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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 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
3

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.
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
4

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 2015, ediţia a IX-a, s-a desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2015. Pentru a informa şi mobiliza
actorii interesaţi au fost selectaţi 25 de Coordonatori Raionali / Municipali. 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.
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
(r-ul 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 (rul 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 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. 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. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
5

SNV ediţia 2016
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2016 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a X-a, s-a
desfăşurat în perioada 17 – 23 octombrie 2016.
Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 33 de Coordonatori Raionali /
Municipali: 20 Consilii Raionale (Anenii Noi, Cantemir, Călărași, Cimișlia, Drochia, Dubăsari,
Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Ștefan Vodă,
Taraclia, Telenești, Ungheni), 3 instituții publice (Centrul de Tineret Unit, Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor Orhei, Centru Comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice) și 10 ONGuri: Fondul pentru Tineri Cahul, Asociaţia Psihologilor Tighina, A.O. Tinerele Femei Cernoleuca,
A.O. “Always Together”, Asociaţia Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova, A.O. „Nufărul”,
Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist, A.O. Prudens, A.O. „Caroma Nord”, Crucea Roșie (vedeți
lista coordonatorilor aici). A fost selectat ca și Coordonator Comunicare, Andrei Gaiu.
Pregătirea coordonatorilor a avut loc în cadrul a 3 ședințe raionale care au avut loc la Bălți, Cahul și
Chișinău în perioada 3-5 octombrie 2016. Vedeți foto de la training aici, aici și aici.
Evenimentul s-a desfășurat în toate raioanele țării cu excepția r-ul Basarabeasca și r-ul Briceni,
deci in 30 de raioane. Nu s-a reușit selectarea unui coordonator în mun. Tiraspol și mun. Bender,
precum și în Raioanele Transnistriei (Camenca, Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol și Slobozia) și
Raioanele UTA Găgăuziei (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești). Activitățile s-au desfășurat în 138 de
localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 25 oraşe (or. Căinari, or. Călărași, or. Căușeni, or. Cahul,
or. Cantemir, or. Drochia, or. Dubăsari, or. Fălești , or. Florești, or. Ghindeşti, or. Glodeni , or.
Grigoriopol, or. Hîncești; or. Ialoveni, or. Leova, or. Mărculeşti, or. Nisporeni, or. Orhei, or. Orhei ,
or. Rezina, or. Sîngerei, or. Strășeni, or. Șoldănești, or. Ştefan Vodă, or. Ungheni), 12 comune (com.
Albota de Jos, r-ul Taraclia; com. Bobeica, r-ul Hîncești; com. Ciuciuleni, r-ul Hîncești; com. Coşniţa,
r-ul Dubăsari; com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni; com. Răzeni, r-ul Ialoveni; com. Saharna Nouă , r-ul
Rezina; com. Sipoteni, r-ul Călărași; com. Solonceni , r-ul Rezina; com. Şuri, r-ul Drochia; com.
Țareuca, r-ul Rezina; com. Țipala, r-ul Ialoveni) și 99 de sate (s. Baccealia, r-ul Căușeni; s. Bahu, r-ul
Călărași; s. Bardar, r-ul Ialoveni; s. Baroncea, r-ul Drochia; s. Bobeica, r-ul Hîncești; s. Borogani, r-ul
Leova; s. Boghenii Noi, r-ul Ungheni; s. Brânza, r-ul Cahul; s. Buciușca, r-ul Rezina; s. Bumbăta, r-ul
