RAPORT
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015

Ediţia a IX-a, 11-17 mai 2015
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Raportul este elaborat de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) în cadrul
proiectului „Consolidarea resurselor umane şi financiare necesare pentru buna dezvoltare a
sectorului societăţii civile din R. Moldova implicat în activităţi de voluntariat” susţinut de Agenţia
SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate
Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.
Materialul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în
mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

2

Ce este Săptămâna Naţională a Voluntariatului?
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) sub genericul ,,Hai în gaşca voluntarilor!,” este cel mai
mare eveniment anual de promovare a voluntariatului la nivel naţional organizat de Coaliţia pentru
promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). Evenimentul este unic prin
implicarea organizaţiilor societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, biserici etc.), autorităţilor
publice centrale şi locale, mass mediei, business-ului responsabil social, precum şi a persoanelor
publice şi cetăţenilor cu spirit civic. SNV este dedicat atât persoanelor care nu s-au implicat niciodată
în activităţi de voluntariat, dar care intenţionează să se implice şi aşteaptă în acest sens o ocazie
potrivită, precum şi voluntarilor activi din Republica Moldova care promovează implicarea şi
coeziunea socială. Toate ediţiile au fost coordonate de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la
viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi
activităţilor de voluntariat.
SNV 2007, ediţia a I-a, a fost organizat pentru prima dată în Republica Moldova la iniţiativa Coaliţiei
pentru promovarea legii şi activităţii de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) pe baza modelelor din SUA,
Canada, Australia şi România. Evenimentul a demonstrat comunităţilor şi instituţiilor publice
importanţa voluntariatului pentru Moldova şi necesitatea existenţei unui cadru legislativ şi normativ
în acest domeniu.
SNV 2008, ediţia a II-a, a implicat în activităţi de voluntariat mai ales persoane publice, cum ar fi
politicieni, oameni de afaceri şi jurnalişti, precum şi lideri ai ONG-urilor. Evenimentul a fost susţinut de
Parlamentul Republicii Moldova (s-au implicat Preşedintele Parlamentului şi deputaţi din fracţiuni
diferite ale partidelor politice), miniştri, vice-miniştri, primarul Chişinăului etc. Au fost desfăşurate
acţiuni ecologice, ajutor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi sau în etate, activităţi pentru copii
abandonaţi, ateliere art-terapie, activităţi cu persoane din grupuri social-vulnerabile, activităţi cu
persoanele care suferă de maladii oncologice, vizite în familiile aflate în dificultate, activităţi care
implică deţinuţii, persoane care se reabilitează în urma consumului de droguri sau care trăiesc cu
HIV/SIDA. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2009, ediţia a III-a, a implicat în activităţi practice de voluntariat mai ales vedete din showbiz,
cum ar fi Adrian Ursu, Aura, Cristi Aldea Teodorovici, Georgeta Voinovan, Nata Albot etc. S-au
desfăşurat activităţi de integrarea socială a copiilor abandonaţi, lupta împotriva fumatului, activităţi
cu persoane cu dizabilităţi, mese rotunde, activităţi de prevenire şi stopare a violenţei în familie,
acţiuni ecologice, flashmob-uri, ,,Zebra 1,, (acţiune de prevenire şi siguranţa în trafic) etc. Raportul
evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2010, ediţia a IV-a, a avut ca grup ţintă, în special implicarea în activităţi de voluntariat a femeilor
care sunt un exemplu pentru Republica Moldova şi a comunităţilor din business. În cadrul întâlnirii
,,Ceaiul de la ora 5,, s-a discutat cu mass-media într-o atmosferă neformală despre voluntariat şi
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promovarea acestuia în mediul oamenilor de afaceri. Au fost invitaţi şi câţiva blogheri cu care s-au
desfăşurat activităţi de voluntariat. SNV-ul a fost lansat prin evenimentul „Audieri parlamentare
asupra proiectului de lege cu privire la voluntariat”. Au urmat diverse ateliere, întâlniri cu copiii din
orfelinate, activităţi ecologice (curăţarea lacurilor, amenajarea parcurilor etc.), activităţi cu persoanele
cu dizabilităţi, ateliere de joacă cu copiii din spitalul oncologic, flashmob-uri, amenajarea locurilor
publice şi a pasajelor subterane. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2011, Ediţia a V-a, organizată sub genericul ,,Hai în gaşca voluntarilor!,, şi sloganul ,,Voluntariat
pentru satele Moldovei” a avut ca tematică promovarea voluntariatului în localităţile rurale. În acest
scop s-au desfăşurat acţiuni în satele din mai multe raioane ale ţării în domeniul informării despre
traficul de fiinţe umane, voluntariat european, jocuri cu copiii spitalizaţi, activităţi cu copii cu
dizabilităţi, ludobus (vehicul dotat cu diverse jocuri şi ateliere de creaţie), acţiuni de salubrizare, târg
de ONG-uri, „Zebra 2” etc. În cadrul evenimentului, în contextul Anului European al Voluntariatului, s-a
desfăşurat prima Conferinţă Naţională a Voluntariatului, care a avut ca scop stabilirea mecanismele
de implementare a Legii voluntariatului în vederea creării condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea
activităţii de voluntariat. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2012, ediţia a VI-a, a consolidat lucrul în teritoriu fiind realizate numeroase activităţi, campanii
sociale, dezbateri şi instruiri în domeniul voluntariatului , târguri cu oferte şi acţiuni de binefacere,
şezători , ludoteci, ,,Zebra 3,, etc. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2013, ediţia a VII-a, a antrenat în premieră mai mulţi Coordonatori Raionali SNV care au
organizat mai multe activităţi de promovare a voluntariatului în teritoriu. Printre activităţi se
enumeră: 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.
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.
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, campania antifumat,
deplasarea şi vizitarea a 10 familii vulnerabile etc. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
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SNV 2014, ediţia a VIII-a, s-a desfăşurat în perioada 19 – 26 octombrie 2014. Pentru a informa şi
mobiliza actorii interesaţi din raioane au fost 2 Coordonatori Municipali SNV 2014 şi 8 Coordonatori
Raionali SNV 2014.
În eveniment s-au implicat cu activităţi de sănătate în şcoli şi 16 organizaţii, ONG-uri şi autorităţi
publice centrale din Republica Moldova, care au fost instruite în perioada 30 iunie – 4 iulie 2014 în
Lodz, Polonia, de către Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) în cadrul
proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat prin
Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA), şi care au
organizat anterior activităţi de sănătate în cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014. Pentru
activităţile de sănătate din şcoli din SNV 2014 a fost elaborat cu suportul finanţatorului polonez
flayer-ul „Ce trebuie să faci pentru un mod sănătos de viaţă”.
Evenimentul a avut loc în 11 raioane şi 47 de localităţi: 2 municipii, 10 oraşe, 3 comune şi 32 sate. În
total au fost organizate 100 evenimente cu 362 de activităţi desfăşurate în 2 municipii (Chişinău şi
Bălţi) şi 11 raioane (Căușeni, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Orhei, Rezina, Sângerei, Soroca, Strășeni,
Șoldănești şi Ungheni). Au fost implicați ca parteneri 172 autorități publice locale, 163 de organizații
ale societăţii civile, 34 de organizaţii comerciale şi 28 de parteneri locali media. La evenimente au
participat ca beneficiari direcți 13 176 persoane şi 4 375 vizitatori, în total 17 551 persoane. Au fost
implicați 1 638 voluntari care au efectuat 9 221 de ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind
de 89 996,96 MDL. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.

SNV ediţia 2015
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a IX-a, s-a
desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2015 sub sloganul ”Europa pentru tine”.
Anul acesta atenţia a fost axată asupra a 20 de raioane. Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi
au fost selectaţi 25 de Coordonatori Raionali / Municipali (vedeți lista coordonatorilor aici).
Pregătirea lor a avut loc în cadrul a 9 ședințe raionale în perioada 15-17 aprilie 2015 urmată pe 25
aprilie 2015 de o întâlnire în cadrul primei zile a trainingului de instruire din Chișinău susținut de 2
experți din Polonia pe SEV în perioada 21-25 aprilie 2015. Vedeți foto de la training aici.
Coordonatorii Municipali şi Raionali SNV au fost selectaţi atât din rândul autorităţilor publice raionale
cât şi al ONG-urilor implicate activ în activităţi de voluntariat, care deţineau experienţă în lucrul cu
voluntarii, cu autorităţi publice raionale şi locale, cu ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile
(asociaţii religioase, biserici etc.), cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), cu
firmele de business locale şi cu instituțiile de învățământ. Ei au avut ca responsabilităţi: să identifice,
invite şi să mobilizeze partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea SNV, cum ar fi
autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile
(asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de
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business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz; să posteze
pe site-ul organizației informații generale despre SNV; să participe la şedinţele organizate de Coaliția
Voluntariat; să organizeze 1 şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate şi 2
reprezentanţi ai Coaliţiei Voluntariat; să asigure organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de
voluntariat; să colecteze activitățile SNV din raion cu formularul de raportare SNV şi să le includă în
modelul de calendar de activităţi; să trimită înainte de lansarea oficială a SNV calendarul de activităţi
raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV; să posteze pe site-ul organizaţiei calendarul de
activităţi raionale SNV pentru ca mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de
presă organizate în fiecare zi; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass
media raională şi locală a SNV 2015 şi să o trimită Coordonatorului Comunicare SNV.
Evenimentul s-a desfășurat în 20 raioane (Anenii Noi, Cahul, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Drochia,
Dubăsari, Edineţ, Fălești, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, Sîngerei, Străşeni,
Şoldăneşti, Ştefan Vodă, și Ungheni) şi 57 de localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 21 oraşe (or.
Anenii Noi; or. Cahul ; or. Căuşeni; or. Cimişlia; or. Criuleni; or. Drochia, or. Dubăsari; or. Edineţ; or.
Făleşti; or. Hînceşti; or. Ialoveni; or. Leova; or. Nisporeni; or. Orhei; or. Rezina; or. Sîngerei; or.
Străşeni; or. Străşeni; or. Şoldăneşti; or. Ştefan Vodă; or. Ungheni), 34 comune și sate (s. Baccelaia (rul Căuşeni); s. Baimaclia(r-ul Căuseni); Bălășești (r-ul Criuleni); s. Beştemac (r-ul Leova); com. Bobeica
(r-ul Hînceşti); Boșcana (r-ul Criuleni); Calimanesti (r-ul Nisporeni); s. Cinișeuți (r-ul Rezina); s.
Cîrnăţenii Noi (r-ul Căuşeni); Cimișeni (r-ul Criuleni); s. Cazangic (r-ul Leova); s. Ciuciuleni (r-ul
Hînceşti); s. Cîrnăţeni (r-ul Căuşeni); s. Costeşti (r-ul Ialoveni); Coșerniţa (r-ul Criuleni); s. Filipeni (r-ul
Leova); s. Fîrlădeni (r-ul Căuşeni); s. Isacova (r-ul Orhei); s. Jevreni (r-ul Criuleni); com. Măcăreşti (r-ul
Ungheni); com. Milesti (r-ul Nisporeni); s. Nimoreni (r-ul Ialoveni); Opci (r-ul Căuşeni); s. Piatra (r-ul
Orhei); s. Pîrliţa (r-ul Ungheni); s. Răzeni (r-ul Ialoveni); com. Ruseştii Noi (r-ul Ialoveni); Saharna Noua
(r-ul Rezina); Sălcuţa (r-ul Căuşeni); s. Selemet (r-ul Cimişlia); s. Susleni (r-ul Orhei); Ursoaia (r-ul
Căuşeni); s. Vinatori (r-ul Nisporeni); Zaim (r-ul Căuşeni).
În 2 din cele 20 de raioane, și anume în r-ul Dubăsari și r-ul Sîngerei, Coordonatorii Raionali selectați
din cadrul autorităților locale nu au reușit să organizeze nici un eveniment. În schimb în r-ul Drochia sa desfășurat un eveniment fără a exista un Coordonator Raional responsabil de informarea și
mobilizarea actorilor interesați.
Ca și în edițiile anterioare TDV a lansat o campanie de colectare a ajutoarelor pentru Programul
„Adoptă un sat”. Cu această ocazie au fost primite de la Ambasada Moldovei din Ungaria, prin
intermediul Doamnei Svetlana Codreanu, 8 cutii mari cu haine pentru femei, 7 cutii pentru bărbați și 2
cutii cu încălțăminte. Vedeți foto aici.
Lansarea oficială a evenimentului a avut loc pe 11 mai 2015, în Parcul Trandafirilor, mun. Chişinău,
precum şi în alte raioane din Republica Moldova. La Conferinţa de Presă au fost prezentate
activităţile care urmează în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2015. Deţinuţii voluntari de
la Penitenciarul nr.15 Cricova au pictat un mesaj uriaș pe asfalt: “Schimbarea în bine începe de la
tine” care va putea fi văzut și de pe viaduct. De asemenea a avut loc o licitaţie a tablourilor pictate de
6

