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RAPORT 

 Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2013 

„Hai în gașca voluntarilor!” 
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Cuvânt înainte 

SNV 2013, ediţia a VII-a, a antrenat în premieră printr-un program pilot 3 Coordonatori Raionali SNV 

(Fălești, Ialoveni și Ungheni) și 1 Coordonator Municipal SNV (mun. Chișinău) care au mobilizat și 

informat organizaţiile societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, biserici etc.), autorităţile publice 

centrale şi locale, media, business-ul responsabil social, cetăţenii etc. în vederea implicării în activităţi 

de promovare a voluntariatului. Printre activităţile desfășurate menționăm: Decada Consacrată 

Familiei, O zi de neuitat pentru copiii din familiile social-vulnerabile, TEDx Chişinău, Curăţenie în 

cimitirul din s. Glinjenii Noi (r. Făleşti), Amenajarea parcului din s. Sarata, Cupa IDEA la fotbal, Master-

class de decoraţiuni artistice manuale, Concert pentru rezidenţii Azilului Republican de Bătrâni, Zebra 

4 : Zebrele şi trotuarele sunt pentru pietoni, „Hai să ne jucăm cu copiii defavorizaţi”, „Vino în lumea 

copilăriei!” (sărbătoare pentru copii cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor – 1 iunie), Activităţi 

distractiv-educative cu tinerii şi copii etc. 

De asemenea s-au organizat diverse seminare tematice, sesiuni de instruire şi mese rotunde, cum ar fi, 

seminarul ”Ce este voluntariatul?” organizat în 9 sate din raionul Ialoveni, seminarul „De ce avem 

nevoie de voluntariat”, seminare tematice în domeniul sănătăţii în licee, sesiunea de instruire: „Drepturile 

mele, ce mă fac cu ele?”, masa rotundă ”Respectarea drepturile copilului. Toleranţă. Nondiscriminare”, 

masa rotundă: „ Crearea unui Fond la nivel local pentru susţinerea populaţiei” etc.  

În SNV 2013 s-au desfăşurat campanii, activităţi de informare în domeniul colectării de fonduri, 

sănătăţii şi ecologiei, privind sistemul educaţional în Republica Moldova şi oportunităţi de angajare, 

Târgul Kids Expo, teatru social privind combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, campanii 

antifumat, deplasarea şi vizitarea a 10 familii vulnerabile etc.  

În continuare vom prezenta unele din cele mai relevante  activități realizate. 
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22 mai - 2 iunie  

 Decada Consacrată Familiei 

 
 În această perioadă  au fost organizate mai multe 
activităţi care au avut ca scop încurajarea şi 
promovarea elevilor cu potenţialităţi creative, 
preocuparea pentru cultivarea independenţei  în 
gândire şi exprimare în instituţiile de educare în 
timpul  liber,precum şi facilitarea unei comunicări 
deschise, fără  restricţii.  
 

 
 
 
 
 
Tot în acest răstimp a fost organizat şi concursul de 
desene „Familia Mea” , care a durat până pe data 
de 2 iunie, când a avut loc premierea participanţilor. 
Concomitent a fost făcută şi ordine în cimitirul din 
s. Glinjenii Noi, r. Făleşti, excursie cu copiii de la 
grădiniţă la biserica „Sfânta Treime” din Glinjeni şi 
concursuri de jocuri sportive 
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25 mai  

TEDx Chişinău 

 
În spiritul ideilor care merită răspândită, TEDx este 
un program de evenimente locale, organizate 
independent care aduc oamenii împreună pentru a 
împărtăși o experienţă/idee TED. Conferinţa anuală 
TED invită importanți gânditori si oameni creativi ai 
lumii pentru a vorbi timp de 18 minute. În acest an, 
TEDx Chișinău a avut tema “Scrisoare pentru 
viitor”. 