Ungheni; s. Caplani, r-ul Ștefan Vodă; s. Caşunca, r-ul Florești; s. Cerniţa, r-ul Florești; s. Cinișeuți ,
r-ul Rezina; s. Ciorna, r-ul Rezina; s. Coştangalia, r-ul Cantemir; s. Cerniţa, r-ul Florești; s. Chetrosu,
r-ul Drochia; s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi; s. Chirileni, r-ul Ungheni; s. Ciuciulea, r-ul Glodeni; s.
Cîrpeşti, r-ul Cantemir; s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni; s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir; s. Cornești, r-ul Ungheni;
s. Costeşti, r-ul Ialoveni; s. Costuleni, r-ul Ungheni; s. Coşerniţa, r-ul Florești; s. Coştangalia, r-ul
Cantemir; s. Cotova, r-ul Drochia; s. Cuhnești , r-ul Glodeni; s. Crocmaz, r-ul Ștefan Vodă; s.
Dereneu, r-ul Călărași; s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari; s. Drochia, r-ul Drochia; s. Filipeni, r-ul Leova; s.
Fîntîniţa, r-ul Drochia; s. Florițoaia Nouă, r-ul Ungheni; s. Gherman, r-ul Ungheni; s. Ghidighici; s.
Ghindeşti, r-ul Florești; s. Grăseni, r-ul Ungheni; s. Gribova, r-ul Drochia; s. Hăsnășenii Noi, r-ul
Drochia; s. Hîrjauca, r-ul Călărași; s. Hîrtop, r-ul Florești; s. Hogineşti, r-ul Călărași; s. Holercani, r-ul
Dubăsari; s. Horeşti , r-ul Ialoveni; s. Horești , r-ul Fălești; s. Isacova, r-ul Orhei; s. Izvoare, r-ul
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Fălești; s. Lăpușna, r-ul Hîncești; s. Logănești, r-ul Hîncești; s. Mateuți, r-ul Rezina; s. Măcărești, r-ul
Ungheni; s. Milesti, r-ul Nisporeni; s. Mîndîc, r-ul Drochia; s. Molovata, r-ul Dubăsari; s. Negurenii
Vechi , r-ul Ungheni; s. Ochiul Alb, r-ul Drochia; s. Oxentea, r-ul Dubăsari; s. Pelinia, r-ul Drochia; s.
Pelivan, r-ul Orhei; s. Peticeni, r-ul Călărași; s. Piatra, r-ul Orhei; s. Pitușca, r-ul Călărași; s. Pîrliţa, rul Ungheni; s. Pleşeni, r-ul Cantemir; s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia; s. Popeştii de Sus, r-ul Drochia;
s. Puhoi, r-ul Ialoveni; s. Putinești, r-ul Florești; s. Răspopeni, r-ul Șoldănești; s. Roghi, r-ul Dubăsari;
s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni; s. Sadova, r-ul Călărași; s. Saharna, r-ul Rezina; s. Săseni, r-ul Călărași;
s. Sîngureni, mun. Bălți; s. Sofia, r-ul Drochia; s. Şuri, r-ul Drochia; s. Taraclia, r-ul Căușeni; s.
Temeleuți, r-ul Călărași; s. Tîrgul Vertiujeni, r-ul Florești; s. Tochile-Răducani, r-ul Leova; s.
Todireşti, r-ul Ungheni; s. Tudora; s. Țahnăuți, r-ul Rezina; Țareuca, r-ul Rezina; s. Țarigrad, r-ul
Drochia; s. Ţipala, r-ul Ialoveni; s. Ţîghira, r-ul Ungheni; s. Ţîra, r-ul Florești; s. Ulmu, r-ul Ialoveni; s.
Ustia, r-ul Dubăsari; s. Vărvăreuca, r-ul Florești; s. Văsieni, r-ul Ialoveni; s. Vertiujeni, r-ul Florești; s.
Zaim, r-ul Căușeni).
În 7 raioane, și anume în Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Edineț, Ocnița, Telenești și Soroca,
Coordonatorii Raionali selectați nu au reușit să organizeze nici un eveniment. Lansarea oficială a
evenimentului a avut loc pe 17 octombrie 2016 în Ialoveni – Capitala Tineretului 2016. Găsiți mai
multe informații / poze aici și aici.
Materialele promoționale realizate de TDV cu suport financiar de la Ministerul Tineretului și
Sportului (355 tricouri și 2300 insigne) au fost distribuite în teritoriu prin intermediul
Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV.
La finalul evenimentului s-a organizat o Conferinţei de Presă de Totalizare SNV 2016. Vedeți video
aici. Activitățile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului Național
de Activităţi SNV 2016. Descrierea lor este redată şi în prezentul raport la capitolul „Activităţi
organizate în cadrul SNV 2016, pe municipii şi raioane”.

