
AJUTOR
UMANITAR
NOȚIUNI DE BAZĂ
PENTRU VOLUNTARI

Confederaţia
Caritas
România



 1 ... Cuvânt înainte

 2 ... Ce este un dezastru?

 3 ... Tipurile frecvente de dezastre

 4 ... Ce este ajutorul umanitar?

 5 ... Principiile umanitare

 5 ... Caritas și Principiile Umanitare

 6 ... Standarde umanitare de bază

 7 ... Evaluarea nevoilor

 8 ... Nevoile oamenilor afectați de dezastre

 9 ... Organizarea ajutorului umanitar

10 ... Cum funcționează Caritas în situații de urgență?

11 ... Cum să vorbești cu persoanele afectate de dezastre

12 ... Abordarea stresului

13 ... Securitatea

CONȚINUT



... 1

FOREWORD
Dorești să lucrezi ca și voluntar în Ajutor 

Umanitar – fie în țara ta sau peste hotare? În 
timp ce citești aceste rânduri, sunt mii de oameni 

în lume ce sunt afectați de dezastre și au nevoie 
urgentă de ajutor pentru a putea supraviețui cu 

demnitate. Prin a lucra ca și voluntar, îți exprimi 
solidaritatea cu acești oameni și devii un membru al 

comunității oamenilor și organizațiilor care se ocupă cu 
ajutorarea celor în nevoie.

Cu toate astea, dorința și entuziasmul tău de a ajuta nu 
vor fi de ajuns. Pentru a deveni un voluntar valoros, capabil 

de a ajuta echipa de intervenție umanitară, sunt necesare și 
așteptate anumite cunoștințe și abilități.

Acest ghid de buzunar te va introduce în câteva noțiuni de 
bază a ajutorului umanitar. Vei învăța despre dezastre, principii 

generale și standarde ale ajutorului umanitar și despre cum sunt 
organizate programele de ajutor umanitar. De asemenea, vei 

învăța despre activitățile organizației Caritas, care este una din 
cele mai mari rețele de ajutor umanitar din lume. În final, acest 

ghid de buzunar se va concentra asupra securității și bunăstării tale 
în timpul unei misiuni umanitare.

Acest ghid de buzunar este o scurtă introducere, furnizând cea mai 
importantă informație într-un format compact. Organizația pentru care 

vei lucra ca și voluntar se va ocupa de pregătirea ta mai îndeaproape 
pentru misiunea ta, oferindu-ți îndrumare și pregătire. Dacă ești interesat 

de anumite subiecte, poți găsi materiale publicate de Caritas și alte 
organizații pe Internet sau în cadrul organizației tale.

Sperăm că acest ghid de buzunar îți va fi de ajutor și îți va da ocazia să întelegi 
mai bine lumea ajutorului umanitar. În cazul în care vei lucra undeva pentru a 

sprijini oamenii afectați de dezastru, informația oferită de acest ghid te va ajuta 
să îți duci la bun sfârșit munca de voluntar!

CUVÂNT 
ÎNAINTE



Dezastrele par a fi devenit fenomene ce au loc aproape zilnic. Evenimente legate de 
natură cum ar fi indundațiile, furtunile, secetele și cutremurele aduc distrugeri unui număr 
tot mai mare de oameni. Alte tipuri de dezastre sunt cauzate în mod direct de om: 
războaiele și violențele ce rănesc și omoară persoane, împingând oamenii să își părăsească 
locuințele. 

În ciuda diferiților factori ai dezastrelor, sunt anumite aspecte comune în toate cazurile: 
dezastrele afectează un grup mare de oameni și/sau comunități cauzând suferință și 
disperare. Au loc pierderi materiale și distrugeri masive și, în cele mai multe cazuri, sunt de 
asemenea distrugeri significante ale mediului înconjurător.

Dezastrele cauzează întreruperi serioase în funcționalitatea comunităților sau a 
societăților care de obicei nu au suficiente resurse pentru a face față situației. 