 
 
 
 
 
Eveniment ce a implicat peste 20 de tineri în 
organizarea acestuia și 15 speakeri internaționali. 
Unul dintre vorbitori, Iulian Gulea, un voluntar activ, a 
vorbit cât de mult ne poate influența viitor activitățile 
sociale pe lângă universitate. El a vorbit despre 
educație și impactul voluntariatului în țara noastră. 
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26 mai 
Cupa IDEA la fotbal 
 
Turneul de fotbal „Cupa IDEA la fotbal ” este 
organizat tradițional, începând cu aprilie 2011, 
de către Asociația Obștească „Institutul IDEA”. 
În cadrul celor 8 ediții de până acum au 
participat 55 de echipe diferite, la ediția a 8-a 
participând 14 echipe. Turneul se organizează 
doar din contribuția participanților ce sunt: 
ONG-uri, companii, proiecte internaționale, 
instituții publice sau simple echipe de amatori. 
Din cotizațiile participanților se acoperă toate 
cheltuielile de organizare, în timp ce AO 
Institutul IDEA contribuie prin voluntariat, 
ajutând la organizarea competiției. Scopul 
fiecărei ediții este de a aduna persoane active 
(la o ediție participă între 100 și 250 de 
persoane) ce au posibilitatea să practice 
sportul, să socializeze, să facă noi cunoștințe și 
să se simtă bine. E de asemenea o platformă 
de interacțiune non-formală între diferite 
organizații, atât comerciale, cât și necomerciale, de 
stat și non-guvernamentale. Câștigătoarea ediţiei 
a 8-a este echipa FC Coloniţa, ce reprezintă o 
selecționată de tineri din satul cu același nume. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mihai Bologan, Președinte AO Institutul IDEA 

„Fiecare nouă ediție e o nouă provocare, e o 

ocazie de a cunoaște oameni noi. De fiecare 

dată eu și colegii mei încercăm să surprindem 

participanții cu noi inovații. De această dată 

am ales să jucăm la Megapolis Arena și am 

mizat pe cel puțin 4 meciuri jucate de fiecare 

echipă. Dorim ca participanții să se implice 

cât mai mult, indiferent de nivelul de joc al 

echipei. Dorim să continuăm această tradiție 

și să implicăm în continuare mai mulți tineri și 

amatori, în special din sectorul non-

guvernamental, pentru a se întruni și a 

promova modul sănătos de viață” 
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26 mai 

Între independenţă şi discriminare 
 
La această activitate au participat 6 mame din 
localitate care educă şi cresc copii cu dizabilităţi, un 
consilier local, asistentul social şi 3 membri ai 
organizaţiei. Au fost scoase încă odată în evidenţă 
problemele cu care se confruntă familiile care au 

copii cu dizabilităţi. Trei persoane participante la 
masa rotundă au participat apoi la un training de 
instruire ”Să acţionăm împreună! – Implicarea 
cetăţenilor împotriva excluziunii sociale”, organizat 
în mun. Bălţi de Comisia Europeană (27-28 mai). 
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26 mai 

Expoziţia handmade „Copilărie fericită” 

Expoziția ”Copilărie Fericită” a fost organizată de 
Primăria or. Ungheni în parteneriat cu Alianța ONG-
urilor Active ”Pro AL 21 Ungheni”, Palatul Culturii 
Ungheni și Fondul pentru Tineri Ungheni.  
Expoziția a avut ca scop promovarea talentului 
copiilor din orașul Ungheni, beneficiari ai ONG-
urilor  și a Grupurilor de Inițiativă Civică  (Centrul de 
zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale ”Casa 
pentru Toți”, GIC Claudia Sîrbu, Fondul pentru Tineri 
Ungheni etc. ).  
 
La expoziție oaspeţii din Komsomolsk, Ucraina și 
locuitorii or. Ungheni au admirat lucrările copiilor 
de la grădinițele: “T. Sobolevschi”, ”Andrieș”, 
“Licurici”, “Guguță”, și “Steluța”; de la liceele: Al. 
Puskin, I. Creangă, M. Eminescu și Gh. Asachi, 
Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale 
“Casa pentru Toți” și Centrul de Creație al copiilor. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Natalia Rîbcic, Coordonator Fondul pentru 

Tineri Ungheni 

„Ne-am propus să desfășurăm această 

expoziție în aceasta perioadă, fiindcă se 

apropie 1 iunie – Ziua Internațională  a 

Protecției Copilului. O sărbătoare care ne 

face să ne simțim copii ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra Șefer, membru Fondul pentru 

Tineri Ungheni 

”La această expoziție toți au fost foarte 

activi și am depus mult suflet și ne-am 

simțit și noi copii” 
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Seminar în raionul Ialoveni pe tema 

 „Ce este voluntariatul?” 