Ce înseamnă SNV 2016 în cifre?
În total în SNV 2016 au fost organizate 680 de activități cu 874 de acțiuni fiind implicate în total
560 de organizații. Au participat 351 autorități și instituții publice din care 8 autorități publice
centrale, 81 autorități publice locale, 159 instituții de învățământ (case de copii, centre, colegii,
grădinițe, gimnazii, licee, școli primare, universități etc.) și alte 110 alte structuri de stat (aziluri,
biblioteci, case de cultură, centre, inspectorate, muzee, ocoluri silvice, penitenciare etc.). S-au
implicat 154 de structuri ale societății civile, și anume 68 de organizații neguvernamentale, 16
biserici și 70 alte forme de organizare (asociații părintești și pedagogi, cluburi, comisii, comitete,
consilii, fonduri, grupuri de inițiativă, senate,etc.). De asemenea s-au implicat 31 organizații
comerciale și 17 organizații (new) media.
S-au realizat 1462 de parteneriate, 915 fiind ale autorităților / instituțiilor publice, 420 ale
organizațiilor societății civile, 44 ale organizațiilor comerciale și 83 ale partenerilor media.
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La evenimente au participat ca beneficiari direcți 72 224 persoane şi 33 786 vizitatori, în total 106
010 persoane. În SNV 2016 au fost implicați 19 609 voluntari (8 755 bărbați și 10 854 femei) care
au efectuat 93 409 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 1 159 071,78 MDL
raportat la salariul minim pe economie de 12,43 MDL / oră.
La organizarea evenimentelor au contribuit circa 2632 de sponsori şi finanţatori, dintre care 290
persoane juridice și 2 342 persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât
MTS a fost de 343 835,31 MDL din care 107 696,52 MDL contribuţii în bani şi 236 138, 79 MDL
contribuţii în natura (diverse produse). Au fost utilizate 14 131 materiale promoţionale care au costat
77 180 MDL. Aici nu sunt incluse materialele promoționale (tricouri, insigne) plătite de MTS în
valoare de 56 400 MDL.
Costul total estimativ al SNV 2016 (fără finanțarea MTS de 124 204,28 MDL) a fost de 1 580
087,10 MDL = 1 159 071,78 MDL (valoarea muncii voluntarilor) + 343 835,32 MDL (valoarea
sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS) + 77 180 MDL (cost materiale promoționale
utilizate de parteneri). Se poate observa că contribuția partenerilor TDV a fost de circa 12,72 de ori
mai mare decât grantul MTS. Daca excludem din costul total estimativ al SNV 2016 valoarea
muncii voluntarilor obţinem că partenerii TDV au cheltuit pentru fiecare din cele 72 224 de
beneficiari direcți 5,83 MDL / persoană = (1 580 087,10 MDL – 1 159 071,78 MDL) : 72 224
persoane, iar din banii MTS doar circa 1,72 MDL / persoană = 124 204,28 MDL : 72 224 persoane.
Costul general SNV 2016 este de 1 704 291,38 MDL = 1 580 087,10 MDL (costul total estimativ al
SNV 2016 fără finanțarea MTS) + 124 204,28 MDL (finanțarea MTS). Procentual, valoarea muncii
voluntarilor a reprezentat 68 %, valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor altele decât MTS a fost
de 20,18 %, valoarea finanţării MTS este de 7,29 %, iar costul materialelor promoționale utilizate
de parteneri a fost de 4,53 %. Vedeți Tabelul de colectare al datelor statistice.

