
 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 
 

Percepţia statutului de voluntar pentru situaţii de urgenţă de către comunitate 
 
 Activitatea de voluntariat are un impact pozitiv atât asupra persoanei care se 
implică voluntar, dezvoltând competenţe sociale şi abilităţi practice, cât şi asupra 
comunităţii şi societăţii în ansamblu, consolidând relaţiile sociale bazate pe cooperare şi 
încredere reciprocă. 
 A fi voluntar în domeniul situaţiilor de urgenţă, presupune o implicare activă în 
viaţa comunităţii prin desfăşurarea unor acţiuni în mod sistematic şi într-un cadru 
organizat în scopul informării preventive  a cetăţenilor şi pregătirii pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă. 
 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de informare şi recrutare a persoanelor în 
vederea desfăşurării activităţii de voluntaritat, în cadrul Campaniei Naţionale „Vreau să 
fiu voluntar” în comunele din judeţul Satu Mare, ne-a oferit prilejul de a asculta atât 
opinia persoanelor care beneficiază de serviciile voluntarilor, cetăţenii, cât şi cea a 
reprezentanţilor consiliilor locale şi de a ne face o imagine de ansamblu asupra modului 
în care este perceput statutul de voluntar pentru situaţii de urgenţă de către comunitate. 

Din discuţiile purtate pe această temă cu primarul unei comune sătmărene, am 
desprins un punct de vedere cât se poate de obiectiv cu privire la rolul voluntarilor şi la 
cum sunt ei percepuţi de comunitate.”Cetăţenii au de multe ori o părere distorsionată, 
statutul de voluntar este perceput diferit, în funcţie de situaţiile cu care aceştia s-au 
confruntat, daca au avut sau nu nevoie ca voluntarii să intervină...” „Cetăţenii care s-au 
aflat la un moment dat în situaţia de a solicita şi primi ajutor, apreciază ca având un rol 
important aceşti voluntari, însă mulţi dintre cei care nu s-au confruntat până în prezent 
cu o situaţie de urgenţă, nu conştientizează că oricine ar putea avea la un moment dat 
nevoie de intervenţia promptă a pompierilor voluntari.” Pe de altă parte, unul dintre cei 
cărora le-a luat foc casa a ţinut să ne precizeze că abia după acest necaz, a conştientizat 
rolul şi locul pompierilor voluntari în cadrul comunităţii, că „dacă ei nu ar fi intervenit 
prompt, nu ar mai fi salvat nimic”. Acelaşi cetăţean s-a înscris în serviciul voluntar 
pentru situaţii de urgenţă al comunei respective chiar în zilele ce au urmat incendiului. 
În acelaşi spirit, am putut observa că această „meserie” este transmisă în multe cazuri, 
din tată în fiu sau că, există în multe servicii voluntare mai mulţi membrii ai aceleiaşi 
familii, care s-au înscris ca voluntari cu scopul ajutării comunităţii din care fac parte. 

Desigur, conştientizarea importanţei voluntariatului pentru comunitatea locală 
este un aspect ce trebuie îmbunătăţit permanent, dar este îmbucurător faptul că din ce în 
ce mai mulţi tineri aleg să fie voluntari şi devin oameni de nădejde pentru comunitate.  
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