28 mai 
 satul Zimbreni, raionul Ialoveni 
 
Seminarul a fost realizat de către 3 voluntari  AO 

Alternativa si 2 voluntari CSPT Avante, împreuna cu 

președintele Alternativa în colaborare cu directorul 

Liceului din Zimbreni, care au fost foarte ospitalieri 

și deschiși. Tinerii au aflat ce presupune a fi 

Voluntar, care este cadrul legal al voluntariatului, ce 

drepturi au și ce obligații, si care sunt beneficiile în 

această muncă. Tinerii au oferit un feed-back 

puternic voluntarilor si au oferit întrebări despre 

activitatea lor. De asemenea s-a distribuit și un 

anunț de recrutare a voluntarilor în organizație și 

broșuri cu informație despre Voluntariat. 
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28 mai 
satul Horești , raionul Ialoveni 
 

Seminarul a fost realizat de către 3 voluntari  
AO Alternativa si 2 voluntari CSPT Avante, 
împreună cu președintele Alternativa  în 
colaborare cu directorul Liceului din Horești. 

Tinerii au oferit un feed-back puternic 
voluntarilor si au pus întrebări despre activitatea 
lor. După finisarea seminarului, câțiva tineri si-
au expus direct dorința de a fi voluntari. 
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28 mai 
satul Costești , raionul Ialoveni 
 
Seminarul a fost realizat de către 3 voluntari  AO 
Alternativa şi 2 voluntari CSPT Avante, împreună cu 
președintele Alternativa. Prin acest seminar ne-am 
propus ca tinerii sa cunoască ce presupune a fi 
Voluntar, care este cadrul legal al voluntariatului, 
ce drepturi au și ce obligații, si care ar fi beneficiile 
în această muncă.  La finalul evenimentului au fost 
distribuite fișe anonime pentru a afla părerea 
echidistantă a participanţilor. 
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29 mai 
satul Horodca, raionul Ialoveni 

 

 
Seminarul a fost realizat de către 6 voluntari AO Alternativa, la gimnaziul din s. Horodca. Prin acest seminar ne-
am propus ca tinerii să cunoască ce presupune a fi Voluntar, care este cadrul legal al voluntariatului. În cadrul 
acestui seminar au participat 17 beneficiari instruiţi de către 5 voluntari. 
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29 mai 
satul Ulmu, raionul Ialoveni 
 
De această dată echipa AO Alternativa s-a îndreptat 
către satul Ulmu, unde 20 de elevi au avut parte de 
o instruire ca la carte din partea celor 6 voluntari, 
care cu mare entuziasm le-au povestit experienţa 
de voluntar, iar apoi a început instruirea propriu-
zisă, care a avut ca scop familiarizarea tinerilor ce 
tine de voluntariat,drepturile şi obligaţiile, şi nu în 
ultimul rând beneficiile acestui lucru. La finalul 
activităţii tinerii au primit fişe anonime de evaluare. 
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29 mai 
satul Văsieni, raionul Ialoveni 

 
În Liceul Dimitrie Cantemir, din Văsieni există un 
Centru de Resurse pentru Tineri, care cu mare 
plăcare a acceptat de a petrece alături de AO 
Alternativa cîteva ore de instruire a celor 25 de 
elevi prezenţi la activitate. Liceenii au fost foarte 
deschişi pentru jocuri şi în comunicare.  
 
 
 

 
 
 
 
Prin acest seminar s-a propus ca tinerii să cunoască 
ce presupune a fi Voluntar, care este cadrul legal al 
voluntariatului, ce drepturi şi obligații au, şi care ar 
fi beneficiile în această muncă. În timpul discuţiilor 
au fost distribuite pliante. 
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28 mai 
Teatru Social privind combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi 
 
