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CONTEXT 
Casa Corpului Didactic Dolj, în calitate de partener al proiectului Grundtvig, „European, for 

example”, proiect nr. 518421 – LLP- 1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP, aprobat prin acordul nr. 3526-
2011/001-001, cu expertiză în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a adulţilor, certificată ISO 
9001:2008, coordonează pachetul de lucru nr. 4 (WP 4), respectiv  întocmirea analizei de nevoi a 
voluntarului şi identifică domeniile de intervenţie a activităţii de formare. 

 
DATE DESPRE PROIECT:              
Proiect nr. 518421 – LLP- 1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP – „European, for example”. 

Parteneri: Comune di Reggio Emilia- Italia,  
                 Instituto Formazione Operatori Aziendali- Italia,  
                 Casa Corpului Didactic Dolj- România,  
                 Konja Il Mili Egitim Mudurlugu- Turcia,  
                 Coordinatora Infantil y Juvenil de Tempo Libere de Vallecas- Spania  
                 European Network for Transfer and Exploitation of EU Projects Results - Austria 
Start: 02.11.2011  
Final: 31.10.2013  
Durata: 24 luni           

 
Obiectivele generale ale proiectului sunt:  
- Îmbunătăţirea aptitudinilor adulţilor care doresc să desfăşoare sau deja au desfăşurat 

activităţi de voluntariat; (Intenţia este de a produce un impact direct asupra 
competenţelor cheie a cel puţin 600 de adulţi din ţările partenere). 

- Furnizarea unui cadru legal de recunoaştere a competenţelor dobândite/puse în slujba 
voluntariatului, indiferent de modul în care au fost dobândite. Acest cadru legal european 
pe care îl numim „Volupass” (paşaport de voluntariat) va stabili un posibil certificat, 
modalităţi de certificare, o analiză a constrângerilor  şi a posibilităţilor de implementare în 
alte zone decât în afara ţărilor partenere.  

- Producerea, împărţirea, diseminarea unei colecţii de bune practici (poveşti de succes, 
situaţii neplăcute din care putem învăţa) în formarea adulţilor ca voluntari implicaţi în 
cetăţenia activă; 

- Sprijinirea şi promovarea cetăţeniei active şi a subsidiarităţii orizontale. 
 
Proiectul este structurat în nouă pachete de lucru (coordonare şi management de proiect, 

managementul calităţii, analiza de nevoi (pachetul de lucru nr. 4 – WP 4), valoare adăugată şi 
implicarea actorilor locali, dezvoltarea unei reţele de formatori, formare şi certificare, formarea 
competenţelor, diseminarea şi exploatarea rezultatelor), realizarea analizei de nevoi fiind coordonată 
de Casa Corpului Didactic Dolj – România. 
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Următorul studiu este conceput în cadrul pachetului de lucru nr. 4 şi este împărţit în: 
Context 
I. Obiectivele studiului 
II. Aspecte generale ale metodologiei 
III. Metode şi instrumente de cercetare 
IV. Anexe  

I. OBIECTIVUL STUDIULUI 

 
Analiza de nevoi are ca obiectiv  identificarea grupului ţintă de beneficiari direcţi, nevoile lor, 

şi proceduri de cooperare. Este conceput astfel încât să identifice şi să implementeze metode de 
analiză a nevoilor grupurilor ţintă din regiunile partenere.  

Obiective specifice: 
- analiza contextului fiecărei regiuni în ceea ce priveşte voluntariatul şi cetăţenia activă; 
- identificarea nevoilor de pregătire a voluntarilor în ceea ce priveşte subiectele abordate şi 

locaţiile activităţilor ulterioare; 
- creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului ca o 

expresie a participării civice precum şi a dezvoltării armonioase a societăţii.  

Analiza de nevoi se va realiza de către o echipa formată din 2 profesori/cercetători, folosind 
metoda chestionarului şi a focus-grup-ului. 

II. ASPECTE GENERALE ALE METODOLOGIEI  

 
 Această metodologie este un rezultat al Pachetului de lucru nr. 4 – Identificarea şi analiza 
teritoriilor şi a nevoilor grupului ţintă, şi anume identificarea concretă a grupului ţintă de beneficiari 
direcţi, a nevoilor lor şi a procedurilor de cooperare. În ciclul PDCA, această metodologie reprezintă 
primul pas al fazei P (plan), în care, pornind de la analiza de nevoi, acţiunile ulterioare sunt concepute 
ca scopuri, metode, resurse, instrumente, sincronizare.  
 Studiul este împărţit în cinci capitole (I. Obiectivul studiului, II. Aspecte generale ale 
metodologiei, III. Metode şi instrumente de cercetare, IV. Redactarea rapoartelor privind analiza de 
nevoi pentru fiecare ţară, V. Anexe), care ajută la înţelegerea scopului şi a paşilor ce trebuie urmaţi, 
precum şi la înţelegerea utilităţii metodelor şi instrumentelor de cercetare (metoda cantitativă – 
chestionarul şi metoda calitativă – focus grup-ul).  

Fiecare metodă este prezentată teoretic, apoi sunt prezentaţi paşii necesari pentru aplicarea 
lor şi la final instrumentele folosite, împărţite în trei „capitole”, în funcţie de grupurile ţintă avute în 
vedere: voluntari activi, non-voluntari şi acţionari voluntari.  

