
 

 Organizare comunitara Comunicare 

Profilul 
voluntarului 

Cautam o persoana curioasa despre organizare 
comunitara, lucrul cu grupurile de cetateni si despre felul 
in care impreuna putem sa transformam felul in care 
autoritatile isi fac treaba in beneficiul comunitatilor ce 
locuiesc in acest oras. 
Nu e nevoie sa ai experienta in domeniu, dar ar fi bine sa 
ai niste pasiune: fie ca te-a enervat o decizie sau ai idei 
despre cum ar putea sa fie mai bine, toata energia e 
binevenita!  
Munca ta o sa contribuie la eforturile CeRe de a sprijini 
grupurile de initiativa civica, si organizatiile cu care lucram.  
Ar fi util sa: 

- Fii o persoana rabdatoare 
- Sa nu renunti usor, desi nu intelegi unele lucruri, si 

sa iti placa sa descoperi cum sta de fapt treaba fie 
singur/a sau impreuna cu echipa 

- Sa nu iti fie frica sa spui cand nu stii ceva, sa ceri 
ajutor, sa ai autonomie in munca ta 

- Sa ai capacitatea de a sintetiza informatii 
- Sa iti placa sa lucrezi cu oameni 
- Sa iti placa si munca de cercetare/de birou, si 

mersul pe teren la intalniri de grup, evenimente etc. 
 

Daca esti un media geek, creativ si cu imaginatie 
bogata, atunci ai fi minunat pentru a te alatura noua! 
Munca pe care o facem la CeRe alături de grupurile 
de cetățeni e una care trebuie data mai departe, 
pentru a inspira și alți oameni să aibă curaj de a 
schimba ceva în jurul lor. 
Alături de tine, vom încerca sa exploram mai mult 
cum sa fim creativi în transmiterea mesajelor noastre. 
Te învățam tot ce știm, cum folosim limbajul, care-s 
secretele din spatele comunicării în domeniul 
participării publice, și speram sa facem echipa buna 
împreună! 
 
Ar fi util să: 

- Ai deja experienta macar minimala in editat 
fotografii si video 

- Înțelegi cum functioneaza Facebook si/sau 
Instagram  

- Fii dispus/ă să înveți lucruri noi și să îți dai 
timp pentru asta 

- Ai niște cunoștințe și skill-uri de baza în ceea 
ce înseamnă social media, design/editare și 
scris texte scurte. 

- Vrei să îți îmbunătățești munca constant 
- Nu renunți! 

 



Sarcini 
posibile 
 

- Participare la evenimente ale CeRe și grupurilor 
civice cu care lucrăm si dezvoltat continut pe baza 
lor 

- Realizare prezentari pe diverse subiecte  
- Monitorizari ale grupurilor de cetateni si ale 

activitatilor, campaniilor de advocacy ale acestora 
- Monitorizat legislatie, hotărâri etc. 
- Participare la sedinte CGMB sau intalniri in cadrul 

altor institutii publice cand e cazul 
- Intocmire cereri pe 544 
- Cercetare pe diferite subiecte ce țin de participare 

publică  si intocmit mici fise cu informatii 
  
  

- Facebook/Instagram: dezvoltat impreuna cu 
echipa strategie si contribuit la postat 
constant, creat vizualuri, monitorizat activitate 
parteneri/client/autoritati/jurnalisti pe social 
media etc.  

- Storytelling creativ: interviuri, filmulete etc. 
- Media Relations: follow up cu jurnalisti, 

updatat baza de contacte, etc.Transformarea 
unui text in ceva vizual interesant (folosind 
unelte de baza, cat sa fie mai atractiv pentru 
cei care trebuie sa il citeasca - fie infografic, 
fie cu fotografii etc.) 

- Contributie la dezvoltarea newsletter-ului 
folosind Mailchimp 

- Reeditarea materialelor CeRe (grafica si 
continut): prezentare Gala, Campania NASE, 
Fundraising, alte campanii, Raport Annual 
etc. 

- Tradus diverse info/materiale/prezentari in 
engleza 

- Contribuit la website CeRe prin pus continut 
pe site; 
 

 

CeRe invita persoane de orice gen, etnie, varsta, orientare sexuala, statut socio-economic sau dizabilitate* sa aplice. Suntem deschisi 

spre a crea conditiile necesare pentru ca aceasta experienta de invatare sa fie accesibila oricui. Va rugam sa ne scrieti daca aveti mai 

multe intrebari la vera@ce-re.ro  

 

*sediul CeRe nu este complet accesibil, existand 5 scari la intrarea in cladire. Pentru a accesa biroul este necesara folosirea unui lift. Toate incaperile 

din birou se afla la acelasi nivel. 

 

Ce oferim: 

- Sprijin in procesul de invatare al fiecarei persoane ce va voluntaria la noi 

- O echipa gata sa impartaseasca din cunostintele si experientele noastre 

mailto:vera@ce-re.ro


- Networking, participare la evenimente si o mai buna intelegere a domeniului participarii publice 

- Birou, laptop 

- Orice altceva e nevoie pentru a ne asigura ca voluntariatul aici este benefic pentru procesul personal si profesional de 

dezvoltare 

 

 

Logistice: 

- Programul este unul flexibil si va fi creat impreuna cu fiecare persoana in parte 

- Ne dorim sa lucram in special cu persoane care isi pot lua un angajament pe termen mai lung, si care isi doresc sa activeze in 

acest domeniu pe mai departe 

- Desi suntem super flexibili, ne-am dori ca persoanele care vor voluntaria la noi sa poata sa vina regulat la biroul CeRe, sa 

participe la sedinte cand posibil si sa lucreze de aici pentru a avea parte de intreaga experienta :) 


