se
întâmplă şi de ce; 2. toţi sunt trataţi egal; 3.
este un punct de plecare în luarea deciziilor
fără ca analiza fiecărei situaţii specifice să
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consume mult timp şi energie; 4. se evită
acuzele de favoritism sau de discriminare; 5.
eficienţă – fiecare persoană ştie unde să se
adreseze pentru diferite probleme (decont,
pregătire etc.).
Muzeele să reţină că, pentru a identifica
matur acele activităţi unde ar fi util să
implice voluntari este nevoie punctual de
alocarea timpului pentru a reflecta asupra
misiunii, viziunii şi obiectivelor organizaţiei; de
realizarea unei anchete în toată organizaţia
(conducere, angajaţi, voluntari actuali); de
crearea unei liste complexe de sarcini pentru
voluntari ( ex. realizarea unui dosar de presă,
realizarea unei baze de date cu contactele
organizaţiei, website-ul muzeului etc.; gruparea
sarcinilor pe domenii şi construirea poziţiilor
ce urmează a fi ocupate de către viitorii
voluntari. Atenţie însă, este determinant să
înţelegem importanţa delegării sarcinilor . Cum
se traduce acest lucru? Prin necesitatea de a
acorda fiecăruia responsabilităţi conforme cu
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pregătirea, experienţa şi nevoile voluntarilor.
Pentru ca delegarea de responsabilităţi să
fie una inspirată şi corectă se recomandă
gruparea activităţilor în aşa fel încât să fie
atractive pentru viitorii voluntari. În plus, este
o idee total greşită încărcarea cu sarcini a
vreuneia dintre poziţiile pe care le veţi oferi
voluntarilor. Asiguraţi-vă că sarcinile alocate
nu se substituie muncii angajaţilor.
6. Resursele programului. Primul lucru pe
care trebuie să îl avem în vedere este faptul
că resursele umane şi financiare alocate
programului sunt adecvate, mai ales dacă ne
gîndim că acestea asigură faptul că voluntarii
pot fi recrutaţi, pregătiţi şi manageriaţi
cum trebuie. Este importantă numirea unui
coordonator de voluntari cu ajutorul căruia să
angajezi şi să menţii în organizaţie voluntarii.
Coordonatorii se pot ocupa de documentare,
pot sprijini individual voluntarii, lucrează cu
personalul ce interacţionează cu voluntarii
zilnic, dezvoltă şi implementează strategii şi
relaţionează cu managementul organizaţiei.
Tipurile de costuri ce pot intra în zona
resurselor financiare sunt cele alocate
pregătirii, dezvoltării şi stimulării
coordonatorilor de voluntari, costurile

de funcţionare – mobilier, echipament,
comunicaţii, achiziţia de consumabile şi a
cărţilor pentru dezvoltarea profesională a
coordonatorului şi a voluntarilor, costuri
pentru recompense, transport, instruire etc.

http://www.muzee.org/

7. Dezvoltarea parteneriatelor strategice.
Este ultimul pas şi cel care asigură
longevitatea programului şi dezvoltarea sa
de la unul mic la unul de mare complexitate.
Parteneriatele aduc oportunităţi, provocări
şi iniţiative locale, regionale sau naţionale
organizaţiei, acolo unde voluntariatul poate
juca un rol.
Muzeele sau galeriile de artă, prin programul
pentru voluntariat conceput şi derulat nu
face altceva decât să construiască o alianţă
cu voluntarii. Sunt foarte mulţi oameni din
afara muzeului sau a galeriei de artă care ar
fi încântaţi să ne ajute, doar că nu ştiu cum
se poate ajunge la noi. Ce-i motivează sunt
diversele oportunităţi oferite de lucru într-un
muzeu şi anume re-socializarea, sentimentul
apartenenţei la o comunitate profesională sau
câştigarea unor experienţe noi şi necesare, în
funcţie de caracteristicile grupurilor umane
şi sociale de unde provin aceşti voluntari (vezi
schema 1).
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schema 1

Tradiţional
Motivaţii

sÜ1D RNBH@KHY@QDÜ
sÜ O@QSDMDMâ@ÜK@ÜNÜBNLTMHS@SD
sÜ2S@QD@ÜCDÜAHMDÜBğMCÜ@ITâH
sÜ3Q@CHâHDÜĞMÜE@LHKHD
sÜ SHSTCHMD@Ü@KSQTHRSíÜCDÜ@ÜNEDQH