 “Hazard” descrie un eveniment fizic cu potențial distructiv, întrerupere socială sau economică 

sau degradare a mediului înconjurător independentă de influența comunității afectate. În cazul dezastre-

lor naturale, hazardele sunt evenimente ale naturii cum ar fi un cutremur sau precipitații masive ce 

cauzează inundații și alunecări de teren. Hazardul singur nu rezultă într-un dezastru; imaginează-ți doar 

un cutremur ce are loc undeva unde nu locuiește nimeni.

“Vulnerabilitatea” este partea umană a unui dezastru. Ea descrie nivelul de vulnerabilitate al 

comunităților și oamenilor, punctele lor slabe atunci când au de a face cu un dezastru; de 

exemplu, faptul că sunt case construite într-o luncă inundabilă sau nu sunt construite prin metode 

de construcție rezistente la cutremur. Oamenii sunt vulnerabili dacă nu sunt anunțați din timp că 

satul lor va fi inundat și dacă nu știu ce au de făcut atunci când inundațiile ajung în casele lor. Toate 

aceste vulnerabilități au un punct în comun: ele pot fi diminuate. Putem înlocui vulnerabilitățile cu 

“capacități”, însemnând cunoștiințe, abilități și resurse care ne ajută să facem față unui dezastru și 

să-i reducem impactul.

             “Risc de dezastru” descrie până la ce nivel poate fi o comunitate amenințată de dezastre și 

depinde de scara hazardului, vulnerabilitățile oamenilor și capacitatea lor de a face față dezastre-

lor. Dacă comunitățile sunt expuse la hazarde majore și există vulnerabilități multe și severe, riscul 

este mare. Dacă vulnerabilitățile sunt reduse și capacitățile îmbunătățite, riscul este redus.

RISC DE
DEZASTRU =

HAZARD X VULNERABILITATE

CAPACITATE

CE ESTE UN DEZASTRU?
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INUNDAȚIILE

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

 Început             Durată                  Extindere

rapid       limitată         locală/regională

CUTREMURELE

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

brusc       punctuală              regională

ALUNECĂRILE DE TEREN

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

brusc             punctuală             regională

FURTUNI TROPICALE

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

rapid       limitată             regională

URGENȚE COMPLEXE

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

rapid       limitată              regională

VIITURILE

Distrugerea locuințelor    
Deplasare majoră             
Deficit de hrană               
Transmiterea bolilor         
Vătămări severe               
Moarte 

brusc/rapid          punctuală                locală

Efecte Efecte

Efecte Efecte

Efecte Efecte

 Început             Durată                  Extindere

 Început             Durată                  Extindere  Început             Durată                  Extindere

 Început             Durată                  Extindere  Început             Durată                  Extindere

TIPURI FRECVENTE DE DEZASTRE
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CE ESTE AJUTORUL UMANITAR?

Ajutorul umanitar este răspunsul organizat la suferința milioanelor de oameni 
afectați de dezastre naturale și produse de om. Are ca scop salvarea de vieți 
omenești, reducerea suferinței și respectarea demnității umane. 

Ajutorul umanitar oferit de organizații precum Caritas este bazat pe convin-
gerea/principiul că toți oamenii afectați de dezastru sau conflict au dreptul să 
primească protecție și asistență pentru a se asigura îndeplinirea condițiilor de bază 
pentru trai și o viață în demnitate.

Cine sunt principalii actori în cazul unei crize umanitare majore?

Guvernul și 

instituțiile statului 

(armata, pompierii, 

administrația 

locală

Agențiile

ONU și alte 

organizații și instituții 

internaționale

ONG-uri naționale 

și locale, organizații 

comunitare

ONG-uri 

internaționale

Comunități 
afectate de 

dezastre

Sunt mulți actori implicați în efortul 
de a susține o comunitate afectată 
de dezastre. Și nu uita: unul din 
actorii principali este întotdeauna 
comunitatea afectată în sine. Comu-
nitățile afectate de dezastre nu sunt 
niciodată doar beneficiari pasivi ai 
ajutorului, dar actori importanți în 
îmbunătățirea situației lor.