 
Prima metodă prezentată este investigaţia prin metoda chestionarului, o abordare cantitativă 

pentru colectarea informaţiei, care foloseşte chestionarul ca instrument al investigaţiei. Vom întocmi 
trei tipuri de chestionare pe tema voluntariatului, adaptate persoanelor din grupul ţintă: voluntari 
activi, non-voluntari şi acţionari voluntari. Chestionarul va fi aplicat unui număr minim de: 150 
voluntari, 150 de non-voluntari şi toţi acţionarii voluntari implicaţi în proiect din fiecare ţară 
parteneră. Acest număr minim de voluntari şi non-voluntari nu poate fi reprezentativ din punct de 
vedere statistic (depinde de fiecare ţară parteneră în parte), dar ne poate ajuta să descriem starea 
voluntariatului din fiecare ţară parteneră.  
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Subiecţii care participă la chestionar vor fi alţii decât cei din focus grup.  
Fiecare chestionar va fi electronic, postat pe site-urile instituţiilor partenere şi pe site-ul 

proiectului. (Chestionarul poate fi listat dacă nu poate fi completat electronic). Chestionarul va fi 
disponibil din februarie 2012 - martie 2012. Fiecare ţară va aplica, colecta şi interpreta chestionarele 
valide, iar aceste rapoarte vor constitui baza raportului comparativ al analizei de nevoi care va fi 
realizat de Casa Corpului Didactic Dolj până la sfârşitul lui mai 2012.  

Cea de-a doua metodă prezentată este metoda focus grup-ului, o abordare calitativă ce poate 
fi folosită în cercetarea/evaluarea unei situaţii sau a unor probleme prin prisma interpretărilor pe 
care oamenii le dau acestor probleme, a sentimentelor lor faţă de anumite evenimente, fenomene, a 
opiniilor lor aupra unui program, produs, serviciu, idee, etc. În acest proiect, tehnica focus grup-ului 
va fi folosită independent de orice altă cercetare cantitativă, axându-se pe păreri, sugestii şi reacţii 
ale persoanelor selectate pentru interviul de grup, împărţite în trei categorii: voluntar activ, non 
voluntar, acţionari.  

Fiecare focus grup implică o discuţie între 6-7 persoane, pe o temă dată, condusă de un 
moderator şi un asistent. Subiecţii care participă la chestionar sunt alţii decât cei din focus grup. Cele 
trei focus grupuri (unul cu voluntari activi, altul cu non-voluntari şi unul cu acţionari voluntari) vor fi 
organizate în cele cinci ţări partenere în februarie 2012. Moderatorul şi asistentul vor încerca să 
obţină o privire de ansamblu asupra temei de discuţie din perspectiva fiecărui participant. Ei vor face 
o analiză şi o centralizare a răspunsurilor, care vor fi de fapt, concluziile pentru fiecare focus grup.  

Următorul capitol al metodologiei prezintă structura analizei rezultatelor şi rapoartele 
comparative întocmite de partenerii proiectului, bazate pe metoda investigaţiei şi pe instrumentele 
folosite. În aprilie 2012, doi experţi/ţară vor procesa şi interpreta rezultatele chestionarelor şi ale 
focus grupurilor, având ca rezultat 5 rapoarte naţionale de identificare a nevoilor de voluntariat. 
Raportul naţional va include: obiectivele cercetării; metodele şi instrumentele folosite; referinţe 
despre fiecare grup ţintă; raportul cantitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare chestionar; 
raportul calitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare focus grup. Partenerul nr. 3 (Casa Corpului 
Didactic, Dolj – România) va colecta toate rapoartele naţionale primite de la coordonatorii din fiecare 
ţară parteneră, le va analiza şi va întocmi raportul comparativ al proiectului, care va fi supus 
discuţiilor în consorţiu. Forma finală a raportului va fi postată pe site-ul proiectului până la sfârşitul lui 
mai 2012.  

Ultimul capitol al metodologiei prezintă instrumentele concrete descrise anterior: Anexa 1 – 
CHESTIONARUL pentru non-voluntati, Anexa 2 – CHESTIONARUL pentru voluntari, Anexa 3 – 
CHESTIONARUL pentru acţionarii voluntari, Anexa 4 – FOCUS GRUP-urile – Sugestii pentru teme de 
discuţie, Anexa 5 – RAPORTUL NAŢIONAL.  
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III. ANCHETA PRIN CHESTIONAR 

 
1. Metoda chestionarului 
2. Metoda focus grup-ului  

 
 
1. METODA CHESTIONARULUI  

 
Ancheta este o metodă cantitativă de culegere a informaţiilor care foloseste chestionarul ca 

instrument de investigare.  
Ancheta nu îşi propune să descrie indivizii particulari care fac parte din eşantion ci să obţină 

un profil al populaţiei vizate. 
Persoanele incluse în eşantion, sunt selectate într-un mod ştiinţific din populaţia vizată, astfel 

încât fiecare individ să aibă aceeaşi şansă de a fi selectat. Astfel, rezultatele pot fi extrapolate de la 
indivizii selectaţi la întreaga populaţie vizată. 

Ancheta foloseşte chestionarul, ca instrument de cercetare, chiar şi în cazul celor mai simple 
forme de realizare a ei. O altă caracteristică este aceea că ancheta urmareşte, prin modul de alegere 
a persoanelor investigate, să satisfacă cerinţa de reprezentativitate, în sensul statistic al termenului, a 
eşantionului în raport cu o populaţie mai mare. 