Caracteristic Mai degrabă oamenilor în vârstă
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-NT
sÜ"@ĸSHF@QD@ÜTMNQÜDWODQHDMâDÜ
ÜÜMNHÜĸHÜMDBDR@QD
sÜ#DYUNKS@QDÜOQNEDRHNM@Kí
sÜ"TMN@ĸSDQDÜCDÜRHMD
sÜ/DSQDBDQD@ÜTSHKíÜ@ÜSHLOTKTHÜKHADQ
sÜ"NMĸSHDMSÜCDÜADMDEHBHHKDÜKTBQTKTHÜ
UNKTMS@QÜ

Mai degrabă tinerilor

Suportul motivaţional pentru voluntari, de care
muzeele şi galeriile de artă sunt invitate să ţine
cont şi să le convertească în avantaje, este
configurat de mediul muzeal în sine, cu condiţia
să fie autentic şi creativ; de statutul de coleg,
dar fără plată, pe care voluntarul îl capătă;
de posibilitatea acordării unui certificat sau
atestat; de programele de pregătire şi de
dezvoltare profesională a voluntarilor; de
şansa de a face ghidaje sau de a avea acces
liber la expoziţii şi evenimente, de a primi
copii gratuite după cataloage şi produse ale
muzeului sau reduceri de preţ la achiziţie;
de oportunitatea de a participa la dineuri şi
evenimente importante.
Provocările în construirea unei alianţe sunt
date de inexistenţa unui manual al voluntarului
sau al unui contract de voluntariat (deşi unii
voluntari pot considera aceste materiale drept
instrumente ofensive sau de constrângere
şi abandonează programul), de atitudinea de
respingere din partea personalului angajat
(acesta trebuie întrebat din capul locului de ce
tip de ajutor are nevoie – asistenţă la arhivă
sau bibliotecă, asistent în programe educative,
administrare, PR, IT etc.) şi de calendarul orelor
de voluntariat şi furnizarea către voluntari a
tuturor materialelor de informare necesare.

3.2. Suntem cu adevărat pregătiţi
pentru un program cu voluntarii ?
Recrutarea voluntarilor.
Înainte de a demara opera de recrutare mai
este nevoie de ceva şi anume de redactarea
documentelor şi a instrumentelor necesare
muncii curente cu voluntarii. Documentele
trebuie să acopere toate ariile lucrului cu
voluntarii: documente privind recrutarea,
instruirea, monitorizarea şi evaluarea
voluntarilor, documente privind recunoaşterea
meritelor şi a beneficiilor voluntarilor.
Cel mai important document se numeşte
ghidul voluntarului. Acesta este practic o
colecţie de informaţii şi documente adresate
noilor voluntari, care prezintă organizaţia şi se
distribuie voluntarilor. Prin intermediul acestui
ghid se transmit clar aşteptările de la voluntari
şi tipurile de activităţi/responsabilităţi.
Documentul cu pricina trebuie să fie construit
sub forma unei prezentări pozitive care să
ajute voluntarul în procesul de acomodare
sau pentru a-i facilita acestuia o acomodare
mai uşoară, dar acţionează şi ca o bază de
referinţe pentru eventuale conflicte.
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firme şi este în strânsă legătură cu nevoile
muzeului/galeriei de artă şi cu strategia de
selecţie.