Implicarea atâtor de mulți actori 
ridică o altă problemă importantă: 
coordonarea dintre toți actorii 
implicați în asistarea celor afectați 
de dezastre.

DEZASTRU INTERVENȚIE DE URGENȚA:
SUPRAVIEȚUIRE, NEVOI DE BAZĂ

RECUPERARE TIMPURIE

REDUCEREA RISCULUI DE DEZASTRE

REABILITARE

Alimente, apă, adăpost, servicii 
medicale, suport psiho-social

Adăpost și nevoi de bază, curățenie, 
servicii comunitare (școală, sănătate), 

surse de subzistență

Reconstruirea locuințelor, instituților 
comunitare, infrastructurii; programe 

pentru surse de subsistență

Construcții sigure, informare și 
pregătire, planificare
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PRINCIPIILE UMANITARE

Caritas și Principiile Umanitare

Cele patru principii umanitare stau la baza activității noastre umanitare și ne 
unesc cu alți actori ai comunității umanitare.

UMANITATE

Suferința umană trebuie 
atenuată oriunde se găsește. 

Scopul acțiunii umanitare este 
de a proteja viața și sănătatea și 

de a asigura respectul pentru 
ființele umane.

IMPARȚIALITATE

Acțiunea umanitară trebuie să 
se desfășoare doar pe baza 

necesităților, acordând priori-
tate cazurilor de criză mai 

urgente și fără a face distincții 
negative pe baza naționalității, 
rasei, genului, credinței religio-
ase, clasei sau opiniei politice.

INDEPENDENȚĂ

Acțiunea umanitară trebuie să 
fie autonomă față de obiectivele 
politice, economice, militare sau 
de altă natură pe care le poate 

avea orice altă instituție în 
domenii în care se imple-

mentează acțiuni umanitare.

NEUTRALITATE

factorii umanitari nu trebuie să 
participe la conflicte sau să se 

angajeze în controverse de 
natură  politică, rasială, religio-

asă sau ideologică.

1 2

43

Ca și organizație umanitară a Bisericii Catolice, răspunsul Caritas la nevoile 
oamenilor afectați de dezastre este bazat și acționat de Biblia Creștină și Învăță-
turile Sociale Catolice, confirmând țelul binelui comun și drepturile și responsabil-
itățile fiecăruia în atingerea lui. 

Caritas aderă la principiile umanitare și la standardele definite de către comuni-
tatea umanitară. Caritas lucrează cu oameni de diverse religii și chiar și cu cei ce 
nu urmează nici un fel de religie. Ajutorul este oferit indiferent de rasă, credință 
sau naționalitate a beneficiarului și fără discriminare de orice natură. 
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Comunitatea umanitară internațională agrează respectarea unui set comun 
de nouă standarde, ce se aplică tuturor agențiilor, dar și persoanelor care 
activează în ajutorul umanitar. Aceste standarde permit organizațiilor și 
activiștilor în ajutor umanitar (inclusiv voluntarilor) să ofere cea mai bună 
muncă și să fie responsabili în comunitățile pe care le deservesc. 

STANDARDUL UMANITAR DE BAZĂ

Mai multe informații despre 

Standardele umanitare de baza 

pot fi găsite aici: 

https://corehumanitarianstandard.org/
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Răspunsul 
umanitar este 

corespunzător și 
relevant 

Răspunsul 
umanitar este 

eficient și prompt 

Răspunsul umanitar 
consolidează 

capacitățile locale și 
evită efectele 

negative

Răspunsul 
umanitar se 
bazează pe 
comunicare, 
participare și 

feedback Plângerile sunt 
binevenite și sunt 

adresate

Răspunsul 
umanitar este 
coordonat și 

complementar

Actorii umanitari 
învață permanent 

și se dezvoltă 

Angajații sunt 
sprijiniți să își facă 
munca eficient și 
sunt tratați corect 

și echitabil

Resursele sunt 
gestionate și 

folosite respons-
abil pentru 
scopul lor 



EVALUAREA NEVOILOR

EVALUAREA NEVOILOR

Dezastru Comunitate Populația
afectată

Alți
actori Intervenție

Ce s-a
întâmplat?