Pentru a se asigura o reprezentativitate satisfăcătoare, ancheta se realizează, de regulă, pe 
eşantioane mari în comparaţie cu numărul persoanelor din grupul ţintă, iar concluziile unei anchete 
se întemeiază pe legile statisticii matematice şi ale teoriei probabilităţilor (chiar şi atunci când 
eşantionul nu respectă întocmai cerinţele probabilistice). 

Prelucrarea datelor unei anchete se realizează folosindu-se  procedurile statistice standard, 
care se bazează pe calculul frecvenţelor cu care apar diferitele variante de răspuns ale fiecărei 
întrebari. Din acest motiv, răspunsurile libere la întrebările numite „deschise" (cele fără variante de 
răspuns prestabilite) trebuie aduse, după efectuarea investigaţiei la forma „închisă" şi prelucrate ca şi 
acestea. Valoarea informaţiei obţinute prin anchetă se exprimă şi prin gradul de reprezentativitate al 
eşantionului anchetat. Deci, ancheta presupune şi o evaluare statistică a măsurii în care rezultatele 
obţinute (medii, proporţii, coeficient de corelaţie, etc.) le aproximează pe cele din populaţia de 
referinţă. 

Ancheta prin chestionar trebuie să parcurgă, într-o forma sau alta, în funcţie de temă, scopuri 
şi grup ţintă, următoarele etape, care în esenţă se aseamănă mult cu etapele parcurse de orice 
cercetare cantitativă: 

1.    Stabilirea şi delimitarea temei; 
2.    Stabilirea obiectivelor şi a ipotezelor de lucru; 
3.    Determinarea grupului ţintă; 
4.    Construirea eşantionului; 
5.    Redactarea instrumentului de culegere a datelor – chestionarul; 
6.    Aplicarea (administrarea) chestionarului pe teren – culegerea datelor; 
7.   Analiza datelor; 
8.  Redactarea raportului de anchetă şi a concluziilor. 
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1.    Stabilirea şi delimitarea temei 
Vor fi elaborate trei tipuri de chestionare pe tematica activităţii de voluntariat, specifice 

persoanelor din grupul ţintă: voluntari activi, non-voluntari şi acţionari voluntari.  
 
2.    Stabilirea obiectivelor şi a ipotezelor de lucru 
Analiza de nevoi stabilită cu ajutorul chestionarului va avea ca  obiectiv identificarea nevoilor 

persoanelor cu sau fără experienţă în domeniul voluntariatului, a nevoilor voluntarilor activi şi a 
acţionarilor voluntari.  

Analiza comparativă a rezultatelor interpretate din toate ţările partenere va constitui baza 
raportului de cercetare. 

 
3. Determinarea grupului ţintă 
Populaţia căreia îi vor fi administrate chestionarele va fi reprezentată de către persoane care 

doresc sau nu  să se implice în activităţi de voluntariat din ţările partenere. 
 
4. Construirea eşantionului 
Chestionarul va fi aplicat unui număr de 250 persoane din fiecare ţară parteneră. 
 

I. Minimum 150 de non-voluntari 
II. Minimum 150 de voluntari 

III. Toţi acţionarii  
 

5. Redactarea instrumentului de culegere a datelor – chestionarul 
Profesorii cercetători  de la Casa Corpului Didactic Dolj – România vor  proiecta şi elabora trei 

chestionare care vor cuprinde 16 întrebări pentru non-voluntari, 16 întrebări pentru voluntari şi 10 
întrebări pentru acţionarii voluntari – întrebări variate.  

       
Chestionarul va cuprinde diferite tipuri de întrebari:  

 
Întrebari factuale prin care se obţin informaţii despre fapte obiective, verificabile (vârsta, sex, 

domiciliu, studii, profesie, apartenenţa etnică, stare civilă), răspunsurile la aceste întrebări pot fi 
judecat prin termeni de tip adevărat/fals; 

 
Întrebări de opinie  prin care se înregistrează informaţii de natură subiectivă, cum ar fi 

atitudinile, părerile, credinţele, valorile, sentimentele, interesele; se obţin în mod direct, prin 
comunicarea cu subiecţii; 

 
Întrebările de motivaţie care urmăresc explicarea unor cauze sau condiţii ce determină 

anumite acţiuni. Ele se aseamănă mult cu cele de opinie, dar sunt distincte prin faptul că, pe baza lor,  
se pot face predicţii  comportamentale.  

 
Întrebări de cunoştinţe folosite la testarea nivelului şi calităţii informaţiei pe care o deţin 

subiecţii într-un anumit domeniu. Ele se folosesc foarte rar şi doar atunci când sunt necesare, pentru 
că ele creează o situaţie de examinare şi pot bloca în acest sens comunicarea. 
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6. Aplicarea (administrarea) chestionarului pe teren – culegerea datelor 
 

Fiecare chestionar va fi distribuit în format electronic, prin publicare, pe site-urile instituţiilor 
partenere şi pe site-ul proiectului. (Acolo unde nu se poate completa în format electronic se pot lista) 

Chestionarele vor fi disponibile în perioada februarie – 15 martie 2012.  
Rapoartele vor fi postate pe www.europeansforexample.eu (folder WP 4).  
 
7. Analiza datelor  
Fiecare ţară va aplica, colecta şi interpreta 

chestionarele valide, iar rapoartele întocmite vor constitui 
baza raportului comparativ al analizei de nevoi. 