deţinuţi la care au participat și persoane publice, iar banii colectaţi au fost redirecţionaţi pentru
operaţia unui copil dintr-o familie aflată în dificultate.
Materialele promoționale realizate de TDV cu suport USAID prin FHI360 (tricouri, genți, postere, flyere
și stickere) au fost distribuite în teritoriu prin intermediul Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV.
Activitățile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNV
2015. Descrierea lor este redată şi în prezentul raport la capitolul „Activităţi organizate în cadrul SNV
2015, pe municipii şi raioane”.

Ce înseamnă SNV 2015 în cifre?
În total în SNV 2015 au fost organizate 120 evenimente cu 138 de activităţi. Au fost implicați ca
parteneri 106 autorități și instituții publice, 184 de organizații ale societăţii civile, 49 de organizaţii
comerciale şi 59 de parteneri media. La evenimente au participat ca beneficiari direcți 11 397 persoane
şi 1 921 vizitatori, în total 13 318 persoane. Vedeți anexat Tabelul de colectare al datelor statistice.
In SNV 2015 au fost implicați 1 602 voluntari care au efectuat 7 934,5 ore de voluntariat, costul
muncii voluntare fiind de 89 263,13 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul
minim garantat pe economie de 1 900 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de
ore în medie pe lună, deci 1 900: 169 = 11,25 MDL / ora. Pentru 7 934,5 ore, valoarea muncii prestate
de voluntari fiind de 89 263,13 MDL = 7 934,5 ore x 11,25 MDL / ora.
La organizarea evenimentelor au contribuit circa 175 de sponsori şi finanţatori, dintre care
majoritatea sunt persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât FHI 360 a fost
de 66 640 MDL din care 27 810 MDL contribuţii în bani şi 38 830 MDL contribuţii în natura (diverse
produse).
Au fost utilizate 4 074 materiale promoţionale care au costat 12 974 MDL. Aici nu sunt incluse
materialele promoționale plătite de FHI360 (800 tricouri, 500 genți, 200 postere, 2000 flyere și 500
stickere) în valoare de 143 000.
Costul general SNV 2015 a fost de 314 877,13 MDL = 89 263,13 MDL (valoarea muncii voluntarilor) +
66 640 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât FHI 360) + 146 000 MDL (contribuţie
asigurată prin bugetul proiectului finanţat de USAID prin FHI 360, cea mai mare parte din sumă fiind
pentru materiale promoționale) + 12 974 MDL (cost materiale promoționale utilizate de parteneri).
Daca excludem din costul general SNV 2015 valoarea muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare
din cele 17 551 persoane participante s-au cheltuit 16,94 MDL / persoană = (314 877,13 MDL – 89
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263,13 MDL) : 13 318 persoane, din banii FHI 360 fiind cheltuiţi circa 10,96 MDL / persoană = 146
000 MDL : 13 318 persoane.
Procentual, valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 28,35 % din costul general al SNV 2015,
valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor altele decât FHI 360 a fost de 21,16 %, valoarea finanţării FHI
360 este de 46,37 %, iar costul materialelor promoționale utilizate de parteneri a fost de 4,12 %.
Valoarea totală a sponsorizărilor şi finanțărilor indiferent de sursă este de 67,53 %, fiind alcătuită din
finanțare FHI 360 de 46,37 % şi alte finanțări şi sponsorizări în procent de 21,16 %.
Observați că, contribuţia organizaţiilor comerciale şi persoanelor fizice este de 45,64 %, aproape
jumătate din suma investită de FHI 360. De asemenea valoarea muncii voluntare reprezintă 61,14 %
din suma investită de FHI 360.

Valoare muncă voluntari: 28,35 %
Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât FHI 360: 21,16 %
Valoare finanţare FHI 360: 46,37 %
Cost materiale promoţionale: 4,12 %

Vedeţi în tabelul de mai jos incluse datele cantitative privind evenimentele organizate în cadrul
Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2015:
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SNV 2015 în presă
Mediatizarea SNV 2015 a fost realizată prin diverse surse media naționale, cum ar fi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://trm.md/ro/social/demareaza-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://www.trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-din-13-mai-2015-partea-i/
http://m.adevarul.ro/moldova/social/cum-vor-salva-viata-unui-copil-opt-detinutidin-penitenciarul-nr-15-cricova1_5550cc8ecfbe376e3514f209/index.html
http://stiri.tvr.ro/detinutii-din-cricova-implicati-in-actiuni-de-voluntariat_60261.html
http://www.ipn.md/ro/societate/69284
http://realitatealive.md/live-conferin-a-de-presa-privind-desfasurarea-saptamanii-nationale-a-voluntariatului2015-hai-in-gasca-voluntarilor_20479.html
http://newsmoldova.md/11052015/flux-de-stiri/100943.htm
http://www.allfun.md/article/42201
http://www.realitatea.md/a-fost-lansata-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2015--implica-te-si-tu_20502.html

10. http://www.tv7.md/ro/social/s-a-lansat-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
Au fost implicați ca parteneri media ai autorităţilor și instituțiilor publice, precum şi organizaţiilor
societăţii civile: 61 surse media scrise (ziare, reviste, blog-uri), 3 surse radio şi 3 televiziuni.

Autorităţile publice şi OSC-urile au publicat informații pe diverse site-uri, cum ar fi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/05/12/calendarul-national-de-activitati-saptamana-nationala-avoluntariatului-snv-2015-editia-a-ix-a/
http://www.consiliulong.md/incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2015/
http://www.mts.gov.md/content/demarat-saptamana-nationala-voluntariatului
http://www.infoeuropa.md/campanii-europene/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2015-hai-in-gascavoluntarilor/
http://www.penitenciar.gov.md/ro/content/s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-na%C8%9Bional%C4%83voluntariatului-2015%E2%80%9D-%E2%80%93-deschis%C4%83-de-de%C8%9Binu%C8%9Bii-penitenciarului-nr15%E2%80%93
http://www.civic.md/stiri-ong/28364-calendarul-national-de-activitati-saptamana-nationala-a-voluntariatuluisnv-2015-editia-a-ix-a.html

Diverse postări au fost distribuite pe paginile de socializare, mai ales pe Facebook.
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Activităţi organizate în SNV 2015
Raionul Anenii Noi
Deservirea la domiciliu, 15 mai
Voluntarii au deservit persoanele ce nu pot merge la biblioteca Publică din or. Anenii Noi. Activitatea a
fost organizată de Biblioteca publică Anenii Noi.
Salubrizare – curăţarea canalului de scurgere a apelor (I-V), 11 – 15 mai
Pe parcursul zilei, echipe de voluntari au curăţat canalul de scurgere a apelor pe strada Chişinăului, or.
Anenii Noi. Activitatea a fost organizată de echipele de voluntari din Liceul Teoretic “Puşkin”.
“Un pic de atenţie” - suntem egali, 11 mai
În Centrul de resurse din Liceul Teoretic “M. Eminescu” a fost organizat un eveniment pentru copii cu
cerințe educative speciale (CES). Activitatea a fost organizată de echipele de voluntari conduse de
Vlad Buga şi Ardeleanu Dorina.

mun. Bălți
MASĂ ROTUNDĂ „Schimb de experiență, oportunități noi de implicare pentru voluntarii din
municipiul Bălți”, 13 mai
Evenimentul a inclus următoarele momente: de informare privind
importanța voluntariatului la nivel de țară și regiune, schimb de
experiență și stabilire de contacte pentru o colaborare de viitor.
Activitatea a fost organizată de AO Caroma Nord în parteneriat cu
CSPT Atis, A.O. TDV Bălți și Senatul Studențesc. Mai multe foto
găsiți aici și aici.

Seminar informativ/ Oportunități de voluntariat, 14 mai
Tinerii din căminul nr 2, mun. Bălți au fost informați despre activitatea de voluntariat, au discutat
despre diferite practici, importanta acestuia și modalități de implicare cu indicarea ONG-urilor gazdă,
din teritoriu, specificul acestora și date de contact. În urma seminarului tinerii interesați au lăsat date
de contact pentru a fi informați despre ulterioarele posibilități de voluntariat. Activitatea a fost
organizată de studenții SP nr 5.
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Activitate publică – Îmbrățișează o țara europeana, 15 mai
Activitatea a întrunit mai multe ONG-uri din Bălți, în cadrul căreia peste 40 tineri au ieșit în Piața
centrala V. Alecsandri pentru a oferi îmbrățișări gratis și a informa oamenii despre importanța
voluntariatului în societate. Voluntarii CASMED au oferit șansa locuitorilor municipiului Bălți de a
îmbrățișa o țară europeană, idee genială de a ne apropia mai ușor unii de alții ca viziune
proeuropeană. Activitatea a fost organizată de A.O. CASMED. Vedeți foto aici.