Informații
generale Nevoi

Cine ce
face?

Acces,
logistică,

securitate

Evaluarea nevoilor oferă toată informația necesară pentru a planifica și 
implementa răspunsul umanitar. O evaluare logică a nevoilor este primul pas 
spre o intervenție umanitară de succes. Ca și voluntar, s-ar putea să fii parte 
din acest proces. 

Informații pre-dezastru Surse secundare Vizite pe teren

Structura populației, 
educație, economia,  
contextul cultural, etc.

Surse: internet, biblioteci, 
raporturi și articole

Raporturi despre dezastrul 
de la alte ONGuri, 
autoritățile de stat, servicii 
meteorologice, mass media,
http://reliefweb.int/

Observații directe, 
informații de la sursă - de la 
persoane afectate și actori 
locali

ÎNȚELEGEREA COMPLETĂ A SITUAȚIEI

Unele din metodele folosite pe parcursul vizitei pe teren:

Observații directe: O vizită într-o comunitate afectată de dezastre (dacă este posibil) 
oferă oportunități foarte bune de a formula o primă impresie despre impactul dezas-
trului, despre structura comunității și ajută la stabilirea contactului cu membrii comu-
nității.

Cartografierea: Hărți ce arată regiunile afectate și alte tipuri de informație pot fi 
desenate fie de mână sau cu ajutorul software-ului precum Google Maps.

Intervievarea persoanelor afectate, a reprezentanților autorităților locale și altor pioni 
importanți în luarea deciziilor.

Contactarea localnicilor ce ar putea activa pentru alte ONG-uri din zonă. 

Pentru a strânge date rapid și eficient, organizația umanitară va trebui să 
acceseze diverse surse de informație.
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NEVOILE OAMENILOR AFECTAȚI DE DEZASTRE

Apă, salubrizare și igienă: Aceasta include apă potabilă, pentru gătit și igienă; facilități 
pentru igienă adecvate și sigure și posibilitatea de a menține locurile în care stau 
curate. 

Hrană: Acces la hrană suficientă, acceptată din punct de vedere cultural ce acoperă 
toate nevoile nutriționale.

Adăpost și produse non-alimentare (cum ar fi îmbrăcăminte, așternuturi și obiecte de 
uz casnic): Aceasta include un loc uscat, cald și protejat în care se poate locui și obiecte 
de bază ce ajută la organizarea vieții de zi cu zi.

Accesul la îngrijire medicală (inclusiv în ceea ce privește sănătatea mintală).

Protecție (împotriva violenței, abuzurilor și a altor forme de vătămare).

Ce au oamenii nevoie pentru a supraviețui unui dezastru? Sunt anumite nevoie de bază ce 
trebuie acoperite, astfel încât oamenii să poată trăi cu demnitate:

Fii conștient de faptul că o dată cu trecerea timpului, nevoile se pot schimba, și noi nevoi 
neacoperite pot apărea (de exemplu după ce multe organizații au părăsit zona). În timp ce 
în primele zile și luni după un dezastru, supraviețuirea în demnitate este prioritatea 
tuturor, mai târziu, probleme suplimentare încep să apară: acces la educație pentru copii, 
reabilitarea mijloacelor de trai, reconstruirea caselor și a infrastructurii.

Ghidul Sphere oferă standarde și indicatori clari 
ce ne ajută să măsurăm dacă toate nevoile sunt 
acoperite. 