Dar ce cuprinde de fapt acest ghid al
voluntarului? Informaţii despre organizaţie
în general – o introducere sau un mesaj
de bun venit, istoricul instituţiei, echipa,
misiunea şi viziunea acesteia, descrierea
serviciilor şi a programelor. De asemenea, în
interiorul acestui ghid apar informaţii despre
voluntariat în cadrul muzeului/galeriei de
artă – rolul voluntarilor, programe şi servicii
cu implicare a voluntarilor, fişe de post, roluri
şi responsabilităţi, şi politicile cu privire la
voluntariat – reguli generale, codul etic cu
egalitatea de şanse, practici de management,
declaraţii privind asigurările, cheltuielile etc.
Revenind acum la recrutare, provocarea cea
mai importantă a acesteia este atragerea
suficientă de voluntari, dar şi a celor mai
potriviţi pentru activităţile ce urmează a fi
desfăşurate. Se deschide acel prilej destul de
rar de revigorare a organizaţiei. Recrutarea
este precum o campanie de publicitate a unei
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Imediat după analiza nevoilor organizaţiei,
identificarea posturilor şi a sarcinilor
ce urmează a fi distribuite voluntarilor,
întocmirea fişelor de post şi stabilirea
profilului candidaţilor, se gândeşte calendarul
de recrutare. Acest calendar de recrutare
este precum o sumă de perioade distrincte
în care este nevoie să realizezi ceva şi anume:
perioada de elaborare a materialelor pentru
recrutare; perioada de lansare a anunţurilor/
pubicitatea ofertei; perioada de contact
organizaţie-voluntari şi perioada de interviuri
pentru selecţie.
În procesul general de recrutare, un muzeu
sau o galerie de artă transmite un mesaj
către cei interesaţi să devină voluntari, un
mesaj ca o decizie venită după o analiză şi ca
o declaraţie de intenţie. Practic avem de-a
face cu un mesaj de recrutare. Organizaţia
se “confesează” voluntarului spunându-i că
a ajuns la el după ce a identificat o nevoie
(de ex. muzeul nu are public suficient) şi după
ce a proiectat activităţile-soluţii pentru

întâmpinarea nevoii (de ex. poţi ajuta venind
cu idei şi cu experienţă la dezvoltarea unor
proiecte educative creative). Tot în interiorul
acestei confesiuni, organizaţia se simte
datoare să-i înlăture voluntarului temerile
(de ex. noi vă vom arăta cum se poate lucra cu
o colecţie minunată) şi să-i indice beneficiile
(de ex. satisfacţia de a observa creşterea
numărului de vizitatori şi de a citi reacţiile lor
pozitive).
Proiectul “Muzeul nostru” a preferat strategia
specifică de recrutare deoarece a căutat
voluntari în funcţie de domeniul şi activităţile
pe care urmează să le desfăşoare în muzeele
antrenate în proiect (în cazul nostru educaţie
muzeală şi promovare a muzeului şi a colecţiei
sale). Voluntarii trebuiau să deţină o serie
de calităţi specifice, motiv pentru care, în
acest tip de strategie de recrutare, sunt
foarte utile fişele candidaţilor şi proiectarea
profilului candidaţilor în procesul de recrutare.
Proiectul acesta a fost cu atât mai interesant
cu cât involuntar a atins şi tipul de recrutare
concentric, adică cea bazată pe principiul:
“voluntarii existenţi atrag alţi voluntari”.
Un ultim sistem de recrutare a voluntarilor

este cel închis. De ce? Pentru că voluntarii se
atrag din sisteme închise tip şcoală, companie,
grup profesional. Acest fapt presupune
crearea unei culturi a implică rii în rândul
membrilor acestor grupuri care acceptă
voluntariatul ca ceva pozitiv.
Tehnicile de recrutare se aplică, evident, în
funcţie de strategia de recrutare abordată.
Înşiruirea lor este suficientă pentru a înţelege
fiecare în ce situaţie se aplică, astfel: massmedia; materiale tipărite – pliante, broşuri,
afişe; principiul unu-la-unu – voluntarii
existenţi implică prieteni; prezentări publice;
recrutarea la evenimente speciale; recrutare
prin scrisori personalizate; înregistrarea la
agenţii specializate pe bază de ofertă.
Ajunşi în acest moment, se simte nevoia
unor consideraţii practice. În recrutarea
voluntarilor gândeşte-te bine de ce doreşti
să recrutezi. Descrierea postului (fişa de post)
ajută şi voluntarul să înţeleagă ce poate face
şi ce nu. De asemenea, interviul este indicat
să fie mai puţin formal decât la un interviu
de angajare. Odată cu interviul, voluntarul
trebuie să afle de la noi despre muzeu, despre
rolul voluntarului (ce va face, impreună cu
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cine, cum va fi organizat), despre rolurile sale
specifice, despre pregătirea sa, despre ce se
aşteaptă de la el, despre timpul de lucru care
i se solicită, dar şi despre beneficii. În schimb,
voluntarul va trebui să ne spună ce îl atrage
să fie voluntar la muzeu, ce înţelege despre
activităţile muzeului, ce speră să obţină, calităţi
relevante, disponibilitate de timp, alte resurse
de care are nevoie.
Muzeele şi galeriile de artă trebuie să înţeleagă
că descrierea responsabilităţilor nu este o
solicitare pentru a puncta la imagine sau
pentru a părea mai interesant, ci ajută la
definirea nevoilor muzeului/galeriei, a nivelul
de sprijin şi de pregătire ce poate fi oferit.
Descrierea trebuie să fie clară pentru a se
înţelege exact gradul şi tipul de implicare
a voluntarilor. Studiul Voluntary Work
Outline, National Centre for Volunteering,
Good Practice Guide 1998, în încercarea
de promovare a importanţei descrierii
responsabilităţilor în strategia de recrutare,
oferă şi un model foarte practic ce poate fi
preluat şi nu re-inventat neaparat de către
muzee şi galerii.
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FIŞĂ DESCRIERE RESPONSABILITĂŢI
Rolul voluntarului............................................
Responsabil cu .................................................
Ore de lucru........................................................
Locul de muncă................................................
Scop...........................................................................
Sarcini......................................................................
Calităţi solicitate.............................................
Alte informaţii...................................................
Cheltuieli, asigurări.......................................

