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Întrebări pentru SUCCES - Proiecte de voluntariat și
experiență profesională (7.09.2020)
Vă rugăm să citiți contractul în avans.

SUNTSOLIDAREU SEP 08, 2020 10:26AM

Întrebări legate de contract)

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:41AM

Cand se incheie contractele de voluntariat,
de mentor, de colaborare? Aveti formulare
disponibile? Cand se efectueaza plata catre
mentor?

Ca regulă generală, orice contract trebuie încheiat înainte de
începerea activității. Pentru contractul (acordul) voluntarului și
participantului la pentru experiență profesională există modele

standard pe site (https://www.suntsolidar.eu/contracte-si-anexe).
Pentru mentorat și contracte de colaborare AN nu impune modele,

ci trebuie decise de către organizație împreună cu cealaltă parte.
Pentru mentorat simplu trebuie o formulă de colaboare agreată de

cele două părți. ― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

In declaratia voluntarului a aparut campul cu
transport, este obligatoriu sa il completeze?
daca facem economie aici putem sa folosim
banii in diseminare?

Da, câmpul este obligatoriu să �e completat. Dacă rămân bani din
cheltuielile de transport, pot � alocați către alte categorii cu
costuri unitare. Detalii sunt disponibile în articolul I.3.3 din
contract care menționează condițiile în care se pot realiaza

transferuri bugetare fără act adițional între diferitele categorii
bugetare (contractul este disponibil la

https://www.suntsolidar.eu/contracte-si-anexe)
― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

Este obligatoriu sa folosim licentele de
OLS?

Da, dacă ele au fost solicitate și aprobate. ― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

Care sunt situatiile de forta majora si ce
presupune forta majora in cadrul
activitatilor, la nivel de raportare in mobility
tool

Forța majoră este de�nită la pagina 5 în Condiții Generale.Apare
atunci când din motive independente de voința bene�ciarului

activitățile nu se mai pot desfășura conform plani�cării inițiale.
De�niția o�cială este „forță majoră”: orice situație sau eveniment

imprevizibil și excepțional,independent de voința părților, care
împiedică îndeplinirea de către oricare dintre părția obligațiilor
care le revin în temeiul acordului, care nu poate � atribuit erorii

sauneglijenței din partea acestora sau din partea
subcontractanților, a entităților a�liatesau a terților care

bene�ciază de sprijin �nanciar, și care se dovedește a � inevitabil
înpo�da eforturilor depuse. Nu pot � invocate ca forță majoră

următoarele: con�ictelede muncă, grevele, di�cultățile �nanciare
sau orice neprestare a unui serviciu, defectal echipamentului sau

al materialului ori întârziere în punerea la dispoziție a acestora,cu
excepția cazului în care acestea sunt consecința directă a unui caz

relevant de forțămajoră. Condițiile generale sunt disponibile la
https://www.suntsolidar.eu/contracte-si-anexe. A se vedea și

Ghidul pentru COVID-19
(https://www.suntsolidar.eu/stire/vrs/IDstire/778)

― SUNTSOLIDAREU

Întrebări legate de implementare

ANONYMOUS SEP 08, 2020 11:05AM

Voluntarii trebuie înregistrați la biroul
pentru imigrări județean pentru a avea
permis de ședere temporară?

Pentru cei din UE este o înregistrare simpli�cată însă procedura
trebuie făcută (legea din Românai ne obligă să îi înscriem dacă au

alt scop decât cel de călătorie).Pentru extra-UE procedura este mai
complexă dar biroul de imigrări vă poate ghida pentru �nalizarea
sa cât mai rapidă (valabil și pentru volunari din UE). Procesul este

gratuit. ― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

Cand trebuie transmise acordurile de
voluntariat la agentia nationala

Cât mai repede, preferabil înainte ca voluntarul să ajungă în
România și în timp pentru a participa la OnArrival Training.

Atenție la detalii pentru a � completat corect. ― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM
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※※※※※※

Putem sa folosim zile ramae de la
voluntariat de lunga durata pentru a
suplimenta un loc intr-o activitate de
voluntariat de echipa? (in acelasi proiect)

Se poate, și într-un sens și altul. Trebuie ținut cont ca bugetul
aferent unități de cost trebuie distribuit echitabil către toți
participanții echipei sau prin suplimentarea numărului de

persoane din echipă cu respectarea condițiilor de eligibilitatea
(minim 10 maxim 40 voluntari în activitatea de echipă, maxim 59

zile de activitate etc) ― SUNTSOLIDAREU

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

Intr-un proiecte de experienta profesionala
putem sa platim din bugetul de proiect
tanarul pe care il angajam ? Daca da, ce
suma maxima poate sa fie oferita?

Nu se pot plăti salarii din bugetul susținut de program pentru
tinerii implicați ca bene�ciari în proiecte de experiență

profesională. Costurile sunt doar cele menționate în Ghidul
Programului. Salariile acestora pot � acoperite din alte surse

decât bugetul programului pentru aceste tipuri de proiecte.
― SUNTSOLIDAREU

IOANA MOTOC SEP 08, 2020 10:26AM

Mentorat consolidat
Cum dovedim mentoratul consolidat (contractul intre mentor si
asociatie este su�cient)?

Prin raportul �nal cu detalierea secțiunii relevante.
― SUNTSOLIDAREU

IOANA MOTOC SEP 08, 2020 10:26AM

Oportunitati reduse
Cum dovedim cazurile de oportunitati reduse pe motive sociale?

Există mai multe chei de veri�care. Voluntarul trebuie înregistrat
ca atare cu oportunități reduse și tipul de oportunitate. La raport
se vor detalia tipul de sprijin de care a bene�ciat. Important ca și

voluntarii trebuie să se identi�ce ca �ind cu oportunități reduse și
care este suportul personalizat pentru aceștia. ― SUNTSOLIDAREU

Întrebări legate de raportare

CRISTINA ANA SEP 08, 2020 10:26AM

Serviciile de contabilitate sunt eligibile?

ANONYMOUS SEP 08, 2020 10:26AM

Care este platforma pentru Rezultatele
Proiectului din cadrul Corpului European de
Solidare pentru diseminarea Rezultatelor
Proiectului?

Nu există o astfel de platformă. Plaforma EPRP (Erasmus Plus
Results Platform) este valabilă doar pentru proiecte �nanțate prin

programul ErasmusPlus. ― SUNTSOLIDAREU
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