
   
ActiveWatch este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea 

liberă în interes public. Pentru a ne îndeplini această misiune am dezvoltat metodologii 

de cercetare și de intervenţie şi instrumente de lucru pe patru domenii de acţiune: 

libertate de exprimare, bună guvernare, antidiscriminare şi educaţie media, precum și 

programe, proiecte, campanii de comunicare şi advocacy, cursuri de instruire şi 

evenimente publice pentru a promova valorile unei democraţii reale în România.  

 

Pentru organizaţia noastră voluntarii reprezintă o resursă extrem de importantă, prin 

intermediul căreia reușim să rămânem o voce imparţială și critică. Promitem o 

cunoaștere și o înţelegere mai bună a fenomenului mass-media, dezvoltarea spiritului 

critic și familiarizarea cu mediul ONG. 

 

Anul acesta organizaţia noastră are nevoie de voluntari care să ne ajute în 
implementarea proiectului ”Decid pentru mine. Drepturi egale prin autoreprezentare 
pentru beneficiarii de servicii de sănătate mintală”.  
 
Prin intermediul acestui proiect noi intenţionăm să aducem la cunoștinţa publicului larg 
drepturile și posibilităţile de care ar trebui să beneficieze persoanele diagnosticate cu 
tulburări psihice. Pentru a atinge acest scop, am propus următoarele activităţi: 
 

1. Efectuarea unei cercetări sociologice pe tema calităţii vieţii persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală; 
 

2. Organizarea mai multor traininguri de dezvoltare a abilităţilor de implicare activă; 
 

3. Desfășurarea unei ample campanii de conștientizare și informare cu privire la 
drepturile persoanelor cu tulburări psihice. 

 
Dacă studiezi sau ești interesat de domeniul asistenţei sociale, al psihologiei sau al 
educaţiei, te invităm să ni te alături, în calitate de voluntar, pentru a ne ajuta prin 
implicarea ta în aceste activităţi, să ducem acest proiect la bun sfârșit. Pentru tine 



   
aceasta este o oportunitate de a căpăta experienţă în aceste domenii și de a te 
familiariza cu mediul ONG.  
 
Poziții deschise : 20 
 
Codul de etică al voluntarilor: 

 Voluntarul trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de natură 

administrativă și funcţională, chiar și după încetarea contractului de 

voluntariat; 

 Voluntarul respectă valorile ActiveWatch şi le promovează în afară. 

 

Calitatea de voluntar în cadrul ActiveWatch se pierde în momentul în care acesta: 

 încalcă statutul, aducând prejudicii grave imaginii ActiveWatch; 

 comite nereguli financiare; 

 are un comportament incompatibil cu normele de conduită morală din cadrul 

ActiveWatch; 

 dobândeşte sau deţine calitatea de membru de partid sau orice altă calitate care 

ar putea intra în conflict de interese cu activităţile de voluntariat din cadrul 

ActiveWatch; 

 foloseşte numele, sigla şi materialele agenţiei în scopuri personale fără 

autorizarea unui membru din staff-ul ActiveWatch. 

 
Trimite-ne CV-ul tău însoţit de o scrisoare de intenţie de max. 250 de cuvinte pe adresa 
internshipiada@militiaspirituala.ro până pe data de 5 martie inclusiv și noi te vom 
contacta. 

mailto:internshipiada@militiaspirituala.ro