Oportunitățile de voluntariat, 15 mai
Voluntarii Centrului de Educație Ecologică "Școala Verde" au transmis trecătorilor din Piața Vasile
Alecsandri din Bălți un mesaj de reamintire despre oportunitățile de voluntariat. Activitatea a fost
organizată de voluntarii Centrului de Educație Ecologică "Școala Verde" și voluntarii A.O. CASMED.
Mai multe fotografii vedeți aici.

Raionul Cahul
Prezentare dedicată Zilei Internaționale a Familiei (I-III), 13 – 15 mai
Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei a fost organizată o
prezentare despre acest subiect la sediul organizației precum
și în Liceul Teoretic "I. Creangă” la mai multe clase.
Activitatea a fost organizată de CSPT Cahul. Vezi foto aici.
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Surpriză pentru voluntarul bibliotecii, 17 mai
Voluntarul Bibliotecii publice din s. Tătărești, Ana Chigăianu, la sfârșitul
activității practice din cadrul serviciului nou care-l ghidează, a fost plăcut
surprinsă de felicitările pregătite de copilașii prezenți cu ocazia Săptămânii
Naționale a Voluntariatului. Administrația bibliotecii i-a oferit dnei Chigăianu
Ana Diploma de excelență pentru munca de voluntariat în bibliotecă, iar copiii
i-au dăruit flori și i-au expus cele mai alese cuvinte de stimă și recunoștință
pentru dăruirea de sine și talentul Dnei întru valorificarea Frumosului și
Dibăciei în rândul copiilor. Florile frumoase și
felicitările spuse de copii au făcut ca emoțiile
să o copleșească și lacrimile de bucurie să o facă pe Dna Ana încă
mai frumoasă la chip și la suflet. Plecăciune și tot respectul din
partea noastră. Ne mândrim că Biblioteca publică sătească poate să
atragă în activitatea sa mulți voluntari cu inimă mare și suflet
frumos, Oameni de Omenie, precum a fost și până acum.
Activitatea a fost organizată de Biblioteca publică s. Tătărești.
Vedeți foto aici.

Raionul Căușeni
Dezbatere publică: Respectarea Codului Educaţional în instituțiile preşcolare în contextul implicării
surselor financiare ale părinţilor în activităţile instituţiei – act benevol sau impunere, 11 mai
În Sala de şedinţe a Consiliului raional Căuşeni, începînd cu ora 11:00, a fost analizată, cu participarea
directorilor şi metodiştilor instituțiilor preșcolare, oportunitatea de implicare a părinţilor în procesul
educaţional prin depăşirea situaţiei de încasarea ilegală a banilor pentru diverse activităţi. Activitatea
a fost organizată de Asociaţia Psihologilor Tighina în parteneriat cu Direcţia învăţământ Căuşeni.
Oferirea ajutorului persoanelor în etate, 12 mai
Echipa voluntarilor din liceele locale a identificat persoanele în etate din localitate şi două trei zile în
săptămână câte două trei ore li se acordă ajutor în realizarea activităţilor casnice. Activitatea a fost
organizată de echipele de voluntari din liceele locale din s. Fîrlădeni și s. Cîrnăţeni.
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Acţiuni de salubrizare a terenului din preajma stadionului din localitate, 13 mai
Echipa voluntarilor a fost împărțită în două brigăzi de lucru pentru care a fost stabilit un sector de
lucru. Lucrările vor fi realizate în preajma stadionului şi pieţei comerciale care recent a fost construită.
Activitatea a fost organizată de echipa de voluntari din Liceul teoretic s. Fîrlădeni în parteneriat cu
Primăria s. Fîrlădeni.
Acţiune de salubrizare „Izvor curăţat-apă curată”, 13 mai
Voluntarii au găsit un izvor din preajma localităţii care poate fi curăţit. Prin această acţiune s-a
amenajat un loc de odihnă pentru locuitori. Activitatea a fost organizată de echipa de voluntari din s.
Baccelaia.
Acţiune de protest „Îmi pasă de viitorul oraşului”, 13 mai
Voluntarii au invitat orăşenii la un miting de protest pentru a obţine interzicerea unei staţii de
alimentare cu combustibil în incinta parcului. Voluntarii au mobilizat peste 200 de persoane. Începând
cu ziua de luni au fost difuzate invitaţii, s-a elaborat scenariul activității şi s-a obţinut adoptarea unei
rezoluţii care va fi ulterior expediată în adresa instanţelor de competenţă. Activitatea a fost organizată
de o echipă de voluntari din oraşul Căuşeni în parteneriat cu diverse organizaţii obşteşti și Studioul
de televiziune „Studio- L”.
„Ziua uşilor deschise în liceul „Grigoriu” din s. Cîrnăţeni, 14 mai
Voluntarii din liceul teoretic au prezentat materiale privind valorile instituţiei, oportunităţile pe care le
oferă elevilor inclusiv celor din ciclul primar. Pentru oaspeţii prezenţi, în special elevii din Gimnaziul
Plop Ştiubei şi copii de vârstă şcolară din localitate au fost prezentate informaţii din viaţa liceului și
rezultatele la învăţătură. Activitatea a fost organizată de echipa de voluntari din Liceul teoretic
Cîrnăţeni în parteneriat cu Direcţia Liceului, Primăria din localitate și Grădiniţa de copii.
Donaţie: mobilă pentru Biblioteca satul Baimaclia raionul Căușeni, 15 mai
S-au donat 4 mese de birou pentru Biblioteca din satul Baimaclia, necesare pentru desfășurarea
diverselor activităţi multidisciplinare. Activitatea a fost organizată de Academia Nicolae Dumitrescu.
„O mângâiere pentru cei mai trişti”, 15 mai
S-a oferit asistenţă persoanelor aflate în dificultate, s-a organizat curăţenie prin casă și s-au asigurat
produse alimentare. Activitatea a fost organizată de femeile voluntare din s. Cîrnăţenii Noi în
parteneriat cu Primăria s. Cîrnăţenii Noi.
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Acţiuni de binefacere pentru familiile cu mulţi copii şi persoanele în etate, 16 mai
Echipele de voluntari au organizat acţiuni de binefacere pentru copii din familiile aflate în dificultate în
localităţile Ursoaia, Sălcuţa, Opci și Zaim. Acestea au convenit cu mai multe familii, inclusiv văduvele
de război, realizarea lucrărilor în grădini, ogrăzi în săptămâna voluntarilor. Activitatea a fost organizată
de echipe de voluntari.

Municipiul Chișinău
Eveniment naţional de lansare SNV 2015, 11 mai
În Parcul Valea Trandafirilor a avut loc o Conferinţă de Presă în care s-au prezentat acţiunile realizate
în Caravana Naţională a Voluntariatului 2015 şi activităţile următoare din Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2015. Deţinuţii voluntari de la Penitenciarul nr.15 Cricova au pictat un mesaj uriaș pe
asfalt: “Schimbarea în bine începe de la tine” care putea fi văzut și de pe viaduct. De asemenea a
avut loc o licitaţie a tablourilor pictate de deţinuţi la care au participat și persoane publice, iar banii
colectaţi au fost redirecţionaţi pentru operaţia unui copil dintr-o familie aflată în dificultate.
Activitatea a fost organizată de Asociaţia obștească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) în
parteneriat cu Penitenciarul nr.15 Cricova.

Concurs de desen „Voluntar Exemplu” (I-III), 11, 12 și 14 mai
Scopul concursului de desen „Voluntar Exemplu” a fost de a
informa tinerii cu dizabilităţi despre SNV și activităţile de

voluntariat și să-i încurajăm să devină și ei voluntari exemplu
pentru semenii lor. Sesiunea de desen s-a efectuat la nivel local
în cadrul a 10 organizaţii: 7 Centre de zi și de plasament pentru
copii și tineri cu dizabilităţi și 3 ONG. Activitatea a fost organizată
de Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT) în parteneriat cu Direcţia
Municipală pentru Protecţia drepturilor Copilului, Centrul de zi și de plasament pentru copii și tineri
cu dizabilităţi și Primăria mun. Chișinău. Găsiți mai multe informaţii şi fotografii aici și aici.
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“Descoperă o carte”, 12 mai
Copiii au fost familiarizaţi cu contextul de SNV și oportunitatea
lor de descoperi voluntariatul prin lecturarea cărţilor semenilor
săi. Au fost selectaţi printr-un joc interactiv câţiva copii care au
primit câte o carte împachetată pe care au trebuit s-o
«descopere» citind din ea un fragment și povestindu-l colegilor
săi. Cartea a rămas cadou copiilor pentru motivarea lor de a o
citi până la sfârșit și de a o dona altui copil. D-na Ada Zaporojan a
redat experienţa ei de voluntariat și a încurajat voluntariatul pentru și printre copii. Ea a stimulat
lecturarea conţinuturilor cărţilor donate și scrise de ea personal. La sfârșit s-au înmânat și alte donaţii
de cărţi din partea bibliotecii și flăguleţe cu mesaje despre voluntariat și SNV. Evenimentul a fost
organizat de Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dezabilităţi fizice (CCCT) în parteneriat cu
Gimnaziul – Internat Nr.2, Biblioteca „Traian”, scriitoarea Ada Zaporojan, Jacobasan S.R.L. Moldova
și Municipiul Chişinău. Mai multe poze de la eveniment vedeți aici.
O nouă viaţă cărţilor, 13 mai
A avut loc reparaţia cărţilor uzate din colecţia bibliotecii. Activitatea a fost organizată de Biblioteca de
cultură și literatură polonă ”A. Mickiewicz”. Vedeți foto aici.