Valoare muncă voluntari: 68 %
Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS: 20,18 %
Valoare finanţare MTS: 7,29 %
Cost materiale promoţionale: 4,53 %

SNV 2016 în presă
Au fost raportate 83 de parteneriate realizate cu (new) media, fiind 113 apariții media în presa
scrisă națională, locală și online (ziare, reviste, blog-uri etc.), 3 apariții la radio și 5 la televiziune. 95
de link-uri postări în (new) media cu 180 de link-uri cu principale distribuiri sunt incluse la
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începutul Calendarului Național de Activități SNV 2016. În cele ce urmează vom prezenta doar
câteva dintre ele.
Mediatizarea SNV 2016 a fost realizată de către diverse surse media naționale și locale, cum ar fi:
Promovare
(nume)

Tip
(Presă
scrisă,
radio, TV)

Data

Subiect

Link-uri

NEWS.YAM.MD

Site

07.10.2016

Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016

http://news.yam.md/ro/story/4947947

07.10.2016

Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016

10.10.2016

SĂPTĂMÂNA
NAȚIONALĂ
VOLUNTARIATULUI
(SNV) 2016

Ziarul
PATRIA
MEA din raionul
Fălești

CUVINTUL.MD

Ziar

Site

TIMPUL.MD

Site

10.10.2016

DIEZ.MD

Site

10.10.2016

RADIOCHISINAU.
MD

Site

10.10.2016

ALLMOLDOVA.CO
M

Site

10.10.2016

COMMUNICATE.
MD

Site

12.10.2016

ZOOMIT.MD

Site

15.10.2016

RTR.MD

Site

17.10.2016

RADIOCHIȘINĂU.
MD

Site

17.10.2016

A

Săptămâna Naţională a
Voluntariatului va avea
loc în perioada 17-23
octombrie
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului se va
desfășura în perioada
17-23 octombrie 2016
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului va avea
loc în perioada 17-23
octombrie
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului se va
desfășura în perioada
17-23 octombrie
Se
dă
startul
activităților din cadrul
Săptămânii Naționale a
Voluntariatului 2016 în
municipiul Bălți
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016“Hai
în
gaşca
voluntarilor!”
Peste 700 de activități,
în
Săptămâna
Națională
a
Voluntariatului
Săptămâna Națională a
Voluntariatului / Vor fi
organizate peste 700
de activități

https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/photos/a.1015116458936252
1.470431.263119737520/101545589451
47521/?type=3&theater
http://www.cuvintul.md/article/SAPTA
MANA-NATIONALA-AVOLUNTARIATULUI-SNV-2016/
http://www.cuvintul.md/article/Bibliote
care-voluntare/
http://www.cuvintul.md/article/Schimb
area-in-bine-incepe-de-la-mine/
http://www.cuvintul.md/article/Volunta
riatul-schimba-oamenii-in-bine/
http://www.timpul.md/articol/saptama
na-nationala-a-voluntariatului-va-avealoc-in-perioada-17-23-octombrie-98909.html
http://diez.md/2016/10/10/saptamananationala-voluntariatului-se-vadesfasura-perioada-17-23-octombrie2016/
http://radiochisinau.md/saptamananationala-a-voluntariatului-va-avea-locin-perioada-1723-octombrie--38920.html
http://www.allmoldova.com/ro/news/s
aptamana-nationala-a-voluntariatuluise-va-desfasura-in-perioada-17-23octombrie
http://www.comunicate.md/index.php?
task=articles&action=view&article_id=9
669
http://zoomit.md/saptamana-nationalaa-voluntariatului-2016-hai-in-gascavoluntarilor/
http://rtr.md/ro/stiri/societate/peste700-de-activitati-in-saptamananationala-a-voluntariatului
http://radiochisinau.md/saptamananationala-a-voluntariatului-vor-fiorganizate-peste-700-de-activitati--39320.html

9

NOROC.TV

17.10.2016

Programul informativ
ACTUAL (de la min.
12.53)

20.10.2016

Programul informativ
ACTUAL (de la min.
9.10)

Site

HOTNEWS.MD

Site

18.10.2016

PORTALZIARE.RO

Site

18.10.2016

JURNALFM.MD

Site

18.10.2016

PRIVESC.EU

Site

19.10.2016

DEMOGRAFIE.MD

Site

20.10.2016

www.ipn.md

Site

26.10.2016

CANAL3.MD

Site

26.10.2016

MOMENTUL.INFO

Site

26.10.2016

Patria mea

Ziar

28.10.2016

Actualități
floreștene

Ziar

04.11.2016

Săptămâna Naţională a
Voluntariatului are loc
în R. Moldova
ACTUAL / SAPTAMANA
NATIONALA
A
VOLUNTARIATULUI
ARE
LOC
IN
R.
MOLDOVA

Jurnal Actual

Conferință de presă
privind
prezentarea
exemplelor
de
voluntariat
pentru
implementarea
legislației
privind
controlul tutunului
Săptămâna Națională a
Voluntariatului
în
Republica Moldova
Moldovenii se implică
tot mai activ în acţiuni
de voluntariat
Moldoveni din toată
ţara au participat la
„Săptămâna Naţională
a Voluntariatului”
Moldovenii se implică
tot mai activ în acţiuni
de voluntariat
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului

https://www.noroc.tv/emisiuni/progra
mul_informativ_actual/17-102016/cu_lucia_rosca_din_17_octombrie
_2016/
https://www.noroc.tv/emisiuni/progra
mul_informativ_actual/20-102016/programul_informativ_actual_20_
octombrie_2016/
http://hotnews.md/articles/view.hot?id
=37544
http://portalziare.ro/actual-saptamananationala-a-voluntariatului-are-loc-in-rmoldova-6617856
http://www.jurnalfm.md/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=408
1%3Ajurnalactual&catid=307%3Apopcornshow&Itemid=71
https://www.privesc.eu/Arhiva/69552/C
onferinta-de-presa-privind-prezentareaexemplelor-de-voluntariat-pentruimplementarea-legislatiei-privindcontrolul-tutunului
http://demografie.md/?pag=news&tip=
noutate&opa=view&id=592&l
http://ipn.md/ro/societate/79864

http://www.canal3.md/ro/news/moldov
eni-din-toata-tara-au-participat-lasaptamana-nationala-voluntariatului
http://momentul.info/2016/10/26/mold
ovenii-se-implica-tot-mai-activ-inactiuni-de-voluntariat/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/posts/10154684217392521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiav
oluntariat/posts/10154668822407521

Autorităţile publice au publicat informații pe diverse site-uri, cum ar fi:
Promovare
(nume)

EDUUNGHENI.MD

Tip
(Presă
scrisă,
radio, TV)

Site

Data

Subiect

Link-uri

22.09.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016

http://www.eduungheni.md/index.php/departamentultineret-si-sport/169-invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016
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CAUSENI.MD

Site

23.09.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016

GLODENI.MD

Site

23.09.2016

Invitație la implicare în
Săptămâna Națională a
Voluntariatului 2016

05.10.2016

MTS.GOV.MD

Site

26.10.2016

CR-FALESTI.MD

Site

05.10.2016

SINGEREI.MD

Site

07.10.2016

DUBASARI.MD

Site

15.10.2016

19.10.2016

MAI.GOV.MD

Site

22.10.2016

Săptămâna Națională a
Voluntariatului (SNV)
„Hai
în
gașca
voluntarilor”, ediția a
X-a
Conferință de presă
„Raportul celei de a
zecea
ediții
a
Săptămânii Naționale a
Voluntariatului, în care
s-au desfășurat peste
700 de activități de
voluntariat pe întreg
teritoriul R. Moldova”
Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016
Invitaţie la implicare în
Săptămâna Naţională a
Voluntariatului 2016
Săptămâna Națională a
Voluntariatului
MAI susține implicarea
societății civile și a
voluntarilor
în
implementarea
legislației
privind
controlul tutunului
Viceministrul
Dorin
Purice a participat la
atelierul „Voluntariat
în situații de urgență”
Voluntariatul trebuie și
va fi promovat la orice
vârstă

MMPSF.GOV.MD

Site

21.10.2016

DES.MD

Site

22.10.2016

Voluntariatul în situații
de urgență

MS.GOV.MD

Site

22.10.2016

Implicarea voluntarilor
în situațiile de urgență

http://www.causeni.md/invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016
http://www.glodeni.md/ro/news/invita
%C5%A3ie-la-implicare-%C3%AEns%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nana%C5%A3ional%C4%83-voluntariatului2016
http://mts.gov.md/content/saptaminanationala-voluntariatului-snv-hai-gascavoluntarilor-editia-x

http://www.mts.gov.md/content/confer
inta-de-presa-cu-tema-raportul-celei-dezecea-editii-saptamanii-nationale

http://www.crfalesti.md/index.php/informtiiutile/articole-postari/24-evenimenteactivit-i-n-teritoriu/1189-invitatie-laimplicare-in-saptamana-nationala-avoluntariatului-2016
http://singerei.md/noutati/item/764invitatie-la-implicare-in-saptamananationala-a-voluntariatului-2016.html
http://dubasari.md/news/saptaminanationala-a-voluntariatului-151992
http://www.mai.gov.md/ro/content/ma
i-sustine-implicarea-societatii-civile-sivoluntarilor-implementarea-legislatieiprivind

http://mai.gov.md/ro/content/viceminis
trul-dorin-purice-participat-la-atelierulvoluntariat-situatii-de-urgenta
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/
voluntariatul-trebuie-si-va-fi-promovatla-orice-varsta
http://www.dse.md/ro/communicate/v
oluntariatul-%C3%AEn-situa%C8%9Biide-urgen%C8%9B%C4%83-foto-spc-se
http://ms.gov.md/?q=stiri%2Fimplicarea
-voluntarilor-situatiile-urgenta