În cadrul acestei activităţi au participat circa 60 de 
persoane dintre care: tineri cu dizabilități și părinții 
acestora, voluntari locali și internaționali, cadre 
didactice și specialiști de la organizații partenere. 
Piesa de Teatru Social a fost prezentată de către 
voluntarii CCCT și a avut drept scop sensibilizarea 
spectatorilor faţă de necesităţile persoanelor cu 
dizabilităţi fizice şi intelectuale şi a-i încuraja să ia 
atitudine vis-a-vis de situaţiile de discriminare. 
Astfel, spectacolul a pus în evidenţă diferite situaţii 
opresive și discriminatorii cu care se confruntă 
copiii și tinerii cu diferite tipuri de dizabilităţi atât în 

familie, cît și la școală; determinându-i pe 
participanţii: tineri cu dizabilități și voluntari, 
părinţi şi profesori să conştientizeze greşelile 
efectuate în procesul de apreciere a persoanei cu 
dizabilităţi, a educării acestora, precum şi în 
relaţiile de interacţiune. În acest context, 
spectatorii nu au fost doar în rol de observator, ci 
au avut posibilitatea de a intra în scenă, a prelua 
rolul actorului şi de a schimba cursul acţiunii, 
oferind alternative de comportament eficient, 
pozitiv şi constructiv, astfel valorizând rolul 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 
„E trist că nu doar societatea, dar însăși 

membrii familiei discriminează și neglijează 

copii cu dizabilităţi” (Nadejda Banari, tânără 

cu dizabilităţi) 

 
 
 

„Acest spectacol mi-a trezit sentimentul de 
revoltă pentru că există multă discriminare și 
nedreptate în societatea noastră” (Roșca 
Natalia, pedagog) 
 
 
 
 

 
„Spectacolul reprezintă realitatea, astfel de 

situaţii se întâmplă în viaţa de zi cu zi” 

(Dorina Vrabie, părinte) 
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29 mai  

Zebra 4 : Zebrele şi trotuarele sunt pentru pietoni 
 

„Noi vrem spaţii pe trotuar pentru mamele cu cărucioare, pentru persoanele în scaun 
rulant, pentru picii cu biciclete. Noi vrem să traversăm în siguranţă strada la zebră.” 
 
În cea de-a 5-a zi a SNV 2013, Centrul de Resurse 

„Tineri şi Liberi” alături de Asociaţia Obştească 

„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”(TDV) au organizat 

una din cele mai aşteptate activităţi din SNV- Zebra 

4. Activitatea a început la ora 11:30  în faţa 

Primăriei Municipiului Chișinău (str. Bulevardul 

Ştefan cel Mare 83). În acest an Coaliţia Voluntariat 

alături de un grup de persoane format din mame cu 

cărucioare, persoane cu dizabilităţi în scaun rulant 

şi biciclişti au traversat continuu timp de câteva 

minute zebra pentru a sensibiliza şoferii şi 

autorităţile publice cu privire la parcarea maşinilor 

pe trotuare şi zebre şi împiedicarea accesului 

pietonilor pe porțiuni de trotuar. În cadrul acestei 

activităţi s-au implicat circa 20 de voluntari care au 

avut ca scop sensibilizarea şoferilor, în număr de 

150, cu privire la problemele cu care se confruntă 

pietonii. Coaliţia Voluntariat a adus şi la cunoştinţa 

a 5 reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale 

problemele cu care se confruntă pietonii,. au 

adresat scrisori în adresa ministrului Afacerilor 

Interne, Dorin Recean, șefului Poliției Rutiere, 

Sergiu Diaconu, dar  și a autorităților locale, în care 

și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste 

încălcări rutiere. Chiar dacă acțiuni de acest fel au 

fost organizate și în anii precedenți, organizatorii 

spun că nu au primit niciun feed-back de la 

autorități iar măsurile ce se impun a fi luate se lasă 

mult așteptate. Pe lângă beneficiarii direcţi, 

prezenţi la activitate, activitatea a avut un impact şi 

asupra beneficiarilor indirecţi, datorită mass-

mediei, aceştia fiind locuitorii Republicii Moldova. 