„Fii Activ – Fii Voluntar”, 14 mai
Pentru a face etapa de premiere mai interesantă copiilor au fost organizate mai multe ateliere cu
tematică sportivă și a evoluat formaţia ”Wellness Dance” și formaţia de dans popular ”Hîrtopenii”. În
cadrul acţiunii sociale au fost acordate 10 premii fiecare corespunzând unei nominalizări, acestea au fost
înmânate de reprezentanți ai diferitor organizaţii atât copiilor, centrelor cât și unui voluntar exemplu.
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Scopul activităţii este de a sensibiliza întreaga comunitate: copii,
tineri, părinţi cu privire la rolul colosal depus de către voluntari în
cadrul activităţilor de reabilitare și petrecere a timpului liber. Rolul
voluntarilor în viaţa copiilor și tinerilor cu dizabilităţi a fost
reprezentat prin desenele care au participat la concurs, inaugurate
într-o expoziţie tematică și prin relatările copiilor prezenţă la
evenimentul de premiere. Copii și tinerii cu dizabilităţi au practicat
modul sănătos de viaţă în cadrul a 10 ateliere organizate de către voluntarii cu și fără dizabilităţi. La
finele programului copii au inscripționat pe baloane mesaje cu prilejul zilei internaţionale a familiei și leau lansat în cer sau le-au dăruit oaspeţilor prezenţi la sărbătoare și au servit o pauză dulce. Activitatea a
fost organizată de Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu
dizabilităţi fizice și Asociaţia «MOTIVAŢIE» din Moldova în
parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor
Copilului, Pretura sectorului Botanica, 6 centre comunitare ale
Direcţiei din municipiu, Primăria Hîrtopul Mare din r-nul Anenii
Noi, Asociaţia de sprijin a copiilor cu cerinţe speciale, Asociaţia
”Cultum” și Centrul social – „AGAPIS”. Mai multe informații și
foto găsiți aici, aici, aici, aici și aici.
Lecţia de chimie la grădiniţă, 15 mai
S-au efectuat de către un elev experimente simple de chimia pentru a distra și educa copiii de la
grădiniţă. Activitatea a fost organizată de Biblioteca de cultură și literatură polonă ”A. Mickiewicz” în
parteneriat cu Grădiniţa nr.6. Vedeți foto aici, aici și aici.

„Promovează o Familie Unită”, 15 mai
Scopul activităţii a fost de a sensibiliza elevii pentru a respecta persoanele vârstnice şi de ai ajuta pe
aceştia în situaţii dificile. Totodată elevii au fost încurajați să devină voluntari. În acest sens s-a
prezentat un film. După vizionarea filmului un veteran a împărtăşit experienţa sa de voluntar pe
parcursul vieţii sale. Activitatea a luat sfârșit cu înmânarea steguleţelor participanţilor, după care
aceştia ş-au luat rămas bun unul de la altul. Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a al Liceului Teoretic Traian
au pregătit pachete alimentare pentru 6 bunei / veterani ai Consiliului sectorului Botanica al
veteranilor războiului şi al muncii. Activitatea a fost organizată de Centrul Comunitar pentru Copii şi
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tineri cu dizabilităţi fizice în parteneriat cu Consiliul sectorului Botanica al veteranilor războiului şi al
muncii și Liceul Teoretic Traian.

Raionul Cimișlia
Activitate de salubrizare a cimitirului și stadionului s. Selemet, 11 mai
În data de 11 mai, începînd cu ora 15:00, s-a desfășurat activitate de salubrizare a cimitirului și
stadionului precum și zonei centrale a satului Selemet, cu scopul de a menține curățenia cu ocazia
festivalului iProsop. Activitatea a fost organizată de Grupul de iniţiativă Selemet.
Masă rotundă cu tema ”Participarea tinerilor la Alegerile locale 2015”, 12 mai
Acest eveniment a pus accentul pe importanţa participării tinerilor la alegerile locale. Activitatea a
fost organizată de Centrul Raional de Tineret.
Sesiune de informare ”Stereotipuri și prejudecăţi”, 13 mai
Activitate de informare non-formală a tinerilor despre stereotipuri și prejudecăţi, precum și vizionare
de film. Activitatea a fost organizată de A.O. ”ProCimișlia” în parteneriat cu Centrul Raional de Tineret.
,,Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat!“, 14 mai
S-a desfășurat o activitatea de reparaţie a cărţilor din biblioteca școlară care a avut ca obiectiv
dezvoltarea sentimentelor de respect și recunoștință faţă de cărți, scriitori, dascăli, colegi și chiar față
de sine. Elevii au fost ajutaţi de bibliotecarul liceului. Activitatea a fost organizată de Clubul
Voluntarilor ”HOPE” în parteneriat cu LT ”Mihai Eminescu” or. Cimișlia.
Flash mob organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, 15 mai
Flash mob cu împărțirea materialelor informaţionale a baloane cu mesaje și origami. De asemenea, va
fi efectuat un chestionar cu privire la importanţa familiei. Activitatea a fost organizată de CSPT ”Tineri
pentru Tineri”, în parteneriat cu Y-PEER Cimișlia. Vedeți foto aici.
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Ziua ușilor deschise la CSPT, 15 mai
Activitatea a fost organizată de CSPT Cimișlia. Mai multe fotografii aici.

Caravana naţională cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Persoanelor Decedate de SIDA,
16 mai
A fost plasat un cort unde persoanele au beneficiat de informaţie privind HIV/SIDA și teste rapide
privind statutul HIV. Activitatea a fost organizată de CSPT ”Tineri pentru Tineri” în parteneriat cu YPEER Cimișlia.

Raionul Criuleni
Lansarea SNV Criuleni, 11 mai
Tinerii au discutat despre calendarul activităților și impactul acestora. La
fel în cadrul ședinței s-a lansat Campania raională de colectare de fonduri
cu denumirea ”Ajută-mă să arăt ca tine”. Campania are scop colectarea
banilor pentru Alexei, băiatul de 13 ani din s. Dubăsarii Vechi care a
rămas desfigurat de un incendiu la vârsta de 2 ani. De atunci, e nevoit sa
înfrunte zilnic prejudecăți și priviri ciudate. Tot ce își dorește băiatul este
să arate la fel ca și ceilalți, mai ales acum, când medicina face minuni in
toata lumea, băiatul nu poate scăpa de necazul sau, din cauza sărăciei.
Activitatea a fost organizată de Centrul Resurse pentru Tineri ”UniT”. Pentru mai multe poze accesați aici.

Plasarea anunțurilor și boxelor de colectare a banilor, 11 mai
Pe parcursul zilei au fost plasate anunțuri
și boxe de colectare a banilor, care vor fi
donaţi unui băieţel din s. Dubăsarii Vechi.
Activitatea a fost organizată de Consiliul
Raional al Tinerilor din Criuleni în
parteneriat cu liceele și gimnaziile din
Criuleni, Boșcana, Jevreni, Bălășești,
Cimișeni, Coșerniţa. Mai multe fotografii de la eveniment vedeţi aici și aici.
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Derularea desenului animat pentru cei mici, 14 mai
Au fost proiectate desene animate. Banii colectaţi din vânzarea biletelor au mers în fondul colectat
pentru Alexei. Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni în parteneriat
cu Centrul Resurse pentru Tineri ”UNIT” Criuleni și Liceul teoretic Cimișeni.
Voluntarii în acțiune, 14 mai
Tinerii voluntari ai Centrului resurse pentru Tineri ”UniT” au promovat o viață sănătoasă într-un mod
mai neobișnuit. Ei au instruit privind tehnica echipării și urcării pe peretele de escaladă. Activitatea a
fost organizată de Centrul Resurse pentru Tineri ”UNIT” Criuleni în parteneriat cu Consiliul Raional al
Tinerilor din Criuleni. Vedeți foto aici.

Ajutor bătrânilor, 14 mai
În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului tinerii voluntari din satul Jevreni au ajutat câțiva
bătrâni singuratici. de Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni în parteneriat cu Centrul Resurse
pentru Tineri ”UNIT” Criuleni. Mai multe fotografii găsiți aici.

Derularea filmelor, 15 mai
În or. Criuleni și s. Cimișeni au fost prezentate filme. Banii colectaţi din vânzarea biletelor au mers în
fondul colectat pentru Alexei. Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din
Criuleni în parteneriat cu Centrul Resurse pentru Tineri ”UNIT” Criuleni. Vedeți foto aici, aici și aici.

25

”Împreună viața are culoare”, 15 mai
A fost organizat un eveniment frumos dedicat zilei familiei. Activitatea a fost organizată de Centrul
Resurse pentru Tineri ”UniT” în parteneriat cu A.O. ”FCPS”, Direcția Educație Criuleni, Centrul de zi
”Speranța”, Colectivul de dans ”Victoria”, Școala muzicală Criuleni, Școala Primară Criuleni, Liceul
Teoretic ”Boris Dînga” și Liceul Teoretic Hîrtopul Mic. Vedeți foto aici.

Adunarea tuturor banilor, 17 mai
Tinerii din fiecare sat au adus banii colectaţi în cadrul campaniei. Activitatea a fost organizată de
Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni în parteneriat cu Centrul Resurse pentru Tineri ”UNIT”
Criuleni. Găsiți informații și foto aici și aici.

Donarea banilor lui Alexei și bunicii sale, 17 mai
Suma de bani colectată a fost donată pentru operarea lui Alexei în cadrul evenimentului organizat la
Tucano Cafe, Chișinău. Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni în
parteneriat cu Centrul Resurse pentru Tineri ”UNIT” Criuleni. Mai multe detalii și foto aici și aici.
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Raionul Drochia
Prezentarea Filmului „Culorile”, seminare informative pe Prevenirea Violentei in familie, 12 mai
Cu această ocazie a fost prezentat filmul „Culorile”, și informați beneficiarii privind modalități de
prevenire a violenței în familie. Activitatea a fost organizată de A.O. Centrul International „La Strada”
în parteneriat cu Direcţia de Învățământ Drochia.

Raionul Dubăsari
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Dubăsari – Rimma TOHON, Responsabil servicii
tineret, Consiliul Raional Dubăsari, nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în SNV 2015.

Raionul Edineț
Prezentarea Filmului „Culorile”, seminare informative pe Prevenirea Violentei in familie, 14 mai
Cu această ocazie a fost prezentat filmul „Culorile”, și informați beneficiarii privind modalități de
prevenire a violenței în familie. Activitatea a fost organizată de A.O. Centrul International „La Strada”
în parteneriat cu Direcţia de Învățământ Edineț.