Fiecare raport va fi împărţit în trei părţi conectate cu 
cele trei tipuri de chestionare şi va conţine:  

a) Referinţe asupra grupului ţintă (vârstă, sex, 
naţionalitate, profesie, venituri); 

b) Colectarea răspunsurilor (perioada în care s-a 
aplicat chestionarul, număr chestionare valide, 
număr respondenţi); 

c) Statistica colectării pentru fiecare item (grafice, diagrame). 
d) Interpretarea rezultatelor colectate se va face pe fiecare item în parte. 

 
 
8. Redactarea raportului de ancheta si a concluziilor 
În lunile februarie şi martie va fi realizată interpretarea rezultatelor chestionarelor, realizându-

se astfel o analiză a nevoilor de formare ale persoanelor intervievate din cele cinci ţări, în două etape, 
astfel: 

- aplicarea, colectarea şi interpretarea chestionarelor; 
- realizarea şi centralizarea rapoartelor analizelor de nevoi din cele cinci ţări. 

 
În luna martie se vor definitiva rapoartele de analiză care vor conţine: 
- obiectivele cercetării; 
- metodele şi instrumentele folosite; 
- referinţe asupra fiecărui grup ţintă;  
- raportul cantitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare chestionar; 
- raportul calitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare focus grup;  
- recomandări privind: 
* competenţele specifice ale cursului ce urmează a fi organizat; 
* conţinuturi/teme abordate în cadrul cursului; 
 
 
 

 

 

 

http://www.europeansforexample.eu/
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2. ANCHETA PRIN INTERVIURI FOCALIZATE - FOCUS - GRUPUL  

 
Focus-grupul este o tehnică pe care o putem folosi în cercetarea/evaluarea unei situaţii, 

probleme prin prisma interpretărilor pe care le dau oamenii acestora, a sentimentelor lor faţă de un 
anumit eveniment, fenomen,  a opiniilor faţă de un program, produs, serviciu, idei etc. Practic, el 
poate fi aplicat în toate domeniile vieţii sociale atunci când se urmăreşte obţinerea unor informaţii în 
mod nemijlocit de la persoane. Tehnica focus grupului este una calitativă, dar care nu exclude 
tehnicile de tip cantitativ. 

În acest proiect, tehnica focus-grupului va fi utilizată independent de orice cercetare 
cantitativă interesându-ne opiniile, sugestiile, reacţiile persoanelor selectate pentru interviul de grup, 
împărţite în trei categorii: voluntari activi, non-voluntari, acţionari.  

Focus-grupul este de fapt o discuţie de grup la care participă între 6 şi 7 persoane.  
 
Organizarea focus- grupului presupune: 
a) stabilirea temei de discuţie 
b) stabilirea structurii grupului 
c) stabilirea datei şi a locului de întâlnire 
d) pregătirea moderatorului, a asistentului moderator 
e) derularea focus -grupului 
 
a) Stabilirea temei de discuţie 

 
Fiecare focus grupul va fi utilizat în identificarea nevoilor de formare ale persoanelor care 

doresc să se implice în activităţi de voluntariat. Temele propuse pentru discuţie sunt enumerate în 
„Repere practice pentru realizarea unui focus grup” pentru fiecare categorie de participanţi.  
 

b) Stabilirea structurii grupului  
Cele trei focus-grupuri (unul pentru voluntarii activi, unul pentru non-voluntari şi unul pentru 

acţionari) vor fi organizate în cele cinci ţări partenere în februarie 2012. Un număr maxim de 7 
participanţi/grup vor lua parte la aceste activităţi coordonate de moderatorii de grup.  

 
c) Stabilirea datei şi a locului întâlnirii  
Orele de desfăşurare a focus grupului se stabilesc în funcţie de timpul diponibil al subiecţilor. 

Cele trei focus grupuri pot fi organizate simultan sau la date diferite. Invitaţia pentru întâlnire este 
lansată cu 6-7 zile înainte de realizare şi tuturor invitaţilor din grup li se reaminteşte de întâlnire cu o 
zi înainte de aceasta. Pentru întâlnirea respectivă se folosesc locaţii neutre, pentru a se evita situaţii 
în care participanţii pot face asociaţii negative sau pozitive cu un anume loc. Spaţiul trebuie să fie 
izolat şi aerisit, fără multe postere, tablouri etc. pentru a nu distrage atenţia celor care participă. 
Organizatorii  se asigură că scaunele şi mesele sunt poziţionate în cerc, astfel încât fiecare să vadă pe 
fiecare, că există unele produse: cafea, apă minerală pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută. Se 
verifică instrumentele pentru înregistrarea rezultatelor. 

Durata unui focus grup va fi de 2 ore. 
 
d) Pregătirea moderatorului, a asistentului moderator 
Moderatorul şi asistentul moderator trebuie să-şi formuleze temele de discuţie pe care să le 

supună atenţei participanţilor, să-şi adapteze comportamentul în funcţie de caracteristicile grupului 
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tinţă şi să-ţi construiască o atitudine pozitivă, constructivă, destinsă. Moderatorul şi asistentul său 
trebuie să fie din timp în sala unde se organizează, pentru a se asigura că totul este aranjat pentru 
întâlnire.  