 

 

 

Antoniţa Fonari, Directoarea Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi” 

„Am venit să sensibilizăm autoritățile că odată ce iau de la noi impozite, 

acestea ar putea merge la amenajarea unor parcări cu plată sau fără plată în 

așa fel încât noi să avem acces la trotuar. Noi am vrea ca și șoferii să 

înțeleagă faptul că uneori ei tot sunt pietoni. Și cum se simt ei atunci când 

trebuie să meargă cu un copil în cărucior. Foarte mulți politicieni au zis: „Hai 

să utilizăm bicicletele”. Le utilizăm, dar pe unde se deplasează un biciclist? 

Prin mijlocul drumului? Noi nu am identificat în Chișinău un loc unde să 

putem merge cu bicicleta încât să nu fim supuși pericolului în trafic”. 
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„Am venit să arătăm că în Chișinău există 

problema traversării drumului. Nu există 

piste specializate pentru persoanele care se 

află în cărucior iar șoferii parchează pe 

aceste piste și uneori chiar și pe zebră. În 

Chișinău sunt foarte puține piste accesibile 

persoanele în scaun rulant. Eu sunt nevoit 

să ocolesc, să parcurg câțiva metri în plus 

sau să cer ajutorul cuiva să mă coboare de 

pe bordură”, a declarat un tânăr prezent la 

acțiunea voluntarilor. 
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29 mai 

Seminar: „De ce avem nevoie de 

voluntariat” 

În Gimnaziul s. Colacu Vechi, r. Făleşti, s-a 

desfăşurat seminarul „De ce avem nevoie de 

voluntariat”. Seminarul s-a bucurat de prezenţa a 

18 elevi, 2 profesori, preşedintele Asociaţiei 

Obşteşti “Pro Asistenţă şi Dezvoltare Comunitară”, 

dna Maria Culibaba , s. Colacu Vechi, preşedintele 

Asociaţiei Obşteşti „CASMED”, dna Natalia 

Postolachi, mun. Bălţi şi Rodica Frecăuţanu, 

preşedinte Asociaţia obştească “Caroma Nord” s. 

Pîrliuţa, r. Făleşti. În cadrul seminarului au fost 

prezentate oportunităţile de dezvoltare personală a 

tinerilor, prin participarea la activităţi de 

voluntariat, ce beneficii poate aduce lucrul de 

voluntariat în comunitate, ce reprezintă 

Responsabilitatea Sociala, etc. În timpul 

seminarului elevii au avut posibilitatea să lucreze în 

grupuri, tema voluntariatului fiind dezbătută pe 

subiecte mai detaliate, pentru ca serviciul de  

 

 

 

 

voluntariat să se îmbunătățească, iar cei interesaţi 

în a se dezvolta să poată beneficia de un suport 

adecvat. prezentare specială la seminar a fost 

materialul video, realizat de tinerii voluntari, care 

participă în serviciul de asistență la domiciliu 

pentru persoane în etate. Întorși recent acasă după 

o vizită de studiu la Centrele de asistență pentru 

bătrânii din orașul Praga, Cehia, tinerii au povestit 

despre experiența minunată de a cunoaște oameni 

extraordinari, care își dedică cu suflet și 

profesionalism timpul pentru prosperarea 

comunității lor. Seminarul s-a încheiat pe o notă 

optimistă, tinerii înțelegând că există şanse pentru 

fiecare în serviciul de voluntariat, iar organizatorii 

seminarului se gândesc deja la o nouă manifestare 

de acest gen la nivel regional. 

 

 

 

Ecaterina Cucereavaia, studentă anul I, Facultatea 

Economie și Turism, extensiunea Universității A. I. 

Cuza, mun. Bălți. 

“Am învățat lucruri noi...O experiență unica... Au fost 

clipe minunate... Voluntariatul mi-a schimbat viața în 

bine și nu regret nimic, mă bucur doar ca am făcut-o și 

o recomand tuturor” 
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30 mai  

Spunem STOP fumatului! 
 