Raionul Fălești
Teatru Social dedicat voluntariatului și stereotipurilor legate de Uniunea Europeană, 11 mai
Tinerii au organizat un eveniment dedicat promovării voluntariatului și stereotipurilor legate de
Uniunea Europeană. Activitatea a fost organizată de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în
parteneriat cu Direcţia de Învățământ Fălești.
Training cu Voluntarii ,,Angajăm Primar”, 11 mai
În data de 11 mai, la ora 10:00, în incinta L.T. „ Mihai Eminescu”, or. Fălești, s-a desfășurat trainingul
cu voluntari „Angajăm Primar”,la care s-a discutat importanța participării active în procesul de vot, la
Alegerile Locale din 14 Iunie. Activitatea a fost organizată de Grupul de Iniţiativă Locală ,, Înger Invizibil”.
Campania ,,Ieși La Vot”
A avut loc o campanie de informare și motivare a cetăţenilor pentru a participa activ în cadrul
Alegerilor Locale din 14 Iunie 2015. Activitatea a fost organizată de Asociația Promo-Lex.
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Raionul Hîncești
Ziua Europei in Bobeica, 11 mai
La 11 mai, ora 14:00, în incinta Liceului Bobeica, a fost organizata Ziua Europei in Bobeica, scopul
fiind informarea beneficiarilor despre aceasta sărbătoare și beneficiile zonei euro. Activitatea a fost
organizată de A.O. Always Together în parteneriat cu Liceul Teoretic Bobeica.
Plantarea florilor pe terenul de fitness, 13 mai
Voluntarii CVB vor planta flori și vor salubriza parcul de fitness. Activitatea a fost organizată de A.O.
Always Together în parteneriat cu Clubul de Voluntari din Bobeica (CVB).
Instruire profesori, 14 mai
Programul trainingului – Misiune, Viziune, Valori presupune dezvoltarea unei viziuni individuale și
comune, setarea unui set de valori și construcţia unei vieţi bazată pe valori, ce reprezintă temelia
fiecărei decizii. Activitatea a fost organizată de Academia Nicolae Dumitrescu.
Training pe scrierea de proiecte, 14 mai
Un grup de tineri au beneficiat de un training pe scrierea de proiecte cu scopul ulterior de a aplica
către finanțatori și de a obține un grant pe care să-l gestioneze. Activitatea a fost organizată de UST
Hîncești în parteneriat cu Direcția de tineret Hîncești și Consiliul Raional Hîncești.
Training pe scrierea de proiecte, 16 mai
Activitatea s-a desfășurat cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău in cadrul proiectului Awake the
Leader Within You! Tinerii au învățat tehnica scrierii de proiecte ulterior vor aplica pentru a
implementa în realitate un proiect. Activitatea a fost organizată de A.O. Always Together în
parteneriat cu Liceul Ciuciuleni din s. Ciuciuleni.
Training pe Leadeship, 17 mai
Activitatea s-a desfășurat cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău și face parte din proiectul Awake the
Leader Within You! Tinerii au învățat conceptul de Leadeship și modalități de implicare in procesul
decizional. Activitatea a fost organizată de A.O. Always Together în parteneriat cu Liceul Bobeica.
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Raionul Ialoveni
Oră informativă: Sănătatea Reproductivă, 11 mai
Voluntarii au organizat în incinta Bibliotecii Publice Costești o oră
informativă pentru toţi cititori și pentru toţi cei care calcă pragul
instituţie. Ora informativă a avut loc ca scop dezvoltarea la tineri a
cunoștinţelor, atitudinilor, deprinderilor utile de viaţă și de a-i
convinge să își protejeze propria sănătate cu toată responsabilitatea.
În timpul orei s-a discutat despre schimbările pubertate în adolescenţă,
anatomia și fiziologia organelor genitale feminine și masculine, regulile
de igienă intimă atât la băieţi cât și la fete, infecţiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA și
simptomele acestora și de asemenea pașii concreţi în caz de depistare a unor simptome. Ce este sarcina
și care sunt simptomele sarcinii și informaţii de bază despre metodele de contracepţie potrivite
adolescenților. Activitatea a fost organizată de A.O. Alternativa în parteneriat cu Y-PEER Moldova și
Biblioteca Publică Costești. Mai multe detalii despre eveniment vedeţi aici, aici, aici și aici.

1 cartof+1 cartof=2 zâmbete, 11 mai
Elevii claselor I-IV din Liceul Teoretic ”Olimp” s-au oferit să ajute persoanele în etate din satul lor.
Astfel cu o contribuție minimă personală, dar semnificativă în comun, copilașii s-au oferit ca fiecare să
aducă câte un cartof la școala, unde împreuna i-au adunat, iar după lecţii au mers la bătrâni din sat,
care aveau nevoie de ajutor și le-au oferit acești cartofi. Elevii care au învăţat de dimineață, adică cei
din clasele I-IV au adunat cartofii de dimineața, iar elevii claselor II-III, care au învățat după amiază,
au adunat cartofii imediat după ce s-au început lecţiile. În total s-au adunat aproximativ 70 de kg care
au fost duși la bătrâni. Astfel 1 cartof + 1 cartof = 2 zâmbete !!! Activitatea a fost organizată de Liceul
Teoretic „Olimp”. Mai multe informaţii despre eveniment găsiţi aici și aici.
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Ora Informativa: Sănătate Reproductivă, 12 mai
Lena Bîrca (Trainer National în domeniul Sănătății Reproductive) a
oferit o oră informativă elevilor claselor a 9-a despre: Sănătatea
Reproductivă, luarea deciziilor în perioada adolescentină, ierarhizarea
valorilor, să știi să spui NU, corpul uman (anatomia și fiziologia,
schimbările în perioada de adolescență la băieți și la fete și igiena
personală), prevenirea ITS și HIV/SIDA, planuri de acțiune – Ce faci
daca ai o ITS sau HIV/SIDA?, sarcina și parentalitatea, informații de
bază despre metodele de contracepție, lucrul de care trebuie să tina seama. Trainerul a primit
întrebări din partea auditoriului. Activitatea a fost organizată de în parteneriat cu Elda Hiller. Mai
multe detalii găsiți aici.
O acadea in schimbul unui zâmbet, 12 mai
Voluntarii au oferit câte două ciocolate copiilor din Centrul de zi ”Curaj”, din satul Costești. Copiii au
rămas surprinși de cadoul dulce și au mulțumit pentru emoțiile pozitive primite. Ciocolatele au fost
oferite de către Elda Hiller, din Elveția, care este un partener și un bun prieten al organizației. Activitatea a
fost organizată de Asociația Obștească Compasiune. Pentru mai multe informații vedeți aici.

Amplasarea urnelor metalice de gunoi, 12 mai
Acţiunea de amplasare a urnelor cu suport metalic pe teritoriul satului Nimoreni
este continuarea Proiectului: ”Gândește verde, gândește curat”, demarat de
Consiliul de tineret Nimoreni, un proiect ecologist, de dezvoltarea spiritului civic în
rândul tinerilor din localitate. Instalarea urnelor este a 3-a etapă a proiectului, după
ce prima etapă a fost împărţirea pliantelor informaţionale, apoi a urmat colectarea
gunoiului de pe întreg teritoriul satului. În proiect au fost implicaţi circa 120 tineri din
gimnaziu și voluntari din localitate. Activitatea a fost organizată de Consiliul Local al
Tinerilor Nimoreni în parteneriat cu Primăria satului Nimoreni și Consiliul tinerilor
din Nimoreni. Detalii găsiți aici.
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“Atelier – Cartea cere ajutor”, 13 mai
Cărțile reprezintă averea cea mai de preţ a oricărei persoane,
însa cum cărţile sunt realizate din hârtie, un material destul de
fragil, acestea se pot degrada foarte ușor in timp. În orice
bibliotecă, reparațiile minore reprezintă o componenta în efortul
de întreținere a colecţiilor de cărţi. Uneori o mică reparaţie ar
putea opri o deteriorare serioasă care necesită o reparare
complexă, de aceea, Biblioteca Publică Costești a organizat în
cadrul SNV-ului un atelier de reparare a cărţilor cu genericul
Cartea Cere Ajutor. În cadrul acestui atelier atât voluntarii cât și cititorii
bibliotecii, au participat la repararea cărţilor deteriorate pentru a le
prelungi viața. Tuturor participanților le-au fost distribuite materialele
necesare pentru desfășurarea acestei activităţi însoţită de o lecţie cu
genericul Cum se repara o carte. La sfârșitul activităţii s-a făcut bilanţul
și s-au menţionat cei mai activi participanţi. Activitatea a fost
organizată de Biblioteca Publica Costești în parteneriat cu Asociaţia
Obștească Alternativa. Mai multe informații și foto aici.
Free Hugs, 14 mai
Elevii claselor a 11-a și a 12-a s-au hotărât să dăruie mai mult
zâmbet, căldură și lumină decât soarele. Astfel în timpul ultimei
recreaţii când toţi elevii vor merge acasă, optimiștii liceului au fost
foarte darnici și au oferit îmbrăţișări gratuite oricui. Cei care au
primit o îmbrăţișare gratuită au primit și o pliantă ca un îndrumător
spre calea fericirii care include 5 Reguli pentru a fi fericit.
Îmbrățișarea…. un gest mic, banal, făcut doar pe jumătate sau din
obișnuință, un gest pe care îl luam de cele mai multe ori ca atare… Dar acest gest mic poate face
minuni mari pentru fiecare dintre noi. Lăsați-vă îmbrățișați când simțiți nevoia. Acordați o îmbrățișare
daca cel de lângă voi are nevoie de ea. Îmbrățișarea este un medicament universal. Uneori o raza de
soare. O consolare... O mângâiere... O speranță... Un gest ușor prin care îi amintești celuilalt ca îi ești
alături, la bine și la rău... Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic Olimp. Vedeți mai multe
informații și foto aici și aici.
Colectarea produselor alimentare, rechizitelor școlare, jucăriilor etc. pentru familiile vulnerabile, 14 mai
Scopul acestei activităţi de caritate a fost să ofere ajutor familiilor social vulnerabile prin donarea
produselor alimentare, rechizitelor școlare pentru copii ce fac parte din aceste familii, jucăriilor etc.
Au fost colectate diferite lucruri pentru câteva familii vulnerabile. Activitatea a fost organizată de
Liceul Teoretic Costești.
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Lecție informativa ,,Prevenirea și combaterea HIV/SIDA”, 14 mai
A avut loc o ora informativa cu tema ,,Prevenirea și combaterea HIV/SIDA” în com. Ruseștii Noi, r.
Ialoveni. Scopul orei a fost de a informa noua generație despre pericolul infectării cu HIV și respectiv
prevenirea răspândirii acestuia printre tineri. In cadrul lecției elevii au aflat multă informație utila cum
ar fi : incidenta HIV in r. Ialoveni, metode de transmitere a virusului și metode de protejare.
Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic Ruseștii Noi în parteneriat cu Rețeaua de Educatori de
la Egal la Egal Alternativa. Mai multe amănunte găsiți aici.

Cu noi e mai CURAT și mai LUMINOS!, 15 mai
Elevii claselor a 9-a, 10-a, 11-a, 12-a au desfășurat o activitate de voluntariat prin care să fac ordine și
să renoveze Răstignirea care se afla pe str. principala a satului, str. Ștefan cel Mare. Astfel tinerii au
procurat din contribuţie proprie materialele necesare pentru a renova Răstignirea, cum ar fi vopsele,
diluanţi și perii de vopsea. La sfârșitul orelor, elevii au început munca prin curăţirea zonei de deșeuri,
apoi au curăţat terenul de buruieni și au afânat solul, au vopsit Răstignirea și gărduleţul din jurul ei, iar
la urmă au sădit flori ca să bucure ochii trecătorilor. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic
Olimp. Mai multe informații și foto găsiți aici.