OSC-urile au publicat articole pe site-urile lor. Foarte multe postări au fost distribuite pe paginile
de socializare, mai ales pe Facebook.
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Activităţi organizate în SNV 2016
Municipiul Bălți
Activități de sensibilizare a elevilor „O rază de lumină pentru o casa de copii”, 18 octombrie
Elevii claselor a VI-a și a IX-a din Gimnaziul „Al. I. Cuza”, precum
și diriginții și părinții au donat jucării, hăinuțe pentru copiii din
cadrul Casei de copii, Grădiniței nr.13. Activitatea a fost
organizată de Gimnaziul „Al. I. Cuza” în parteneriat cu Comisia
pentru proiecte educaționale și Casa de copii, grădinița nr.13
specializată. Mai multe foto găsiți aici și aici.

Experiment social, 18 octombrie
Activitatea a avut ca scop să afle cât de receptivi sunt oamenii
la probleme ecologice din orașul Bălți? Activitatea a fost
organizată de voluntarii Green School. Mai multe fotografii aici.

Expoziția interactivă „ Fac ce vreau dar știu ce fac”, 18 octombrie
Au fost promovate serviciile Centrului de Sănătate Prietenos
Tinerilor ”ATIS”, prezentată activitatea de voluntariat a echipei
TDV Bălți și CSPT ATIS, prezentată Expoziția interactivă „Fac ce
vreau dar știu ce fac”. Au avut loc discuții, s-au făcut schimb de
opinii și s-au distribuit materiale informaționale. Activitatea a
fost organizată de CSPT„ATIS” și A.O. „TDV” Bălți în parteneriat
cu Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Prietenie”.
Vedeți foto aici.
Fii Voluntar la noi!, 19 octombrie
A fost prezentată activitatea de voluntariat a echipei TDV Bălți
și CSPT ATIS, promovate serviciile Centrului de Sănătate
Prietenos Tinerilor” ATIS ” și a TDV Bălți, distribuite materiale
informative. Cu această ocazie s-au recrutat voluntari din
rândul studenților. Activitatea a fost organizată de CSPT„ATIS”
și AO „TDV” Bălți în parteneriat cu U.S.B. „Alecu Russo”.
Pentru mai multe poze accesați aici și aici.
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Masă rotundă „Voluntariatul – o resursă pentru succes”, 21 octombrie
S-a organizat o dezbatere la care au participat elevii claselor
a VI – X-a și cadrele didactice din Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”. Scopul ei a fost de a responsabiliza şi implica activ
elevii în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau
educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de
intervenţie, cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de
comunicare interpersonală, identificarea unor probleme ale
comunităţii / şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora.
Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Mai multe fotografii de la
eveniment vedeţi aici și aici.
Salubrizarea lacului orășenesc, 21 octombrie
În cadrul acestei activități s-au adunat deșeurile din zona de
odihnă adiacentă lacului orășenesc. Activitatea a fost
organizată de Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică
“ŞCOALA VERDE” și Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”
în parteneriat cu Primăria mun. Bălți. Vedeți foto aici, aici și aici.
Seminar informativ: Relații interpersonale, 17 octombrie
S-a promovat serviciile Centrului de Sănătate Prietenos
Tinerilor” ATIS ”, s-a prezentat activitatea de voluntariat a
echipei TDV Bălți și serviciile pentru tineri din mun. Bălți. S-au
desfășurat activități practice la subiectul „Comunicarea
interpersonală și soluționarea de conflicte” și s-au distribuit
materiale informaționale. Activitatea a fost organizată de
CSPT„ATIS” și A.O. „TDV” Bălți în parteneriat cu Centrul de
Plasament al Copiilor în situații de risc ” Drumul spre casă”.
Mai multe fotografii găsiți aici.
Seminar „Prevenirea abuzului sexual”, 17 octombrie

S-a promovat un seminar în incinta Colegiului de Industrie
Ușoară cu tematica "Prevenirea abuzului sexual". Activitatea a
fost organizată de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
”ATIS”. Vedeți foto aici.
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Vernisaj de fotografie, 21 octombrie
A avut loc la Pinacoteca Antioh Cantemir expoziția de
fotografii ale fotografului Valentin Balan întruchipând
beneficiari ai CASMED. Activitatea a fost organizată de A.O.
CASMED în parteneriat cu Primăria mun. Bălți și Pinacoteca
Antioh Cantemir. Vedeți foto aici.