             Reține: Nu toate nevoile sunt 
neacoperite în mod inevitabil după un dezastru. 
Chiar și după un dezastru oamenii pot avea 
propriile resurse și capacități pentru a-și 
acoperi nevoile. Oferind asistență acolo unde 
oamenii sunt capabili să își acopere singuri 
nevoile, va reduce capacitatea lor de a se 
decurca în situația respectivă și de a-și 
reveni mai încolo. Fiecare formă de asis-
tență ar trebui organizată într-un mod ce
poate întări capacitățile oamenilor astfel
încât ei să își poată acoperi nevoile pe 
cont propriu. 

Unele nevoi sunt, în cele mai multe cazuri, 
acoperite de alți actori – organizații locale și 
grupuri religioase, alte ONG-uri, instituții 
guvernamentale etc. O evaluare
logică a nevoilor ajută la identificarea
nevoilor, ce ar trebui acoperite urgent de o 
intervenție umanitară.

Nevoi nesatisfacute

Nevoi satisfacute de 
alți actori

Nevoi satisfacute
de guvern

Nevoi satisfacute de 
oameni însăși

PROGRAM DE 
AJUTOR

Întărește
capacități

Acoperă
lipsuri

Ghidul Sphere poate fi găsit la:

http://www.spherehandbook.org/

Informații adiționale:

http://www.sphereproject.org/
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ORGANIZAREA AJUTORULUI UMANITAR

Proiectele de ajutor umanitar sunt organizate prin respectarea acelorași principii 
ca și în cazul altor proiecte. O diferență importantă este viteza: este mult mai 
puțin timp la dispoziție pentru efectuarea evaluării, analizarea informației și 
planificarea intervenției.

Ciclul proiectului descrie pașii necesari pentru organizarea programului de ajutor 
umanitar. Având în vedere că situația într-o criză se poate schimba rapid, vor 
exista anumite faze ale evaluării, analizării și planificării, implementării, monitor-
izării și re-evaluării ce va duce la redefinirea programului de răspuns și adaptării lui 
la nevoile schimbătoare.

DEZASTRU EVALUAREA SITUAȚIEI:

Colectarea informațiilor despre:

    dezastru

    populația afectată și nevoi

    informații pentru organizarea 

intervenției

ANALIZA

Ințelegerea situației create de 

dezastru:

   Care sunt cauzele?

   Ce nevoi există?

   Cine sunt cei mai vulnerabili?

PLANIFICARE:

Definirea obiectivelor 

intervenției pe baza resurselor 

și capacităților noastre:

   Ce dorim să schimbăm pentru

   populația afectată?

   Ce fel de suport?

   Cum ne organizăm?

MONITORIZARE/EVALUARE

Colectarea datelor:

   Ce am făcut?

   Schimbările pentru populația

   afectată?

   Feedback de la populația

   asistată

   Am realizat ce am planificat?

IMPLEMENTARE:

Realizăm, ce am planificat. Folosim resursele noastre 

(oameni, bani, materiale, cunoștințe) pentru a oferi 

servicii și sprijin pentru populația afectată

...9



CUM LUCREAZĂ CARITAS ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ?

Caritas este una din cele mai mari rețele de organizații umanitare din lume, cu 
organizații membre independente în mai mult de 160 de țări. Toate aceste organi-
zații sunt unite de valori și principii comune, o structură de coordonare (Secretariat-
ul General al Caritas Internationalis din Roma) și afilierea lor la Biserica Catolică. 

În caz de urgență, organizația națională Caritas a țării afectate este actorul cheie, 
astfel Caritas este deja prezent atunci când un dezastru are loc. Dacă resursele 
organizației naționale sunt insuficiente pentru a răspunde dezastrului, rețeaua 
mondială își oferă solidaritatea, coordonată fiind de către Secretariatul Internațion-
al Caritas.