FIG- Funny Intelectula Games, 16 mai
Pentru ca tinerii din satul Costești să petreacă timpului liber într-un mod interesant, educativ și util s-a
organizat un Erudit Club, unde să se poată aduna copiii, tinerii, maturii, bătrânii și să organizeze jocuri
intelectuale live, din urma cărora primești emoţii noi, pozitive, o nouă experienţă, îţi faci prieteni noi,
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devii mai deschis și relaxat. Astfel toţi tinerii au posibilitatea să își petreacă timpul liber nu în stradă
sau alte locaţii periculoase pentru tineri. Activitatea a fost organizată de CSPT Avante și CLT Costești
în parteneriat cu AO Alternativa, CSPT Avante, Liceul Teoretic „Olimp”, Liceul Teoretic Costești și
Fondul pentru Tineri Ialoveni. Găsiți mai multe informații și foto aici și aici.

Instalarea unui coș de gunoi, 16 mai
În toamna anului 2014, Grupul de iniţiativă START-sîrguinţă, tact, activism, rapiditate și tenacitate
din Consiliul Local al Tinerilor din Costești au câștigat proiectul Dragule, meleagule, frumosul meu
Costești depus la Fondul pentru Tineri Ialoveni. Ca urmare a proiectul au fost procurate și amplasate
10 coșuri de gunoi și un panou informativ în special în preajma staţiilor de microbuze. Însa deoarece
una din staţii era în curs de construcţie amplasarea urnei a fost amânată fiind realizată acum. A.O.
Compasiune au instala și ultimul coș de gunoi. Activitatea a fost organizată de Grupul de iniţiativă
START în parteneriat cu Consiliul Local de Tineri Costești, Asociaţia Obșteasca Compasiune și A.O.
Alternativa. Mai multe detalii și foto găsiți aici și aici.

Distribuirea fluturașilor cu mesaj ecologic în rândul consătenilor, 17 mai
Scopul activității a fost de a spori gradul de conștientizare în rândul consătenilor privitor la politicile de
ocrotire a mediului ambiant și promovarea voluntariatului în rândul tinerilor. În acest sens se vor
distribui fluturaţi cu mesaje ecologice și se va comunica consătenilor principalele probleme ecologice ale
satului așteptând răspunsuri de soluţionare chiar de la ei. Activitatea a fost organizată de Echipa Verde a
satului Răzeni din Liceul Teoretic „ Ion Pelivan” în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni. Găsiți
informație și foto aici.
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Flash-mob cu ocazia Comemorare a Zilei Internaţionale a persoanelor decedate de HIV/SIDA, 17 mai
Duminică, 17 mai ora 17:00, în scuarul parcului Sfatul Ţarii din orașul Ialoveni a fost organizat un flashmob cu ocazia comemorării Zilei Internaţionale a persoanelor decedate de HIV/SIDA. Tinerii îmbrăcaţi
în maiouri au distribuit pliante informative și prezervative la dorinţă persoanelor din teritoriu.
Totodată au fost aprinse lampioane în memoria persoane decedate de HIV/SIDA, au fost susţinute
discursuri din partea organizatorilor și autorităților publice. Activitatea a fost organizată de Asociaţia
Obștească Alternativa în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni. Vedeți foto aici.

Raionul Leova
Strângere de fonduri pentru un copil bolnav (I - VII), 11-17 mai
Începînd cu ziua de 11 mai, în orașul Leova, voluntarii „Euroclub” au postat un anunţ pe reţelele de
socializare prin care au colectat fonduri de la locuitorii or. Leova pentru a contribui la salvarea unui
copil. Acţiunea de colectare a avut loc pe parcursul întregii săptămâni. Activitatea a fost organizată de
„Euroclub” Leova în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi protecţie a familiei Leova.
Vizită la domiciliu, 14 mai
Prin aceste vizite s-a verificat starea generală de sănătate, s-a măsurat tensiunea, s-a efectuat masaj
general cu accent pe partea stângă care este afectată de paralizie. Activitatea a fost organizată de
A.O. „Avante” în parteneriat cu Help Age International.
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„Talentul transmis din familie”, 15 mai
A fost organizată o expoziţie de pictură a copiilor „Talentul transmis din familie” pentru a reaminti
tuturor importanţa familiei şi a scoate în evidenţă faptul că noi oamenii suntem toţi o familie şi e
necesar să ne susţinem şi să ne ajutăm reciproc. Activitatea a fost organizată de Centrul de
meşteşugărit din s. Filipeni în parteneriat cu Gimnaziul din s. Filipeni.
„Moştenit-am din Bătrâni”, 17 mai
Direcţia Cultură Turism Tineret şi Sport Leova a organizat etapa a III-a a festivalului „Moştenit-am din
Bătrâni” cu participarea artiştilor amatori din r-ul Leova în s. Beştemac pentru promovarea localităţii şi
atragerea investiţiilor. Activitatea a fost organizată de Direcţia Cultură Turism Tineret şi Sport Leova
în parteneriat cu Primăria s. Beştemac.

Raionul Nisporeni
Rolul voluntarilor în identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul apă și sanitaţie la nivel local
și naţional, 13 mai
La training-ul „Rolul voluntarilor în identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul apă și sanitaţie
la nivel local și naţional” au participat cadrele didactice din cele 3 localităţi și elevii claselor VII – IX.
Activitatea a fost organizată de A.O. ”Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova” în parteneriat
cu Gimnaziul din Marinici, Centrul Social, Grădinița de copii, Biblioteca publică, A.O. ,,Codrenii”,
Centrul Social Milești, A.O. Midava, Clubul Familiei și Redacţia ,,Deșteptarea”. Găsiți mai multe
informații și foto aici și aici.

Să aducem o rază de lumină şi speranţă în casele celor mai triști ca noi, 13 mai
Activitatea de binefacere «Să aducem o rază de lumină şi speranţă în casele celor mai triști ca noi» a
fost organizată cu implicarea elevilor claselor V-VIII împreună cu diriginţii. Aceștia s-au deplasat la
bătrâni pentru a le aduce produsele alimente colectate anterior și pentru ai ajuta la treburile casnice,
iar celor ţintuiţi la pat le-au fost oferite prânzuri calde. De asemenea copiii de la Grădiniţa de copii din
localitate împreună cu părinţii au colectat fructe și legume pentru a le aduce în această zi copiilor în
dificultate. Activitatea a fost organizată de Asociaţia Obştească «Centrul de Comunicare şi Informare
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Midava» s. Milești în parteneriat cu A.O. ”Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova”, Primăria,
Centrul Social, Grădinița de copii și Redacția ,,Deșteptarea”. Vedeți foto aici.

Sesiuni de educare, 14 mai
S-a desfășurat training-ul „Rolul voluntarilor în identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul apă
și sanitaţie la nivel local și naţional” la care au participat cadrele didactice și elevii claselor VII – IX.
Activitatea a fost organizată de A.O. ”Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova în parteneriat
cu Gimnaziul din Vînători. Mai multe informații găsiți aici.
Sesiuni de educare, 15 mai
S-a desfășurat training-ul „Rolul voluntarilor în identificarea problemelor și soluţiilor pe domeniul apă
și sanitaţie la nivel local și naţional” la care au participat cadrele didactice și elevii claselor VII – IX.
Activitatea a fost organizată de A.O. ”Solidaritate Europeana pentru Apa in Moldova în parteneriat
cu Gimnaziul din Călimănești.
Vizita la Stația de epurare a apelor uzate și stația de pompare din raionul Nisporeni, 15 mai
Activitate practică - informativă la staţia de epurare a apelor uzate și staţia de pompare din r-ul
Nisporeni. La vizită au participat cei mai activi tineri din gimnaziile vizitate, selectaţi în timpul traininglui, având oportunitatea de a vedea locul de colectare a deșeurilor din întregul raion și procesul de
curăţare a apelor uzate. Activitatea a fost organizată de A.O. ”Solidaritate Europeana pentru Apa in
Moldova în parteneriat cu Stația de epurare a apelor uzate și Stația de pompare din raionul Nisporeni.
Vedeți foto aici.
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"Comunitatea pentru o familie fericita - o lume mai bună", 17 mai
Scopul acestei activităţi a fost de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei –
egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea
tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor şi persoanelor în etate promovarea valorilor
familiei în comunitate. Activitatea a fost organizată de Clubul familiei din satul Mileşti. Mai multe
fotografii găsiți aici.

Raionul Orhei
Deschiderea SNV Orhei: Expoziţie foto cu activităţi ale voluntarilor din or. Orhei, 11 mai
Evenimentul a avut ca scop prezentarea instituțiilor gazdă a activității de voluntariat din Orhei și
promovarea acţiunilor de voluntariat ale acestora. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu Centru de Tineret Orhei și A.O. Adolescentul.
Harta Comorilor, 11 mai
În data de 11 mai, între orele 15.00-16.30, s-a desfășurat activitatea interactivă ”Harta Comorilor”
găzduită de Casa Internat Orhei. Condițiile jocului erau ca participanții să găsească o comoară
ascunsă, fiind nevoiți însă până la aceasta să parcurgă unele staţii care au implicat: Desen pe asfalt;
Exerciţii fizice; Origame; Statuia; Atelier culinar etc. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu voluntarii CCSM Orhei. Mai multe poze de la eveniment vedeți aici.
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Școala Familiei, 12 mai
A fost organizat un training informativ formativ pentru viitorii specialiști în asistenţa socială în care au
fost discutate subiecte ce ţin de relaţiile în cuplu: cunoașterea de sine și a celuilalt, dragostea,
limbajele iubirii și comunicarea în cuplu. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu
Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Orhei. Vedeți foto aici.

Sănătate pentru toţi!, 12 mai
Cu ocazia 12 mai – Ziua internaţională a nurselor a fost promovat modul sănătos de viaţă. S-au
efectuat gratuit servicii de măsurare a tensiunii, pulsului și IMC. S-au oferit informaţii despre modul
sănătos de viaţă. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei și CCSM Orhei în parteneriat cu Colegiul
de Medicină. Mai multe fotografii aici.

La monumentul ostașului căzut, 12 mai
Acţiune de salubrizare a fost realizată la monumentul eroilor decedaţi în război. Activitatea a fost
organizată de Centrul Comunitar ”Arca lui Noe”, din s. Isacova. Găsiți mai multe fotografii aici.
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Motivaţie+Transpiraţie=Succes, 13 mai
S-a organizat o acţiune de promovare a modului sănătos de viaţă prin alergare. Persoanele implicate
au distribuit apoi pliante despre importanţa activităţii fizice și a sportului. Activitatea a fost organizată
de CSPT Orhei. Mai multe poze de la eveniment găsiți aici.

Socials skills, 13 mai
S-a desfășurat un training axat pe formarea și dezvoltarea abilităţilor și competenţelor sociale prin
discuţii și conversaţii cu caracter educativ. Activitatea a fost organizată de Eugenia Rotaru, Director
Linguata Orhei în parteneriat cu CSPT Orhei. Vedeți foto aici.