O scrisoare sau o broşurică de bun-venit,
aşa de acomodare, ar fi un lucru drăguţ, cu
un efort financiar minim, ce ar fi extrem
de apreciat de voluntar. Fiecare voluntar
vrea să fie bine primit şi să aibă sentimentul
apartenenţei la o echipă. Voluntarii trebuie
imediat introduşi într-un program special
de pregătire şi de mentorat. Coordonatorul
de voluntari joacă rolul mentorului şi îi ajută
la rezolvarea problemelor facilitându-le

transferul la alte secţii sau în alte echipe,
încercând proiectarea unor sarcini diferite,
oferindu-le suport şi pregătire suplimentare,
asigurându-se de faptul că voluntarul chiar a
înţeles ceea ce se aşteaptă de la el.
În finalul acestui capitol, vor trasa şi o schiţă
cu posibile obligaţii contractuale atât din
partea muzeului sau a galeriei de artă, cât
şi din partea voluntarului. Muzeul s-ar putea
obliga fără probleme să furnizeze pregătire
adecvată, să-l introducă pe voluntar în
echipă, să-i furnizeze un coordonator/mentor,
să-i ofere egalitate de şanse, asigurări,
deconturi şi beneficii. Voluntarul ar trebui
obligat să respecte litera şi spiritul politicilor
muzeului, să respecte confidenţialitatea şi
timpul alocat muncii de voluntariat.
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Cap.4

Unde-s voluntari întotdeauna
este şi un coordonator.
Să nu ne ascundem după degete.
Coordonatorul de voluntari are o sarcină grea
şi o mare răspundere. Este o sarcină grea
deoarece trebuie să găsească oameni dornici
să ajute fără remuneraţie, să-i selecteze şi
să-i plaseze în funcţie de nevoile organizaţiei.
Coordonatorul de voluntari din muzeu oferă
comunităţii posibilitatea să se implice în
misiunea organizaţiei pentru a contribui
la îndeplinirea acesteia. Este o interfaţă a
relaţiei dintre muzeu şi comunitate pe ruta
voluntariatului. Aşadar, atenţie cu această
persoană care trebuie tratată special, cu grijă,
32
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acelea conform cărora va trebui:

cu disponibilitate, dar nu ca pe un client de
sanatoriu, labil şi predispus la ieşiri nervoase.
Răspundere mare pentru că este investit
cu postura de mentor, prieten şi “avocat”
al voluntarilor, un om care asigură legătura
voluntari-angajaţi şi răspunde în faţa
organizaţiei de succesul programelor de
voluntariat. Reţinând aceste două realităţi
care-l vizează pe coordonatorul de voluntari
din muzeu, îi putem găsi acestuia şi un
rol fundamental tradus astfel: să plaseze
voluntarul potrivit la locul potrivit în cadrul
organizaţiei.
Înainte de a opta pentru postura aceasta
respectabilă în interiorul unui muzeu (muzeele
ar trebui să promoveze astfel imaginea
coordonatorului de voluntari şi să le exprime
meritele public), un coordonator de voluntari
trebuie să-şi cunoască, dar mai ales să-şi
înţeleagă şi să aplice setul de responsabilităţi
ce-i revin. Acestea sunt cu adevărat foarte
multe, iar dintre cele principale vom sublinia pe
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- Să-şi pregătească organizaţia pentru
implicarea voluntarilor;
- Să dezvolte şi să promoveze programe de
voluntariat în muzeu;
- Să recruteze, să organizeze şi să coordoneze
interviurile şi strategia de selecţie;
- Să acţioneze ca un gardian al legii şi al
respectării politicilor muzeului cu privire la
programele de voluntariat;
- Să-i orienteze şi să-i instruiască pe voluntari;
- Să se ocupe de decontul costurilor aferente
implementării programelor de voluntariat;
- Să evalueze permanent proiectele şi
activităţile de voluntariat derulate de către
muzeu;
- Să motiveze şi să recompenseze voluntarii;
- Să ofere sprijin şi să se preocupe cu
păstrarea relaţiilor cu voluntarii (poate una
dintre cele mai dificile sarcini).
În măsura în care un coordinator mai rezistă,
el va afla că sarcinile lui nu se opresc aici.
Mai există două tipuri de responsabilităţi
scurte – cele referitoare la angajaţi şi cele
administrative. Atunci când abordează relaţiile