Reguli pe care trebuie să le respecte moderatorul: 
- să stăpânească obiectivele evaluării/cercetării; 
- să trateze toţi participanţii cu respect şi în mod egal; 
- să aibă răbdare cu persoanele care se exprimă cu dificultate; 
- să nu se implice prin oferirea unor răspunsuri; 
- să nu dea impresia unei autorităţi; 
- să se încadreze în timpul anticipat pentru realizarea focus grupului; 
- să manifeste fermitate în ceea ce priveşte păstrarea temei de discuţie; 
- să nu fie partizan unor opinii exprimate de către unii participanţi,  
- să aibă simţul umorului, să nu-şi exprime păreri personale;  
- să fie un ascultator activ; 
- să fie prietenos, cald şi amabil; 
- să aibă o atitudine pozitivă care să încurajeze participanţii; 
- să treacă de la o întrebare la alta fără a se repeta; 
- să fie flexibil, dinamic etc. 

 
e) Derularea focus grupului 
În introducere managerul de proiect/coordonatorul zonal va furniza în plen celor 2 grupuri de 

lucru reunite mai multe informaţii despre proiect, despre moderatori şi asistentul moderator (unde 
este cazul), despre scopul acestor focus-grupuri organizate, despre rolul lor în această activitate şi va 
mulţumi pentru efortul participanţilor de a veni la întâlnire.  

Moderatorul va prezenta informaţii despre sine şi despre experienţa sa profesională, va 
solicita prezentarea participanţilor şi va explica regulile întâlnirii şi mulţumeşte pentru efortul 
participanţilor de a veni la întâlnire. 
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Repere practice pentru realizarea focus-grupului: 
 

 Fiecare focus grup are o categorie de participanţi (voluntari, non-voluntari, acţionari 
voluntari);  

 Moderatorul preia coordonarea focus-grup-ului organizând exerciţii energizante, de 
intercunoaştere (ice breaking); 

 Lansează tema generală şi temele de discuţie (nu mai mult de 4-5 teme); 

 Prima temă de discuţie este scrisă pe flipchart şi participanţii sunt rugaţi să-şi exprime 
părerea în grupul lor (15-20 minute); 

 Procedura este similară pentru fiecare temă de discuţie;  

 Un reprezentant din fiecare grup  prezintă şi susţine cu argumente opiniile întregului 
grup;  

 Participanţii trebuie acomodaţi cu ritmul discuţiei, antrenaţi în ascultarea părerilor 
celorlalţi, prin întrebările intermediare ghidaţi către “miezul” discuţiei. Atunci când se 
trece la această etapă există riscul ca unii participanţi să evite răspunsurile detaliate, 
amănuntele şi încearcă să găsească soluţii pentru a da răspunsuri scurte. Este rolul 
moderatorului de a păstra o atmosferă relaxată, destinsă, dar în acelaşi timp focalizată 
pe tema discuţiei. Dacă obţine informaţii superficiale, poate pune întrebări 
suplimentare pentru ca participanţii să prezinte detalii, motivaţii, trăiri etc.  

 Moderatorul trebuie să noteze concluziile pe flipchart.  
 

Moderatorul şi asistentul moderator vor urmări să obţină o imagine generală din perspectiva 
fiecărui participant legată de tema de discuţie. Aceştia vor realiza o analiză şi o centralizare a 
răspunsurilor primite ce vor constitui raportul concludent al fiecărui focus-grup. 

 

IV. REALIZAREA RAPOARTELOR PRIVIND ANALIZA DE NEVOI PE ŢARĂ  
Până la 15 aprilie 2012, cei 2 experţi/ţară vor prelucra şi interpreta rezultatele chestionarelor 

şi ale focus-grupurilor, rezultând 5 rapoarte de analiză, pentru identificarea nevoilor voluntarilor. 
 
1. RAPOARTELE NAŢIONALE vor conţine: 
- obiectivele cercetării; 
- metode şi instrumente utilizate; 
- referinţe asupra fiecărui grup ţintă; 
- raportul cantitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare chestionar; 
- raportul calitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare focus-grup.  
 
2. ANALIZA DE NEVOI COMPARATIVĂ 
 
Partenerul 3 (CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ- ROMÂNIA) va colecta rapoartele primite de la 

coordonatorii din ţările partenere, le va analiza şi va întocmi raportul comparativ al proiectului, care 
va fi propus spre dezbatere în cadrul consorţiului. Varianta finală va fi publicată pe site-ul proiectului 
până la sfârşitul lui mai 2012. 
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Anexa 1 
 

 
C H E S T I O N A R 

Pentru non-voluntari  
 

Acest chestionar ne ajută să creăm „portretul” voluntarului european, care doreşte să se implice în 
activităţi de voluntariat. 
 

 
NUME ŞI PRENUME (opţional) ...................................................................................... 
LOC DE MUNCĂ ............................................................................................................ 
DATA .............................................................................................................................. 
 
Q1. Vârsta : _______________ 
 
Q2. Genul: 

  masculin 

  feminin. 
 
Q3. Starea civilă: 

 necăsătorit(ă) 

 căsătorit(ă) 

 divorţat(ă) 

 văduv(ă) 
 
Q4. Mediul de provenienţă: 

  rural 

  urban 
 
Q5. Studii finalizate: 

 8 clase ; 

 10 clase ; 

 şcoala profesională ; 

 liceu ; 

 post liceal ; 

 facultate ; 

 master ;  

 doctorat. 
 