Ședinţă de colaborare cu persoanele-resursă în educaţie ”Managementul stresului în perioada
examenelor”, 14 mai
Ședinţă cu profesorii din raionul Orhei, responsabili pe probleme educative, discuţii și schimb de
experienţă la subiectul educaţie ”Managementul stresului în perioada examenelor”. Activitatea a
fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Direcţia de Învățământ Orhei. Mai multe fotografii
sunt aici.
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Fii voluntar pentru un bolnav!, 14 mai
S-a petrecut timpul cu un copil internat în Secţia de Pediatrie, s-a oferit suport psihologic și emoţional.
Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Asistenţa Socială din Colegiul Vasile
Lupu, Orhei. Vedeți foto aici și aici.

Atelier de creaţie, 14 mai
În cadrul unui atelier de creație s-au realizat lucrări manuale din plastic pentru decorare (flori).
Activitatea a fost organizată de Centrul Comunitar ”Arca lui Noe”.
Big brothers, 15 mai
Elevii de la Colegiul Pedagogic, la Asistenţa Socială au petrecut timpul împreună cu copiii de la Școala
Internat organizând jocuri și ajutând la temele pentru acasă. Activitatea a fost organizată de CSPT
Orhei în parteneriat cu Colegiul Pedagogic ” Vasile Lupu”din Orhei. Vedeți foto aici.

Ce? Unde? Când?, 15 mai
S-a desfășurat o victorină intelectuală cu întrebări de cultură generală la tema: Familia, relaţii de cuplu
și voluntariat. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Orhei
și Centrul de Tineret Orhei. Mai multe foto aici.
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Ziua familiei – concurs de fotografii, 15 mai
S-a desfășurat un concurs în care participanţii la concurs au trimis poze de familie. Cele mai reușite
lucrări au fost premiate. Activitatea a fost organizată de Centrul de Tineret Orhei în parteneriat cu
Consiliul Raional al Tinerilor Orhei. Găsiți mai multe fotografii aici.
Felicitări!, 15 mai
S-au confecţionat felicitări cu ocazia zilei Familiei și au fost dăruite lucrările elaborate la cetățenii din
sat. Activitatea a fost organizată de Centrul Comunitar Universul, s. Piatra. Vedeți foto aici.

Nepoţei de împrumut, 16 mai
Voluntarii au ajutat un bătrân singuratic din s. Susleni să face ordine prin curte, casă, să aducă apă, să
pregătească masa și au acordat suport psiho-emoţional acestuia. Activitatea a fost organizată de CSPT
Orhei în parteneriat cu elevii de la Asistenţa Socială, CS nr.1. Mai multe poze de la eveniment găsiți aici.

Acţiune caritate la Casa de bătrâni, 16 mai
Voluntarii au colectat și donat haine pentru beneficiarii de la Casa de bătrîni Susleni. Activitatea a fost
organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu elevii de la Asistenţa Socială, CS nr.1. Mai multe foto aici.
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Ziua lumânărilor aprinse, 17 mai
S-a distribuit material informativ despre HIV/SIDA și s-a organizat un flash-mob de comemorare a
victimelor HIV/SIDA. Activitatea a fost organizată de A.O. Adolescentul în parteneriat cu Centrul de
Tineret. Mai multe poze găsiți aici.

Raionul Rezina
Amenajarea terenului în preajma răstignirii de la intrarea în Rezina-vest (I-VI), 11-16 mai
În data de 11 mai, după ora 17.00 a fost instalată o răstignire la intrare în Rezina-vest. De asemenea
în această săptămână (11-16 mai), au fost petrecute lucrări de amenajare. Activitatea a fost organizată
de Sematrus SRL în parteneriat cu Magazinul materiale de construcţie și Restaurantul „Lilia”.

„Cu o hăinuţă și o jucărie, fericește o copilărie” (I-VI), 11-16 mai
Au fost adunate hăinuţe și jucării de la copii din Grădiniţa Nr.6, orașul Rezina, care ulterior au fost
donate copiilor din această grădiniţă, care au nevoie de ele. Activitatea a fost organizată de Grădiniţa
nr. 6. Mai multe fotografii vedeţi aici
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„Noi suntem alături de voi”, 13 mai
A fost organizată o vizită de suflet la 4 persoane în etate din orașul Rezina. În vizită au mers mai mulți
enoriași. Activitatea a fost organizată de Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”.
„Educaţie prin muncă”, 13 mai
La grădiniţa s-a amenajat terenul de joacă pentru copii cu participarea părinţilor,
copiilor și educatorilor. Activitatea a fost organizată de Grădiniţa nr. 6. Găsiți mai
multe fotografii aici.

„Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea”, 15 mai
A fost petrecută o oră cu elevii clasei a X-B cu folosire diferitor exemple concrete unde au participat
elevii în activităţi de voluntariat. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic „Alecsandru cel Bun”
în parteneriat cu A.O. „Nufărul”.
Familia – așezământ sfânt creat de Dumnezeu, 17 mai
S-a desfășurat seminarul „Familia – așezământ sfânt creat de Dumnezeu”. Vedeți foto aici.

Curățenie la cimitir, 17 mai
Activitatea s-a desfășura duminică, 17 mai 2015, în r. Rezina în cadrul Săptămânii Naționale a
Voluntariatului (SNV) 2015. Mai multe foto aici.
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Raionul Sîngerei
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Dubăsari – Andrian POPOVICI, Specialist de tineret
raional, Consiliul Raional Sîngerei, nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în SNV 2015.

Raionul Strășeni
Salubrizarea teritoriului Centrului de zi ”Răsărit”, 11 mai
La 11 mai, între orele 10.00-12.00, în orașul Străşeni, pe parcursul a 2 ore, s-au desfășurat activități de
salubrizare a centrului de zi ”Răsărit”. Pornind de la afirmaţia că prin exemplu personal poţi obţine
mai multe beneficii decât prin explicaţii, participanții au plantat flori, au curățat grădinițele din
apropierea caselor de odihnă precum și alte activități de salubrizare. Activitatea a fost organizată de
Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist. Mai multe fotografii de la această activitate vedeţi aici și aici.

Omul sfinţeşte locul , 12 mai
Beneficiarii centrului au făcut ordine pe teritoriul centrului. Activitatea a fost organizată de Asociaţia
pentru Educaţie Neoumanist.
Voluntariatul în cadrul bibliotecilor, 12 mai
S-a discutat despre importanţa voluntariatului şi implicarea
voluntarilor în activitatea bibliotecilor. Activitatea a fost organizată de
Biblioteca publică raională M. Sadoveanu. Vedeți mai multe poze
aici.

Salubrizarea teritoriului (I-II), 13 și 14 mai
S-a efectuat salubrizarea centrului cu implicarea beneficiarilor în acţiuni de curăţarea a teritoriului.
Activitatea a fost organizată de A.O. Centrul pentru protecţie socială a copiilor orfani, din familii
defavorizate şi bătrâni singuratici „Prometeu ”. Vedeți foto aici.
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Informare și evaluare Masa Bucuriei, 13 mai
A avut loc un eveniment de informare despre oportunităţile de voluntariat şi de evaluare a Campaniei
Masa Bucuriei. Activitatea a fost organizată de Misiunea Socială “DIACONIA”.
Ziua familiei , 15 mai
De Ziua Familiei s-a organizat un concert caritabil cu participarea voluntară a Ansamblului Divertis şi
Ansamblului Baştina. Activitatea a fost organizată de Şcoala de arte din Străşeni și Casa raională de
cultură din Străşeni. Mai multe fotografii găsiți aici, aici, aici și aici.

Şezătoare, 15 mai
S-a desfășurat o șezătoare cu tradiţii şi obiceiuri din străbuni. Activitatea a fost organizată de A.O.
Centrul pentru protecţie socială a copiilor orfani, din familii defavorizate şi bătrîni singuratici
„Prometeu ”. Găsiți mai multe informații și foto aici și aici.

Voluntarul în acțiune, 15 mai
S-a desfășurat un Flash mob în parcul din oraş. Activitatea a fost organizată de ONG Cultura Nouă.
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Înmânarea diplomelor voluntarilor din cadrul campanii Masa Bucuriei, 16 mai
S-au înmânat diplome pentru voluntari. Activitatea a fost organizată de Misiunea Socială “DIACONIA”. Găsiți
mai multe informații și foto aici, aici și aici.

Comoara ascunsă, 17 mai
Au avut loc concursuri, jocuri, divertisment şi voie bună. Activitatea a fost organizată de Consiliul
tinerilor. Vedeți foto aici.

Raionul Șoldănești
Fii Exemplu pentru Mine!, 12 mai
Voluntarii împreună cu coordonatorul patrulează prin oraș într-u
identificarea faptelor, acţiunilor exemple. Activitatea a fost organizată de
Grupul de Iniţiativă Locală ,,Înger Invizibil” în parteneriat cu Căpșunel
Art Event. Veți foto aici.

Raionul Ștefan Vodă
Spectacolul ,, Acasă’’ de Dumitru Matcovschi, 15 mai
S-a realizat un spectacol teatral. Activitatea a fost organizată de Direcţia cultură, tineret, sport și
turism în parteneriat cu Consiliul Raional Ștefan – Vodă și Direcţia de învățământ Ștefan – vodă.
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,,Iniţiere în scrierea proiectelor’’, 16 mai
S-a realizat o instruire în domeniul scrierii proiectelor pentru tinerii din raion. Activitatea a fost
organizată de ONG ,,Aripi Europene’’ în parteneriat cu Asociaţia culturală ,,Pro Basarabia și România’’.
Comemorarea primadonei Operei Naţionale Maria Bieșu, 16 mai
S-a desfășurat un concert de comemorare. Activitatea a fost organizată de Școala de arte ,, Maria
Bieșu’’ și Uniunea Muzicienilor din Moldova în parteneriat cu Direcţia cultură, tineret, sport și
turism, Consiliul raional Ștefan – Vodă.