inter-personale din muzeu, coordonatorul
de voluntari asigură asistenţă angajaţilor,
adică colegilor, pentru identificarea nevoii de
voluntari şi chiar îi instruieşte pe aceştia în
munca de echipă cu voluntarii.
Încheiem seria de responsabilităţi cu cele
administrative. Coordonatorul de voluntari îşi
va actualiza datele şi informaţiile cu privire la
implicarea voluntarilor, va gândi evenimente de
apreciere a muncii voluntarilor şi va administra
bugetul alocat implicării voluntarilor.
Aşa cum afirmam încă de la începutul acestui
capitol scurt, nu e uşor să fii coordonator
de voluntari în muzeu deoarece, în plus faţă
de sarcinile ce îi revin, acesta trebuie să
fie empatic, să cunoască managementul
voluntarilor, să ştie cum să motiveze, să fie
creativ, să nu se mulţumească cu puţin, să
fie flexibil şi amuzant, să aibă capacitatea de
a lucra în condiţii de stress şi să ştie cum să
finalizeze proiectele, mai exact să le ducă la
bun sfârşit.
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Cap.5

Programele de
voluntariat
în muzeu chiar
funcţionează.
„Nu ştim alţii cum sunt, dar noi ne simţim
acasă în Muzeul nostru. Adică ne simţim bine,
ne place să privim în jur în sălile prietenoase
cu pereţi pictaţi, plini de obiecte frumoase, sau
surprinzătoare, sau, dimpotrivă, familiare”.
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Acestea sunt gândurile cu care voluntarii ajung
să se identifice când vin şi lucrează la Muzeul
Naţional al Ţăranului Român. Este studiul de
caz selectat.
Voluntariat la MŢR. Cine sunt voluntarii?
Studenţi la antropologie, sociologie, istoria
artei, dar şi persoane adulte, în general
pensionari şi profesori. Muzeul spune despre ei:
“… vin ei spre noi”.
Cunoscându-i mai îndeaproape, angajaţii
muzeului au descoperit că sunt persoane cu
preferinţe variate: vor să se specializeze în
lucrul cu copiii, vor să câştige experienţă (de
teren, interviuri, organizare evenimente). După
o analiză internă a nevoilor muzeului şi după
evaluarea calităţilor voluntarilor ce au bătut
de bună voie la poarta muzeului, angajaţii,
împreună cu coordonatorii de voluntari, au
identificat concret ce ar putea face aceşti
voluntari pentru muzeu. Dintre domeniile
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cunoscute, voluntarii au fost direcţionaţi
cu precădere în activităţi de promovare, de
educaţie muzeală şi cercetare de istorie orală.
Dar unde nu se vor implica voluntarii în
Muzeul Naţional al Ţăranului Român, pentru că
presupune studii ori cunoştinţe de specialitate?
În activităţi care implică mânuirea
patrimoniului şi gestionarea colecţiilor
muzeului, în alcătuirea de fişe analitice pentru
obiectele din colecţiile muzeului, în activităţile
de supraveghere a sălilor, de scriere a unor
texte generale pentru muzeu, cercetare
de antropologie fără să fie însoţiţi de un
cercetător din muzeu, activităţi care implică
luarea de decizii, contabilitate, facturi sau
spălat pe jos. Desigur, este opţiunea muzeului
de a nu implica voluntarii în aceste tipuri de
activităţi, dar acest lucru nu înseamnă că este
o regulă universală recomandabilă tuturor.
În schimb, cu certitudine nu poţi implica un
voluntar în managementul muzeului sau în
spălatul podelelor, iar exemplul oferit de MŢR
trebuie preluat întocmai.
Pentru ca să se simtă utili şi mândri pentru
contribuţia lor la crearea de conţinut în
muzeu, voluntarii sunt încurajaţi să participe la
programe de educaţie muzeală, la promovarea