Q6. Ce părere aveţi despre voluntariat ? 

 foarte bună; 

 bună; 

 satisfacatoare; 

 nesatisfacatoare; 

 foarte nesatisfăcătoare;  
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Q7. Consideraţi ca voluntariatul are o tradiţie în ţara dumneavoastră? 

 Da, total; 

 Da, parţial; 

 Incomplet; 

 Cu siguranţă nu. 
 
Q8. Cine consideraţi că beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului? 

 Organizaţia de voluntariat; 

 Societatea; 

 ONG-urile; 

 Voluntarii; 

 Persoanele în nevoi; 

 Instituţiile publice; 

 Altcineva. Cine?____________________ 
 
Q9. Ce beneficii credeţi că poate aduce voluntariatul? 

 bani economisiţi; 

  experienţă; 

 cunoştinţe; 

 satisfacţie; 

 noi prieteni; 

 dezvoltare personală; 

 Alte beneficii. Care?____________________ 
 
Q10. Ştii să fii voluntar? 

 da; 

 nu. 
 
Q11. Aţi fi interesat să vă implicaţi într-o organizaţie ca voluntar? 

 da; 

 poate; 

 nu. 
 
Q12. În ce domeniu aţi dori să practicaţi voluntariatul? 

 artă/cultură; 

 sănătate; 

 social; 

 educaţie; 

  mediu; 

 Altul. Care?__________________ 
 
Q13. Ce tip de activitate aţi dori să desfăşuraţi în cadrul voluntariatului? (poţi alege 2 răspunsuri)  

  activităţi cu copii şi tineri; 

 activităţi cu vârstnici; 
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 activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale; 

 activităţi cu familii sărace; 

 activităţi pentru protecţia mediului; 

 activităţi pentru asociaţii sportive; 

 activităţi de birou; 

 activităţi artistice şi culturale; 

 activităţi cu cetăţeni străini; 

 activităţi de comunicare şi conştientizare a voluntariatului. 

 Altele. Care?__________________ 
 
Q14. În medie, câte ore pe saptamână aţi fi dispus să acordaţi voluntariatului? 

 2 ore; 

 între 2-4 ore; 

 între 4-6 ore; 

 între 6-8 ore; 

 peste 10 ore; 
 
Q15. Care sunt primele două competenţe/abilităţi pe care aţi dori să le dezvoltaţi în urma 
voluntariatului? (poţi alege 2 răspunsuri) 

 responsabilitate; 

 dezvoltarea eticii muncii; 

 creativitate; 

 competenţe profesionale în domeniul în care activez; 

 competenţe sociale; 

 Altele. Care ? ______________________________ 
 
Q16.  Care sunt motivele care vă pot determina să nu vă implicaţi ca voluntar în cadrul unei 
organizaţii ? 

 lipsa timpului; 

 dezinteres; 

 teama de necunoscut; 

 nu ştiu dacă o să mă descurc; 

 comoditate; 

 sunt implicat în alte activităţi; 

 lipsa informaţiei; 

 Alt motiv. Care ?________________________ 
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Q17. Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) vă aşteptaţi să 
folosiţi ca voluntari? Menţionaţi în ce măsură le consideraţi folositoare (1 – nefolositoare, 4 – 
foarte folositoare). Adăugaţi alte idei dacă este necesar.  
 

Item  Utilitatea 

1 2 3 4 

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor de siguranţă      

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor în caz de urgenţe      

Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor      

Cunoaşterea regulilor şi a reglementărilor specifice unui domeniu       

Cunoaşterea unui spaţiu anume (spitale, puncte de informare, transport 
local, etc.)  

    

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile de siguranţă      

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile în caz de urgenţe      

Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor      

Abilitatea de a şofa      

Competenţe digitale      

Abilităţi de relaţionare      

Abilităţi interculturale      

Competeţe lingvistice      

Gândire practică      

Asertivitate      

Rezistenţă la stres      

Competenţe specifice unui domeniu (vă rugăm descrieţi)  
........................................................................................... 

    

Altele  
.......................................................................................... 

    

 
Vă mulţumim pentru timpul acordat! 
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Anexa 2 
 

C H E S T I O N A R 
Pentru voluntari  

 
Acest chestionar ne ajută să creăm „portretul” voluntarului european,  implicat în activităţi de 

voluntariat. 
 

NUME ŞI PRENUME (opţional) ...................................................................................... 
LOC DE MUNCĂ ............................................................................................................ 
DATA .............................................................................................................................. 
 
Q1. Vârsta : _______________ 
 
Q2. Genul: 

  masculin 

  feminin. 
 
Q3. Starea civilă: 

 necăsătorit(ă) 

 căsătorit(ă) 

 divorţat(ă) 

 văduv(ă) 
 
Q4. Mediul de provenienţă: 

  rural 

  urban 
 
Q5. Studii finalizate: 

 8 clase ; 

 10 clase ; 

 şcoala profesională ; 

 liceu ; 

 post liceal ; 

 facultate ; 

 master ;  

 doctorat. 
 
Q6. De cât timp sunteţi voluntar? 

 De mulţi ani; 

 1 an; 

 O lună; 

 Redect; 

 Ocazional.  
 
Q7. În medie, câte ore pe săptămână practicaţi activităţi de voluntariat? 
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 2 ore; 

 2-4 ore; 

 4-6 ore; 

 6-8 ore; 

 10 ore dacă este cazul.  
 
Q8. Consideraţi ca voluntariatul are o tradiţie în ţara dumneavoastră? 

