
Dacă majoritatea oamenilor ar încerca într-o oarecare măsură să fie voluntari, 
atunci probabil că multe din problemele globale ar putea fi mai aproape de rezolvare 

 
Am ajutat întodeauna pe alții într-un mod dezinteresat deoarece așa consider eu că este 

normal să acționăm cu toții pentru a trăi și evolua în armonie noi ca oameni. Voluntariatul 
înseamnă să comunicăm tot mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri arătând iubire, compasiune, 
unitate și spirit civic. Întotdeauna acțiunile de voluntariat te dezvoltă ca persoană și ca 
personalitate, astfel pe lângă ajutorul pe care îl oferi vei evolua ca om, devenind mult mai matur 
și stăpân pe tine, depășind cu mai multă ușurință provocările pe care viața ți le oferă. 
Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată în școală și sprijinită de aceasta, o 
componentă semnificativă în asigurarea unei educații  armonioase și în formarea profesională. 
  Personal am rămas profund impresionat în urma experiențelor pe care le-am trăit în 
cadrul Departamentului de Consiliere Profesională în proiectele social-umanitare Împreună în 
bucuria dăruirii și Dăruiește din suflet. În aceste proiecte am contribuit la organizarea și 
distribuirea  pachetelor care au ajuns la copii și bătrâni care trăiesc în condiții defavorizate. 
Mediul în care aceștia trăiesc, relația dintre nevoile lor și posibilitățile de satisfacere a acestora, 
imposibilitatea lor de a se ajuta singuri sau indiferența celor din jur  mi-au demonstrat că în 
secolul XXl mai avem mult de lucru atât cu ceilalți cât, mai ales, cu noi. De aceea, eu consider că 
voluntariatul poate fi și un mod prin care putem semnala semenilor o serie de realități care se află 
exact…lângă noi. 
 Binteînțeles, că voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și 
sprijinită de copii sau adulți, pentru că pe lângă ajutorul pe care îl oferi este o activitate ce te face 
fericit și împlinit sufletește, astfel vei fi mai bine dispus și implicat în toate activitățile pe care le 
întreprinzi.  

În concluzie, voluntariatul reprezintă, după părerea mea, o componentă formativă de bază 
într-o societate sănătoasă, astfel încât dacă majoritatea oamenilor ar încerca într-o oarecare 
măsură să fie voluntari, atunci probabil că multe din problemele globale ar putea fi mai aproape 
de rezolvare. 
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