activităţilor muzeului, la campanii de cercetare
în istoria orală, la elaborarea şi montarea de
expoziţii, la organizare de târguri, chiar şi la
chestionarea publicului şi, aşa cum este şi
normal, în proiecte special gândite pentru ei.
Procesul lor de integrare în muzeu pare a
fi complet, ei devenind parteneri valizi chiar
şi în negocierea conceptului unor viitoare
proiecte şi activităţi muzeale. Aşa au apărut o
multitudine de sugestii oferite de voluntari, de
care muzeul chiar încearcă să ţină cont, cum
ar fi:
pÈLNKIKRÉNCÉÈÉAPEREPĕİEHKNÈBCÈRKHQJPÉNEÉPÈĠJÈ
rândul studenţilor şi a liceenilor, pentru ca
aceştia să fie provocaţi să vină voluntari la
muzee;
pÈËKNIÉHEVÉNCÉÈRKHQJPÉNEÉPQHQEÈHÉÈIQVCQÈ
(internship, recunoaştere ca practică la
facultate);
pÈKNÌÉJEVÉNCÉÈBCÈAKJËCNEJİCÈBCÈLNCOĕ
CRCJEICJPCÈBQLĕÈËECAÉNCÈÉAİEQJCLNKECAPÈĠJÈ
care sunt implicaţi voluntarii;
pÈKNÌÉJEVÉNCÉÈQJQEÈÉPCHECNÈLCJPNQÈRKHQJPÉNEÈ
la sfârşitul fiecărui proiect, pentru discuţii,
poveşti, impresii;
pÈIÉEÈIQHPCÈĠJPĔHJENEÈAQÈRKHQJPÉNEE ÈADEÉNÈŗEÈĠJÈ

afara activităţilor, pentru formarea spiritului
de echipă;
pÈIQVCQHÈOĕÈOCÈÌĔJBCÉOAĕÈACÈLKÉPCÈBÉÈĠJÉLKEÈ
voluntarilor în schimbul ajutorului acordat;
pÈIÉEÈIQHPĕÈLQ@HEAEPÉPCÈÉAPEREPĕİEHKNÈBCÈ
voluntariat.
Formele de comunicare şi instrumentele de
lucru cu voluntarii practicate de către Muzeul
Naţional al Ţăranului Român sunt clasice întrun mediu muzeal normal, dar din păcate prea
puţin prizate la noi, adică yahoo-group-ul
pentru voluntari voluntari_mtr@yahoogroups.
com (care are în acest moment în jur de 201
membri), sub-grupuri yahoo pentru voluntarii
implicaţi în proiecte punctuale, liste de mail-uri,
fişe de voluntar, contracte de voluntariat şi,
bineînţeles, legitimaţia de voluntar.
Ce trebuie să reţinem este relaţia foarte
bună care s-a creat cu echipa de voluntari
a muzeului, pe baza unui schimb corect de
beneficii, dar mai ales de idei noi, energii şi
contribuţii creative care au ţinut mereu
acest muzeu proaspăt şi inovator. Rezultatele
se datorează unor filozofii sau principii
din bucătăria acestor programe care au
avut la bază respectul pentru timpul şi
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statutul voluntarilor (nu se dau sarcini care
pot fi făcute de către angajaţii muzeului),
scrierea unor proiecte la sugestiile acestora,
întreţinerea interesului cu activităţi creative,
promovarea activităţilor şi a contribuţiilor lor
sau oferirea unor contracte respectate.
În final, acestea sunt ingredientele unui
program de voluntariat în muzeu de succes,
iar voluntariatul reprezintă cu adevărat o
soluţie pentru criza de idei şi de reacţie la
noile provocări ale viitorului în comunitatea
muzeală românească. Nu o spunem doar noi,
vă vor spune-o şi coordonatorii de voluntari ai
Muzeului Naţional al Ţăranului Român.
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http://www.muzee.org/
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