Mecanismele de sprijin, oferite de Caritas Internationalis, sunt descrise in toolkit-ul CI și 
anexele sale. Toolkit-ul CI este un manual menit să ofere sprijin angajaților Caritas în caz de 
urgență, ce subliniază propuneri pentru proiect, buget și modele de raport și informează cu 
privire la procedurile despre cum se poate contacta rețeaua globală Caritas.

Cele mai importante mecanisme de sprijin:

Sprijinul pentru finanțare: 
Organizația Caritas națională 
afectată are posibilitatea să 
solicite suport financiar din 
parte rețelei prin depunerea 
unui “Apel de Urgență”. Toate 
procedurile pentru solicitarea 
acestui sprijin, pentru 
implementarea, monitorizarea 
și raportarea necesară sunt 
descrise în Toolkit-ul Manual CI.

Asistență tehnică: Organizația 
afectată poate solicita fie o 
echipă de suport (numită ESRU 
– Echipa de Suport pentru 
Răspunsuri de Urgență) sau 
experți din anumite domenii de 
activitate pentru a fi de ajutor 
la evaluarea, planificarea și 
implementarea programului de 
ajutor umanitar.

Coordonarea: Caritas Interna-
tionalis coordonează eforturile 
organizațiilor membre ale 
rețelei pentru ajutorarea 
organizației Caritas afectate, 
dar și cu ajutorul altor actori 
internaționali.

SECRETARIAT CARITAS  INTERNATIONALIS

Finanțare
(Apel de 
urgență)

Cooperare Asistența
tehnică

Caritas 
National

Caritas 
National

Caritas 
National 

Caritas 
National

Caritas național
afectat
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CUM SĂ VORBEȘTI CU PERSOANE AFECTATE DE DEZASTRE

Nu spune asta Dar poți spune asta

Știu cum te simți.

Ar fi putut fi mai rău.

Viața trebuie reluată de unde a fost lăsată.

Poți întotdeauna să ai alt animal, altă 
mașină, altă casă.

Este normal să simți toate astea.

Nu este vina ta, ai făcut tot ce ai putut.

Aceste reacții sunt normale pentru o 
persoană care a trecut prin astfel de 
experiențe traumatice.

Se poate ca lucrurile să nu mai fie niciodată 
la fel, dar ele vor fi mai bune și tu te vei 
simți mai bine.

       Să asculți poate fi mai 
important decât să 
vorbești. Îndreaptă-ți toată 
atenția către comunicare și 
nu fă nimic altceva în 
același timp. De asemenea, 
nu forța oamenii să 
vorbească dacă nu își 
doresc acest lucru.

        Fii conștient de cultura 
locală, de religie și tradiții, 
în special când lucrezi 
într-un mediu ce nu îți este 
familiar. De exemplu, poate 
fi nepotrivit pentru un 
bărbat să se adreseze unei 
femei. Ține minte să porți 
îmbrăcăminte adecvată.

       De câte ori este posibil, 
prezintă-te și explică-ți 
intențiile.

       Adaptează-ți limbajul la 
limbajul și nivelul de 
educație a oamenilor cu 
care vorbești. Vorbește 
clar și fă-te ușor de înteles.

        Dacă nu există o limbă 
comună: În anumite situații, 
comunicarea non-verbală 
poate fi suficientă (de 
exemplu în timpul unei 
distribuiri). Dar de câte ori va 
fi nevoie să transmiți 
informație precisă (în ambele 
direcții!) caută pe cineva care 
te poate ajuta să traduci.

        Nu promite ceva ce tu sau 
organizația ta nu va putea 
onora. Acest lucru este 
important în special în faza de 
evaluare.

Când lucrezi ca și voluntar pe teren, vei fi în contact direct cu oamenii afectați 
de dezastru, în diferite momente: în timp ce efectuezi interview-uri și vizite de 
teren   pentru evaluarea nevoilor, în timpul distribuirii produselor de ajutor, a 
ședințelor de informare și discuție cu persoane sau grupuri sau în timpul altor 
activități cu oameni din comunitatea afectată.