 Da, total; 

 Da, parţial; 

 Incomplet; 

 Cu siguranţă nu. 
 
Q9. Cu ce asociaţi termenul de voluntariat? (puteţi alege 2 răspunsuri)  

 ajutor; 

  muncă neplatită; 

  necesitate; 

  experienţă; 

 satisfacţie personală; 

 CV mai bogat; 

 timp pierdut; 

 timp investit; 

 Altă asociere. Care?____________________________________________ 
 
Q10. Cine consideraţi ca beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului? 

 Organizaţia de voluntariat; 

 societatea; 

 ONG-urile; 

 Voluntarii; 

 Persoanele în nevoi/Instituţiile publice; 

 Altcineva. Cine?____________________ 
 
Q11. Ce beneficii credeţi că poate aduce voluntariatul? 

 bani economisiţi; 

  experienţă; 

 cunoştinţe; 

 satisfacţie; 

 noi prieteni; 

 dezvoltare personală; 

 Alte beneficii. Care? ____________________ 
 
Q12. De ce practicaţi activităţi de voluntariat? 

 pentru a dobândi cunoştinţe noi; 

 un CV mai bogat; 

 pentru reputaţia organizaţiei; 

 pentru a ajuta oamenii; 
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 pentru experienţă; 

 satisfacţia personală; 

 ca expresie a valorii personale; 

 Alte motivaţii. Care? ____________________ 
 
Q13. Care sunt cele două modalităţi principale de informare asupra organizaţiilor care au nevoie de 
voluntari? 

 televiziunea 

 internetul 

 radio 

 postere 

 flyere 

 prieteni 

 alte modalităţi. Care? ____________________  
 
Q14. În ce domeniu practicaţi voluntariatul? (puteţi alege 2 răspunsuri)  

 artă/cultură; 

 sănătate; 

 social; 

 educaţie; 

  mediu; 

 Altul. Care?__________________ 
 
Q15. Ce tip de activitate aţi desfăşurat în cadrul voluntariatului?  

  activităţi cu copii şi tineri; 

 activităţi cu vârstnici; 

 activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale; 

 activităţi cu familii sărace; 

 activităţi pentru protecţia mediului; 

 activităţi pentru asociaţii sportive; 

 activităţi de birou; 

 activităţi artistice şi culturale; 

 activităţi cu cetăţeni străini; 

 activităţi de comunicare şi conştientizare a voluntariatului. 

 Altele. Care?__________________ 
 
Q16. Care sunt primele două competenţe/abilităţi pe care le-aţi dezvoltaţ în urma voluntariatului?  

 responsabilitate; 

 dezvoltarea eticii muncii; 

 creativitate; 

 competenţe profesionale în domeniul în care activez; 

 competenţe sociale; 

 Altele. Care ? ______________________________ 
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Q17. Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) consideraţi a fi 
folositoare pentru practicarea activităţii de voluntariat? Menţionaţi în ce măsură le consideraţi 
folositoare (1 – nefolositoare, 4 – foarte folositoare) şi în ce măsură simţiţi că aţi dobândit aceste 
competenţe. Adăugaţi alte idei dacă este necesar.  
 

Item  Utilitatea Încrederea  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor de siguranţă          

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor în caz de urgenţe          

Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor          

Cunoaşterea regulilor şi a reglementărilor specifice unui domeniu           

Cunoaşterea unui spaţiu anume (spitale, puncte de informare, transport 
local, etc.)  

        

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile de siguranţă          

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile în caz de urgenţe          

Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor          

Abilitatea de a şofa          

Competenţe digitale          

Abilităţi de relaţionare          

Abilităţi interculturale          

Competeţe lingvistice          

Gândire practică          

Asertivitate          

Rezistenţă la stres          

Competenţe specifice unui domeniu (vă rugăm descrieţi)  
........................................................................................... 

        

Altele  
.......................................................................................... 

        

 
Vă mulţumim pentru timpul acordat! 
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Anexa 3 
 

C H E S T I O N A R 
Pentru acţionari  

 
Acest chestionar ne ajută să identificăm sprijinul pe care acţionarii locali îl pot oferi activităţilor de 

voluntariat.  
 

Nume şi prenume (opţional) ...................................................................................... 
Poziţia în instituţie  ...................................................................................................... 
Numele instituţiei ........................................................................................................ 
Data  ............................................................................................................................. 
 
Q1. Menţionaţi două activităţi principale ale instituţiei dvs.  
 
 
 
Q2. Mediul de provenienţă: 

  rural 

  urban 
 
Q3. Ce tip de activitate de voluntariat se desfăşoară în instituţia dvs?  

  activităţi cu copii şi tineri; 

 activităţi cu vârstnici; 

 activităţi cu copii şi adulţi cu nevoi speciale; 

 activităţi cu familii sărace; 

 activităţi pentru protecţia mediului; 

 activităţi pentru asociaţii sportive; 

 activităţi de birou; 

 activităţi artistice şi culturale; 

 activităţi cu cetăţeni străini; 

 activităţi de comunicare şi conştientizare a voluntariatului. 

 Altele. Care?__________________ 
 
Q4. De ce sunteţi interesat în a sprijini activităţile de voluntariat? 

 pentru promovarea instituţiei; 

 pentru a ajuta oamenii; 

 pentru dezvoltarea competenţelor civice; 

 pentru sporirea spiritului de responsabilitate; 

 pentru dezvoltarea eticii muncii;  

 pentru stimularea creativităţii; 

 pentru experienţă; 

 pentru dezvoltarea abilităţilor sociale.  
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Q5. De cât timp este implicată instituţia dvs. În activităţi de voluntariat? 

