
 

 

 

 

 

Prima organizație pe listă este Volunteering Service Overseas, una dintre cele mai mari și 
active organizații internaționale din domeniul dezvoltării, ce oferă voluntarilor săi 
oportunitatea de a lua parte la efortul global pentru eradicarea sărăciei. VSO dispune de 3 
programe de voluntariat internațional. Primul program se extinde pe o perioadă de 12 luni, în 
Asia sau Africa și este dedicat specialiștilor și profesioniștilor din domenii variate. Al doilea 
program disponibil se axează pe tineret și implică o perioadă mult mai scurtă, respectiv de 3 
luni, în Africa, Asia sau America Latină. Al treilea program de voluntariat internațional se 
adresează partenerilor din sectorul privat.  

O altă oportunitate de a practica voluntariatul 
internațional este oferită de către European Union Aid 
Volunteers, o inițiativă ce aparține a 3 organizații 
neguvernamentale europene – GVC (din Italia), Alianza 
por la Solidaridad (din Spania) și AWO International (din 
Germania) – ce încurajează schimbul de cunoștințe, 
punând accent pe solidaritate și umanitate. Pentru a 
aplica, trebuie să ai minimum 18 ani și să fii cetățean al 
unui stat membru UE.  

Programul European Volunteering Service (EVS) oferă și 
el la rândul său oportunități pentru tineri de a contribui 
la efortul global pentru o lume cât mai sustenabilă. 
Proictele EVS acoperă perioade cuprinse între 2 
săptămâni și 12 luni, iar tu, ca voluntar internațional, ai 
posibilitatea de a lucra într-o varietate de domenii 
precum: tineret, sport, cultură, arte sau mediu.  

Nu în ultimul rând, nu trebuie uitat programul de voluntariat derulat de către Organizația 
Națiunilor Unite, United Nations Volunteers. Voluntarii ONU activează de-a lungul unei 
perioade cuprinse între 6 și 12 luni în țări în curs de dezvoltare din întreaga lume, în domenii 
precum asistență medicală, drepturile omului, implementare de proiecte sau comunicare. 
Vârsta minimă pentru înregistrare este 25 de ani, iar ca să aplici trebuie să ai bune cunoștințe 
de limba engleză, franceză sau spaniolă alaturi de o paletă largă de experiențe profesionale, 
incluzând alte activități de voluntariat.  

 

http://fondromania.org
https://www.vsointernational.org/
http://www.aidvolunteers.org/
http://www.aidvolunteers.org/
https://europa.eu/youth/volunteering_en
http://www.unv.org/
http://imgfave.com/view/1203346