În cadrul AO ,,Centrul de Informare Midava” a avut 

loc o acţiune de voluntariat, la care au participat 

voluntari şi câțiva membri ai echipei Y-PEER, 8 

educatori de la egal la egal din Mileşti, care au scris 

şi au desenat diferite pliante cu citate si slogane 

anti-fumat! Sub genericul ,,Spunem STOP 

fumatului’’, tinerii voluntari înarmați cu pliante şi 

broșuri oferite de AO ,,Tineri pentru dreptul la viaţă 

,,(TDV) au mers prin sat, Primărie, magazine şi au 

distribuit informația. Prin acest marș,tinerii au dorit 

să motiveze concetățenii ca să aibă grijă şi să 

protejeze sănătatea lor, a copiilor, să sensibilizeze 

sistemul de ordine publică, astfel încât societatea 

să devină mai sănătoasă .La Primărie, d-nul Primar 

de Mileşti ne-a mărturisit,ca în urma acestei 

campanii va conștientiza si se va strădui să renunțe 

la fumat. Obiectivele acestei iniţiative sunt atât 

promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul 

tinerilor prin conştientizarea efectelor dăunătoare 

ale tutunului, alcoolului şi drogurilor, cât şi 

protejarea mediului înconjurător ,promovând 

mijloacele de deplasare nepoluate. ,,Trebuie să ne 

implicăm, noi, comunitatea în viaţa civică” 
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30 mai  

Sistemul educaţional în Republica Moldova şi oportunităţi de angajare 
 
Seminarul a fost realizat de către membrii Glasului 

Tinerilor de pe lângă Banca Mondiala din RM. AO 

Alternativa a fost responsabila de organizarea 

evenimentului și aducerea la cunoștință tinerilor 

interesați, iar CSPT Avante a contribui cu local pentru 

desfășurarea evenimentului. Scopul principal a fost 

de a oferi o imagine despre sistemul de învățământ 

din RM, nivelul burselor, posibilități de angajare, 

etc. La finalul evenimentului s-au oferit broșuri cu 

listele tuturor instituțiilor de învățământ medii si 

superioare din RM. Tinerii au fost foarte mulțumiți 

de prezentare, iar cei care nu au putut fi prezenți 

au mai solicitat încai o astfel de activitate si la ei in 

scoli. În cadrul acestei activităţi au participat 26 de 

beneficiari, însoţiţi de 5 voluntari. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Levinte 

”Am dorit nespus de mult sa devin medic, dar 

după acest seminar am observat că este foarte 

greu să te angajezi, deoarece sunt foarte mulți 

absolvenți cu această specialitate. Deja trebuie să 

îmi recad lista priorităților privind specialitatea”. 
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31 mai 
Campania “Respir aer mai curat – în spaţiul meu nu se fumează 
 
Ziua Mondială fără tutun cu genericul „Să interzicem 
publicitatea, promovarea și sponsorizarea produselor 
de tutun”. Scopul acestei campanii este de a 
promova și a proteja generațiile prezente și 
viitoare, nu numai de la acțiuni devastatoare 
pentru sănătate, dar și dezastrele sociale, de mediu 
și economie asociate cu consumul de tutun și 
expunerea la fumul de tutun. În acest sens, în 
centrul Capitalei a fost organizat un flashmob și o 
expoziție de desene, realizată de mai mulți copii. 
De asemenea, membrii Coaliției Voluntarilor au 
împărțit mai multe pliante cu mesajul „Respiră un 
aer mai curat”. Acțiunea are drept scop de a 
sensibiliza părinții și polițiștii care fumează în locuri 

publice. Cei prezenți la eveniment s-au declarat 
împotriva marketingului agresiv, care promovează 
tutunul. „Industria tutunului se axează pe 
antrenarea copiilor, femeilor, adolescenților în 
fumat și prin aceasta ei vor să-și asigure o 
durabilitate a afacerii lor. Acțiunile de astăzi, vin în 
primul rând pentru a sensibiliza politicienii. Ne 
bucurăm că avem un nou Guvern. Dar fără ca să 
avem o legislație în domeniu, care să le asigure 
cetățenilor un mod sănătos de viață, nu putem 
preveni această situație”, a declarat coordonatorul 
de programe al Centrului pentru Politici și Analiză 
în Sănătate, Ghenadie Țurcanu. 
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1 iunie 
Dăruiește zâmbete copiilor 
 
 ”Dăruiește zâmbete copiilor” a pornit de la ideea 

de a colecta fonduri pentru pușculița Fondului 

pentru Tineri Ungheni. Activitatea este la a treia 

ediție și a devenit o tradiție pentru voluntarii – 

membri ai Fondului pentru Tineri Ungheni de a 

picta fețele copiilor în Parcul Central din or. 