 De mulţi ani; 

 1 an; 

 O lună; 

 Recent; 

 Ocazional.  
 
Q6. Cum găseşte instituţia dvs. oamenii care au nevoie de asistenţă? Cine ar putea avea nevoie de 
asistenţă sau intervenţie socială? 

 servicii sociale; 

 mass-media; 

 din surse informale;  

 Altele ........................................................................... 
 
Q7. Cum găsiţi voluntarii? 

 Anunţuri publice în media locală; 

 Apeluri publice; 

 Website-urile instituţiilor; 

 Flyere; 

 Postere; 

 Prieteni; 

 Altele ............................................................................ 
 
Q8. Care sunt aspectele pozitive/negative ale lucrului cu voluntarii? (menţionaţi un aspect pozitiv şi 
unul negativ)  

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 
 
Q9. Cine consideraţi ca beneficiază cel mai mult de pe urma voluntariatului? (alegere multiplă)  

 comunitatea; 

 societatea; 

 ONG-urile; 

 Voluntarii; 

 Persoanele în nevoi/Instituţiile publice; 

 Altcineva. Cine?____________________ 
 
Q10. Sunteţi interesaţi de pregătirea voluntarilor? 

 da; 

 nu. 
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Q11. Ce fel de competenţe (în ceea ce priveşte cunoştinţele, abilităţile, atitudinile) consideraţi a fi 
folositoare pentru practicarea activităţii de voluntariat?  
Menţionaţi în ce măsură le consideraţi folositoare (1 – nefolositoare, 4 – foarte folositoare). 
Adăugaţi alte idei dacă este necesar.  
 

Item  Utilitatea 

1 2 3 4 

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor de siguranţă      

Cunoaşterea regulilor şi a procedurilor în caz de urgenţe      

Cunoaşterea regulilor minime de prim ajutor      

Cunoaşterea regulilor şi a reglementărilor specifice unui domeniu       

Cunoaşterea unui spaţiu anume (spitale, puncte de informare, transport 
local, etc.)  

    

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile de siguranţă      

Abilitatea de a aplica regulile şi procedurile în caz de urgenţe      

Abilitatea de a aplica regulile minime de prim ajutor      

Abilitatea de a şofa      

Competenţe digitale      

Abilităţi de relaţionare      

Abilităţi interculturale      

Competeţe lingvistice      

Gândire practică      

Asertivitate      

Rezistenţă la stres      

Competenţe specifice unui domeniu (vă rugăm descrieţi)  
........................................................................................... 

    

Altele  
.......................................................................................... 

    

 
 
Vă mulţumim pentru timpul acordat! 
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Anexa 4 
 

FOCUS GRUPURI – Sugestii pentru temele de discuţie  
 
Pentru voluntari 

De cât timp practicaţi activităţi de voluntariat? 
Ce fel de beneficii aveţi în urma practicării activităţilor de voluntariat? 
Cum vă informaţi în legătură cu activităţile de voluntariat? 
Cine este sursa dvs. de informare în legătură cu activităţile de voluntariat? 
De ce anume aveţi nevoie pentru a vă dezvolta competenţele personale? 

 
Pentru non-voluntari 

Ştiţi ce înseamnă voluntariatul? 
Puteţi lucra pentru alţii fără a fi remuneraţi? 
Când ajutaţi pe altcineva? Detaliaţi. 
Aveţi timp să-i ajutaţi pe alţii care au nevoie? 
Ce fel de activităţi puteţi face? 
Vă cunoaşteţi abilităţile dvs? 

 
Pentru acţionarii voluntari 

Ce fel de activităţi de voluntariat desfăşoară instituţia dvs? 
În ce proiect de voluntariat sunteţi implicat? 
Care este contextul implementării proiectului de voluntariat? 
Care sunt aspectele pozitive/negative ale lucrului cu voluntarii? 
Sunteţi interesaţi de pregătirea voluntarilor?  
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Anexa 5  

 
Raport Naţional 

(Structură) 
 

 
1. Obiectivele anchetei; 
2. Metodele şi instrumentele folosite; 
3. Referinţe asupra fiecărui grup ţintă: 

- caracterizarea lotului de subiecţi (vârstă, sex, naţionalitate, profesie); 
- nivelul competenţelor în domeniu voluntariatului de care dispun persoanele 

intervievate; 
- motivaţia persoanelor pentru participarea la activităţi de voluntariat din domeniul 

abordat de fiecare chestionar; 
4. Raportul cantitativ – colectarea răspunsurilor pentru fiecare chestionar: 

- perioada în care s-a aplicat chestionarul, număr chestionare valide, număr 
respondenţi; 

- statisticile pentru fiecare item (grafice, diagrame),  
- interpretarea rezultatelor va fi realizată pentru fiecare item separat. 
- recomandări privind: 

              * competenţele specifice 
* cursul ce urmează a fi organizat sau propus pentru a fi organizat; 

             * conţinuturi/teme abordate; 
5. Raportul calitativ 

- colectarea răspunsurilor pentru fiecare focus grup; 
- perioada în care a fost organizat fiecare focus grup, numărul de participanţi; 
- întrebări; 
- răspunsuri; 
- interpretarea răspunsurilor; 
- recomandări.  