De fiecare dată când ești în contact cu oameni afectați de dezastre, nu uita că ei 
au trecut printr-o criză și ar putea fi traumatizați. Se poate ca ei să fi pierdut pe 
cineva sau ceva important pentru ei, sau poate că suferă din alte motive. Acești 
oameni au dreptul de a fi tratați cu demnitate. Modul prin care comunicăm și 
interacționăm cu ei îi poate ajuta să facă față situației sau îi poate face să se 
simtă mai rău (fără valoare, dependenți, nerespectați), ceea ce va reduce 
capacitatea lor de a face față situației.

Câteva sugestii pentru atunci când comunicăm cu persoane 
traumatizate:

1 2 3

6
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ABORDAREA STRESULUI

       Ia-ți timp să te 
odihnești și ia-ți pauze să 
mănânci și să bei.

        Încearcă să ai un 
program rezonabil de 
muncă.

       Nu consuma alcool, 
cantități mari de cafea și nu 
lua medicamente pentru a 
reduce nivelul de stres.

       Găsește timp să 
vorbești cu colegii tăi, cu 
superiorii sau alte 
persoane de încredere 
despre experiența ta; vei 
găsi cu siguranță sprijin în 
cadrul echipei tale. În 
același timp, poți oferi și tu 
sprijin altor membri ai 
echipei care ar avea 
nevoie.

        Acceptă ce ai făcut bine, 
ce nu a mers tocmai bine și 
limitele a ceea ce ai fi putut 
face în aceste circumstanțe.

        Când vorbești despre 
experiența ta, încearcă să te 
concentrezi asupra aspectelor 
pozitive, pe ceea ce faci și pe 
cum ai putea reuși să 
îmbunătățești situația 
oamenilor afectați în loc să 
vorbești despre pierderi, 
suferițe sau de situația 
generală, de cele mai multe 
ori fără speranță. 

1 2 3

6
54

Să fii martor la un dezastru și să vezi consencințele sale va fi ceva ce te va afecta pe 
termen lung și va fi parte din experiența ta. Încearcă să ai o discuție finală cu superiorii tăi 
și cu membrii echipei pentru a reflecta asupra a ceea ce s-a întâmplat, asupra experienței 
tale și ce anume te-a deranjat. Odihnește-te.

Dacă continui să fii supărat și nervos, ai probleme cu somnul, consumi mult alcool sau 
chiar iei medicamente pentru a face față sentimentelor ce te încearcă, atunci este timpul 
să soliciți ajutor specializat.

După ce îți termini munca:

Când lucrezi în zone afectate de dezastre, este posibil să simți un anumit nivel de 
presiune, în special în ceea ce înseamnă un volum mare de muncă, în timp ce vei fi în 
contact cu oameni aflați în suferință, frustrări pe care nu vei putea să le rezolvi și 
situații ce se schimbă cu repeziciune.

Activiștii în ajutor umanitar sunt deseori martori ai tragediilor umane, vătămări fizice 
severe, moarte și violență. Zilele de muncă lungi, condiții de muncă dificile și munca în 
medii nesigure pot de asemenea agrava o situație de muncă stresantă.

Pentru a reduce stresul, ce te va afecta pe parcursul misiunii tale umanitare, ia în consider-
are următoarele aspecte:

Înainte să îți începi munca de teren:

A fi bine pregătit pentru misiunea ta reduce senzația de incertitudine ce poate duce la 
stres:

Informează-te cu privire la situația locală și vezi la ce te poți aștepta. 

Familiarizează-te cu sarcinile tale de pe parcursul misiunii.