S-au mai desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național
de Activităţi SNV 2016:



















Acțiuni de salubrizare a terenului aferent blocului școlii primare a Gimnaziului „Al. I.
Cuza”, mun. Bălți, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul „Al. I. Cuza” în parteneriat cu
Comisia pentru parteneriate educaționale.
Acțiune de salubrizare în regiunea iazului Consomolist, 18 octombrie – organizată de
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Făclia” în parteneriat cu Primăria mun. Bălți,
Direcția Învățământ, Tineret și Sport.
Activitate de informare în or. Bălți, 19 octombrie – organizată de A.O. CSC Moldova.
Activități de voluntariat pe teritoriul CTRTC, 20 octombrie – organizate de CSPT „ATIS” și
A.O. TDV Bălți în parteneriat cu Centrul de reabilitare și tratament temporar pentru Copii.
Concurs municipal de șah și dame, 23 octombrie – organizat de A.O. CASMED în
parteneriat cu Școala sportivă Nr. 2, Clubul de șah.
Cunoașterea și promovarea valorilor democratice în rândul copiilor, 21 octombrie –
organizată de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Împreună vom da sens vieții, 17 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” în parteneriat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți.
Jocuri de socializare, 20 octombrie – organizate de A.O. „Anima” în parteneriat cu Centrul
de Resurse pentru Tineri şi Adolescenţi CRAT și Centrul de Plasament al Copiilor Temporar
în Situație de Risc „Drumul spre casă”.
Lecție publică: Îngrijirea la domiciliu a persoanelor imobilizate la pat, 22 octombrie –
organizată de A.O. CASMED în parteneriat cu Pinacoteca „Antioh Cantemir”.
Masă rotundă „Combaterea HIV SIDA”, 21 octombrie – organizată de CSPT „ATIS” în
parteneriat cu Gimnaziul „Al. I. Cuza” și Comisia pentru proiecte educaționale.
Ora Ecologica ”Câștigăm când Reciclăm”, 23 octombrie – organizată de A.O. „Caroma
Nord” și Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică „ŞCOALA VERDE” în parteneriat cu
LT „M. Eminescu”, LT „B.P. Hasdeu”, LT „G. Coșbuc”, LT „D. Cantemir”, LT „L. Blaga”, LT „V.
Dumbrăveanu, LTR „I. Creangă” și Gimnaziul Sîngureni.
Seminar „Fii cetățean activ – fii voluntar”, 21 octombrie – organizat de Centrul Municipal
pentru Minori și Tineret „Prietenie”, „Contemporanul”, „Făclia”, „Brigantina”, „Pescărușul”,
„Farul” în parteneriat cu Primăria mun. Bălți, Direcția Învățământ, Tineret și Sport.
Seminar informativ, 20 octombrie – organizat de A.O. CSC Moldova.
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Seminar la tema „Profilaxia infecției HIV în rândul tinerilor”, 21 octombrie – organizat de
CSPT „ATIS” în parteneriat cu Gimnaziul „A. I. Cuza”.
Sesiune de formare a grupei de voluntari CRAT, 19 octombrie – organizată de A.O.
„Anima” în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri (CRAT).
Training „O carte în dar pentru o bibliotecă mai dotată”, 20 octombrie – organizat de
Gimnaziul „Al. I. Cuza” în parteneriat cu Biblioteca Gimnaziul „Al. I. Cuza”.
Training „Privire în viitor”, 19 octombrie – organizat de Gimnaziul „Al. I. Cuza” în
parteneriat cu ONG „Începutul vieții”.

Municipiul Chișinău
Activitate de caritate: De la inimă la inimă (I-IV), 18-21 octombrie
Voluntarii s-au implicat în activități de caritate: donație pentru o
familie social–vulnerabilă și ajutor pentru bătrâni (curățenie,
cumpărături etc.). Activitatea a fost organizată de Centrul de
excelență în construcții în parteneriat cu Biblioteca Centrului
de excelență în construcții și Consiliul elevilor al Centrului de
excelență în construcții. Mai multe foto găsiți aici.