Orașul Ungheni
Amenajarea răzoarelor pentru flori din Parcul Central din or. Ungheni, 11 mai
Începînd cu data de 11 mai, ora 14:00, precum și pe parcursul Săptămânii Voluntariatului, copiii de la
Centrul raional de Creaţie a Copiilor din or. Ungheni au lucrat la amenajarea răzoarelor pentru flori
din Parcul Central din or. Ungheni: au săpat, au răsădit flori,pe care le-au udat. Activitatea a fost
organizată de Centrul raional de Creaţie al Copiilor Ungheni în parteneriat cu AO „Creatorii”.
Confecţionarea păpușilor pentru copiii de la grădiniţă, 12 mai
Elevii din au confecţionat păpuşi din deşeuri de la combinatul de cusut din or. Ungheni şi de la părinţi.
Activitatea a fost organizată de Cercul de creaţie „Fantezie” com. Măcăreşti în parteneriat cu
Combinatul de cusut din or. Ungheni și Grădiniţa „Izvoraş” din com. Măcăreşti.
Prezentarea spectacolului „Amintiri din copilărie”, 13 mai
Elevii din cercul de creaţie vor prezenta în faţa preşcolarilor spectacolul „Amintiri din copilărie”.
Activitatea a fost organizată de Cercul de creaţie „Fantezie” com. Măcăreşti în parteneriat cu
Grădiniţa „Izvoraş” din com. Măcăreşti.
„Voluntarii – mentori”, 14 mai
Voluntarii – mentori, elevii cl. a XI-a, LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa, au acordat ajutor elevilor claselor
primare în pregătirea lecţiilor de limba română, matematică și limba engleză. Activitatea a fost
organizată de Liceul Teoretic „A. Mateevici” s. Pîrliţa.
Prezentarea master-class-ului ”Confecţionarea jucăriilor din deşeuri”. Expoziţie în Centrul „Casa
pentru Toţi”, or. Ungheni, 15 mai
Specialiştii din cadrul Centrului raional de Creaţie a Copiilor au prezentat în faţa copiilor un masterclass de confecţionare a jucăriilor din deşeuri. Activitatea a fost organizată de A.O. „Creatorii” în
parteneriat cu A.O. „Sprijin şi Speranţă” și Centrul „Casa pentru toţi”.
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„De la inimă la inimă” - recital, 16 mai
Elevii clasei a VIII-a „B” de la LT „M. Eminescu”, or. Ungheni au prezentat un recital la Centrul „Casa
pentru Toţi”, unde sunt în activitate copii cu disabilităţi. Activitatea a fost organizată de Liceul
Teoretic „M. Eminescu”.
Colectarea produselor alimentare, jucăriilor și hainelor, 17 mai
Copiii şi tinerii care au frecventat şi frecventează Centrul raional de Creaţie al Copiilor din or.
Ungheni au colectat produse alimentare, jucării şi haine şi le-au dus beneficiarilor. Activitatea a fost
organizată de A.O. „Creatorii” în parteneriat cu Centrul raional de Creaţie al Copiilor din or. Ungheni.

Organizatorii Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2015
Asociaţia Obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)
Este o organizație nonguvernamentală, cu o filială în Bălţi, a cărei
misiune este de a implica întreaga societate din Republica Moldova în
promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viață, dezvoltării
durabile şi prevenirii excluderii sociale. TDV menţine Secretariatul
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, a
cărei prioritate este dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu
instituţii / organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea consolidării
sectorului ONG din Republica Moldova, prin punerea în aplicare a
cadrului legal cu privire la voluntariat şi crearea structurilor de bază
ale infrastructurii de voluntariat.
Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat)
Este o organizaţie umbrelă pentru organizaţiile active în sectorul voluntariat de pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, a cărei misiune este de a promova cele mai importante evenimente naţionale
de voluntariat şi politicile de stimulare a voluntariatului. Scopul Coaliţiei Voluntariat este de a
promova şi de a facilita implicarea cetățenilor în activităţi de voluntariat organizate de entităţi
juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ.
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Cele mai mari evenimente organizate de Coaliţia Voluntariat sunt:


Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) „Hai în gaşca voluntarilor !” în cadrul căreia sunt
desfăşurate activităţi de voluntariat care implică persoane de pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. În 2015 a avut loc ce-a de-a IX-a ediţie a SNV-ului.



Festivalul Voluntarilor “Jos pălăria în faţa voluntarilor!”, eveniment în cadrul căruia sunt
premiaţi cei mai activi voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2015 s-a desfăşurat cea dea XIII-a ediţie a Festivalului Voluntarilor.



Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop consolidarea sectorului neguvernamental
prin promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului.

Date de contact:
Asociația Obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)
Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
CP 3063, MD 2072, Bd. Traian 11 /2, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 567 551; fax: (+373) 22 567 489
GSM: (+373) 79 45 00 27
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com
Blog: www.tdvmoldova.wordpress.com

Organizaţii şi parteneri implicaţi în SNV 2015
În SNV 2015 au fost implicate mult mai multe organizații decât cele care vor fi menționate mai jos.
Unele nume lipsesc deoarece nu au fost incluse în Formularul de participare sau nu a fost menționat
de Coordonatorul Raional / Municipal în calendarul de activități raional sau municipal.
99 Instituţii publice:
 2 autorităţi publice centrale: Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului
 19 autorități publice locale:
Administraţia Publică Locală Răzeni;
APL Ștefan Vodă, Consiliului local Costești;
Consiliul Raional Ialoveni;
Consiliul Raional Ştefan – Vodă;
Direcţia cultură, tineret, sport și turism Ștefan – Vodă;
Direcţia de Asistenţă Socială şi protecţie a familiei
Leova;
Direcţia de învățământ Ștefan – vodă;
Direcția Educație Criuleni;
Direcţia de învăţământ Căuşeni;
Direcţia de Învățământ Fălești;

Direcţia de Învățământ Drochia;
Direcţia de Învățământ Orhei;
Instituții publice din Căușeni;
Primăria Municipiului Chișinău, Direcţia Municipală
Chişinău pentru Protecţia drepturilor Copilului;
Primăria s. Baimaclia;
Primăria s. Beştemac;
Primăria satului Cîrnăţenii Noi;
Primăria satului Fîrlădeni;
Primăria satului Nimoreni.
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 39 instituții de învățământ
Gimnaziul din Călimănești, s. Costești;
Gimnaziul din s. Filipeni;
Gimnaziul din Vînători, s. Costești;
Gimnaziul – Internat Nr.2;
Grădinița „Ghiocel”, satul Cinișeuți;
Grădiniţa „Izvoraş” din com. Măcăreşti;
Grădiniţa nr. 6, or. Rezina;
Liceul și gimnaziul din Criuleni;
Liceul și gimnaziul din Boșcana;
Liceul și gimnaziul din Jevreni;
Liceul și gimnaziul din Bălășești;
Liceul și gimnaziul din Cimișeni;
Colegiul de Medicină;
Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Orhei;
Gimnaziul Marinici, s. Costești;
Grădinița, comuna Milești;
LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa;
Liceul Teoretic Bobeica ;

LT ”Boris Dînga”;
LT „Elada” Măcăreşti;
Liceul Teoretic„Grigoriu”, Cîrnăţeni ;
LT Hîrtopul Mic;
Liceul Teoretic „ Ion Pelivan”;
LT ”Mihai Eminescu” or. Cimișlia;
Liceul Teoretic „Olimp”, satul Costești;
LT “Puşkin”, or. Anenii Noi;
Liceul Teoretic Ruseştii Noi;
Liceul Teoretic Traian, Chișinău;
Linguata, Orhei;
SP nr 5;
Şcoala de arte din Străşeni;
Școala de arte ,, Maria Bieșu’’;
Școala Muzicală Criuleni ;
Școala Primară Criuleni.

 39 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.)
Biblioteca Publică A. Donici, or. Orhei;
Biblioteca de cultură și literatură polonă ”A.
Mickiewicz”;
Biblioteca publică Anenii Noi;
Biblioteca Publică Costești;
Biblioteca publică raională ”M. Sadoveanu ”or. Străşeni;
Biblioteca ”Traian”;
Casa de bătrîni din Susleni;
Casa Internat Orhei;
Casa raională de cultură din Străşeni;
Centrul „Casa pentru toţi”;
Centru Comunitar ”Arca lui Noe”, din s. Isacova;
Centrul Curaj, satul Costeşti;
Centrul de Educație Ecologică "Școala Verde";
Centrul de meşteşugărit din s. Filipeni;
Centru de Tineret Orhei;
Centrul de zi ”Speranța”;
Centre de zi și de plasament pentru copii și tineri cu dizabilităţi;
Centrul de plasament pentru copii din familii
defavorizare de pe lîngă şcoala auxiliară din Străşeni;
Centrul raional de Creaţie al Copiilor Ungheni;

Centrul Raional de Tineret Cimișlia;
Centrul social – „AGAPIS”;
Centrul social, Milești;
Colectivul de dans ”Victoria”;
CS nr.1;
Clubul familiei din satul Mileşti;
Clubul de Voluntari din Bobeica;
Clubul Voluntarilor ”HOPE”;
Consiliul Local de Tineri Costești;
Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni;
Consiliul Raional al Tinerilor din Criuleni;
Consiliul sectorului Botanica al veteranilor războiului şi
al muncii;
Fondul pentru Tineri Ialoveni;
„Euroclub” Leova;
Fondul pentru Tineri Orhei;
Grupul de creaţie „Fantezie”, com. Măcăreşti;
Penitenciarul nr.15 Cricova;
Senatul Studențesc;
SR Orhei;
Uniunea Muzicienilor din Moldova.

44 Organizaţii necomerciale:
 34 organizații neguvernamentale
Asociația Psihologilor Tighina;
AO Adolescentul;

AO Alternativa;
AO „Avante”;

AO Caroma Nord;
AO CASMED;
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AO Centrul International „La Strada”;
AO,, Codrenii,,;
Asociaţia Obșteasca Compasiune;
AO „Creatorii”;
AO ”FCPS”;
AO Midava;
AO „Nufărul”;
AO ”ProCimișlia”;
AO ”Prometeu”;
AO”Solidaritate Europeana pentru
Apa in Moldova;
AO „Sprijin şi Speranţă”;

AO TDV Bălti;
Asociaţia ”Cultum”;
Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist;
Centru Comunitar ”Arca lui Noe”;
Centrul Comunitar pentru Copii și
Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT);
CCSM Orhei;
Centrul Comunitar Universul, s.
Piatra;
CNTM;
CSPT Atis;

Centrul Resurse pentru Tineri
”UNIT” Criuleni;
CSPT Orhei;
ONG ,,Aripi Europene’’;
ONG Cultura Nouă;
Misiunea Socială “DIACONIA”;
NGO Always Together;
Y-PEER Moldova.

 1 biserică: Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”.
 9 alte forme de organizare (asociații părintești, grupuri de inițiativă etc.):
Echipa de voluntari din Baccelai;
Echipa de voluntari din Căuşeni;
Echipa de voluntari condusă de
Vlad Buga;

Echipa de voluntari condusă de
Ardeleanu Dorina;
Echipa de voluntari din s. Fîrlădeni;
Echipa de voluntari din s. Cîrnăţeni;

Grupul de Inițiativă ,, Înger Invizibil”;
Grupul de iniţiativă Selemet;
Organizaţiile-gazdă ale voluntarilor
din Orhei.

6 organizații comerciale:
Căpșunel Art Event;
Combinatul de cusut din or. Ungheni;
Magazinul materiale de construcţie;

Restaurantul „Lilia”;
Sematrus SRL;
Jacobasan S.R.L. Moldova.

2 organizații media: Redacția ,,Deșteptarea”; Studioul de televiziune „Studio- L”.
1 Ambasadă: Ambasada Moldovei din Ungaria.
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