Pe parcursul muncii tale pe teren:

... 12



SECURITATEA

Securitatea oamenilor ce lucrează în programe de ajutor umanitar este o 
prioritate de top și trebuie să fie de asemenea o prioritate pentru voluntari. Să 
ai în vedere că atunci când lucrezi în zone afectate de dezastre, asistarea 
oamenilor va deveni interesul tău major și este un risc mare de a nu-ți mai păsa 
de propria ta securitate. 

Reține: Echipele de salvare și alți activiști ai ajutorului umanitar sunt 
acolo pentru a ajuta comunitățile afectate de dezastru, nu pentru 
a-și consuma resursele pentru a salva alți activiști care au devenit la 
rândul lor victime!

Securitatea ta pe parcursul activității într-o criză umanitară are întotdeauna 
două aspecte: propriul tău comportament și responsabilitatea organizației 
tale pentru persoana ta și pentru securitatea altor membrii ai echipei.

Apele mișcătoare sunt extrem 
de periculoase. Chiar și 20 de 
cm de apă ce se mișcă rapid 
are puterea de te trage la 
vale. Trecerea apei în mișcare 
cu mașina poate fi de aseme-
nea foarte periculos.

Apa provenită din inundații 
poate fi contaminată cu 
substanțe periculoase. Evită 
contactul direct cu apa din 
inundații.

Clădirile afectate de cutremur 
sau alunecări de teren se pot 
prăbuși în orice moment, în 
special dacă există replici 
după cutremur. Nu intra în 
clădiri afectate dacă nu știi cu 
certitudine că sunt sigure. 

Câteva exemple de pericole în 
timpul sau după dezastre 
naturale:

Folosește-ți propriile simțuri să îți dai 
seama de ce ar putea fi periculos.

Niciodată să faci ceva pentru care nu 
ești pregătit. De exemplu, dacă nu ești 
pregătit pentru operațiuni de salvare, 
nu este în sarcina ta să salvezi oameni 
din clădiri prăbușite sau din apă.

Informează-te și fii conștient de 
potențialele riscuri. Aceste riscuri 
includ hazarde pentru sănătate cauza-
te de dezastru, dar și amenințări 
umane, în special în situații de conflict, 
violență și neliniște socială.

Organizația pentru care lucrezi ar trebui 
să aibă propriile proceduri și planuri de 
securitate. Dacă nimeni nu te-a informat, 
caută persoana responsabilă pentru 
securitate și solicită să fii informat cu 
privire la politica, planurile, procedurile 
de securitate a organizației și situația 
zonei în care urmezi să activezi.

Întotdeauna să urmezi instrucțiunile 
de securitate oferite de superiori și 
toate reglementările de securitate. 

Asigură-te că ai asigurare (de regulă organizația ta îți va oferi asigurare) 
pentru a acoperi eventualele accidentări sau îmbolnăviri.

Asigură-te că ești protejat împotriva riscurilor de sănătate și că ai primit toate 
vaccinurile necesare pentru aria respectivă.
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Acest ghid de buzunar a fost publicat inițial în cadrul Proiectului PEACH 
(Parteneriatul Europeano-Asiatic pentru Construirea Capacităților în Acțiunea 
Umanitară), implementat de Caritas Asia, Caritas Bagladesh, Caritas Republica 
Cehă, Caritas India, Caritas Myanmar, Caritas Nepal, Caritas Pakistan, Caritas 
Filipine și Caritas România sub îndrumarea Caritas Austria.

Traducerea în limba română a fost realizată în cadrul proiectului TEACH, 
având ca obiectiv general consolidarea capacităților tehnice în domeniul 
ajutorului umanitar și al managementului voluntarilor a organizațiilor din 
consorțiu (Caritas Austria, CAFOD, Caritas Cehia, Caritas Europa, Trocaire și 
Confederația Caritas România), dar și a angajaților și voluntarilor care 
lucrează pentru Caritas.

Proiectul TEACH este co-finanțat de Comisia Europeană sub Inițiativa Volun-
tarilor EU pentru Ajutor Umanitar.
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