Ungheni de 1 iunie.  256 de zâmbete au fost oferite 

copiilor și 1280 lei. Banii colectați de Fondul pentru 

Tineri Ungheni vor fi direcționați pentru finanțarea 

proiectelor tinerilor din orașul și raionul Ungheni. 

Parteneri ai activității au fost: Primăria orașului 

Ungheni, Fundația Comunitară Ungheni, Palatul 

Culturii Ungheni și AO Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anastasia Musteața, membru Fondul 
pentru Tineri Ungheni: ”Pe parcursul 
acestei activități am avut parte de un 
public devotat și frumos. Este vorba de 
picii aflați în Parcul Central din orașul 
Ungheni, care au manifestat un real 
interes pentru desenele noastre. A fost o zi 
minunată, plină de emoții pozitive. Pentru 
astfel de emoții se merită să faci 
voluntariat. De notat  a fost faptul că  
eram căutați pentru a mai face un 
trandafir, albinuță sau fluturaș pe fețele 
copiilor chiar dacă anunțasem că nu mai 
realizam face painting.” 
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1 iunie 

Ziua internațională a copiilor 
 

Prima activitate din SNV la Milesti a fost activitatea 

de modelare a baloanelor care a fost  petrecută în 

incinta Centrului de Informare Midava . Primele 

persoane voluntare,care s-au implicat in aceasta 

activitate au fost copiii. Pentru realizarea acestui 

scop, Asociaţia  „Midava”a pus la dispoziția copiilor 

materialele necesare pentru aceasta activitate .In 

realizarea acestei activități de modelare a baloanelor, 

voluntarii au invitat copiii sa deseneze pe fiecare 

balon care urma sa fie dăruit fiecărui participant de 

ziua copiilor floricele, animăluțe etc. Modelarea 

baloanelor a creat buna dispoziţie a tuturor de la 

mic la mare. Un eveniment deosebit de frumos 

petrecut în SNV la Mileşti a fost Ziua Internațională 

a Copiilor. Sărbătoarea a răsunat zgomotos în 

şcoală,în grădiniță, unde toţi copii au fost felicitaţi 

şi au primit dulciuri oferite de APL. Ziua copiilor s-a 

sărbătorit de asemenea şi la AO ”Centrul de 

Informare Midava, unde copiii de la mic la mare s-au 

adunat ca să se bucure de această frumoasă 

sărbătoare. Ei au învăţat ce reprezintă lucrul în 

echipă, au desenat, au spus ghicitori, poezii etc. Ca 

şi la orice sărbătoare copiii au beneficiat de 

dulciuri, baloane şi de ore gratis la calculator.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

25 
 

2 iunie 

Copilărie de vis pentru picii din Ruseştii Noi! 
 

În această zi Asociația Obștească „Tinerii pentru 

dreptul la viață” (TDV) în colaborare cu Centrul 

Comunitar pentru Tineri cu dizabilități (CCCT), 

organizație din Coaliția Voluntariat, au desfășurat 

activitatea de caritate „Copilărie de vis pentru picii 

de la Ruseștii Noi”. Activitatea respectivă face parte 

dintr-un program de lungă durată a TDV-ului, prin 

intermediul căruia se urmărește crearea și 

consolidarea unei relații mai bune în familie și 

minimizarea riscului de abandon al copiilor. În 

cadrul acestei activități 10 familii social-vulnerabile 

din localitate au petrecut o zi minunată alături de 

voluntarii TDV, CCCT și persoane publice care fac 

voluntariat și donează pentru programul de 

caritate TDV. Aceștia au organizat diverse activități, 

printre care au fost: ateliere de confecționare a 

brățărilor, agrafelor și felicitărilor, activități 

interactive. Spre final părinții au fost eroi în 

spectacolul „Ridichea”, dând dovadă de capacități 

actoricești deosebite. Timp de trei ore copiii, alături 

de părinții lor, s-au bucurat de o atmosferă de 

sărbătoare. La final, aceste familii, datorită 

generozității unor persoanelor publice, care 

donează și fac activități de voluntariat împreună cu 

TDV, au primit colete cu haine, jucării, produse 

alimentare și igienice. 
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