Activitate de informare în or. Chișinău, 17 octombrie
S-a promovat imaginea și activităţile de voluntariat prin
diseminarea informaţiei și repartizarea pliantelor informative
la studenți și elevi. Activitatea a fost organizată de A.O. CSC
Moldova. Găsiți mai multă informație aici.

Aranjarea culorilor într-un tablou de toamnă, 22 octombrie
Snejana Taraburca, elevă la Liceul cu profil de artă „Onisifor
Ghibu” din capitală a vizitat Centrul de zi “Divertis” şi a oferit
un MasterClass la aranjarea culorilor într-un tablou de
toamnă. Activitatea a fost organizată de Centru de zi
„Divertis” în parteneriat cu A.O. Asociația pentru Abilitarea
Copilului și Familiei „AVE Copiii”. Găsiți mai multe informaţii
şi fotografii aici.
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Atelier creativ ”Dăruiește lumină” (I-V), 17-21 octombrie
S-a organizat un atelier creativ în cadrul căruia s-au inventat și
realizat cele mai neobișnuite și mai originale decorațiuni
pentru lumânări. Aceste lumânări vor fi, ulterior, vândute în
cadrul unor târguri de caritate, pentru a colecta fonduri, ce vor
fi redirecționate în ajunul sărbătorilor de Crăciun familiilor cu
mulți copii. Astfel vom oferi acestor familii speranța într-o
lume mai bună, solidară, reaprinzând lumina în sufletul lor.
Activitatea a fost organizată de Fundația de Binefacere Caritas
Moldova. Mai multe poze de la eveniment vedeți aici.
Atelier despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, 17 octombrie

În cadrul atelierului s-a discutat despre modalitate de atingere
a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă inclusiv prin voluntariat.
Activitatea a fost organizată de Biblioteca Municipală „B.P.
Hasdeu". Mai multe foto găsiți aici, aici și aici.

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau! (Matei 25,
35) , 17 octombrie
De 17 octombrie – Ziua Internaţională pentru eradicarea
sărăciei, 40 de copii din familii social-vulnerabile din
localitatea Ghidighici au beneficiat de masă caldă pregătită de
către voluntari. Activitatea a fost organizată de A.O. „Insula
Fericirii” în parteneriat cu Biserica „Acoperământul Maicii
Domnului” din s. Ghidighici. Vedeți foto aici și aici.

Campania de informare – Vreau să fiu voluntar!, 17 octombrie

S-a amenajat panoului voluntarului şi standul „Voluntariatul –
activitatea care ţi se potriveşte” în incinta Centrului de Excelență
în construcții. Activitatea a fost organizată de Centrul de
Excelență în construcții. Găsiți informații și foto aici.
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Campania eTwinning weeks, ediția 2016 (I-IV), 18-21 octombrie
Voluntarii au fost implicați în Programul „eTwinning”
(www.plus.etwinning.net). Activitatea a fost organizată de
Centrul de Excelență în construcții în parteneriat cu Biblioteca
Centrului de excelență în construcții și Consiliul elevilor al
Centrului de excelență în construcții. Mai multe detalii și foto
găsiți aici.

Campanie de promovare a sănătăţii elevilor (prevenirea scoliozei), 20 octombrie
S-a desfășurat o campanie de promovare a sănătăţii elevilor
prin prevenirea scoliozei. Activitatea a fost organizată de UPS
„Ion Creangă”, Gr. 104, în parteneriat cu Centrul de ghidare și
consiliere în carieră. Vedeți foto aici.

Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: Voluntariatul 50+ (după 50 de ani), 20 octombrie
În cadrul atelierului un expert consultant a moderat discuțiile
și a colectat recomandări din partea participanților care dețin
expertiză în voluntariatul 50+. Recomandările au fost
promovate pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre
implementare către autoritățile publice centrale. Activitatea a
fost organizată de A.O. „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV),
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” (redenumit Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat
pentru Drepturile Omului) și Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova în parteneriat cu
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu". Mai multe fotografii găsiți aici.
Clubul de expertiză în voluntariat, Tema: Voluntariatul în situaţii de urgenţă, 21 octombrie
În cadrul atelierului un expert consultant a moderat discuțiile
și a colectat recomandări din partea participanților care dețin
expertiză în voluntariatul 50+. Recomandările au fost
promovate pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre
implementare către autoritățile publice centrale. Activitatea a
fost organizată de Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
(redenumit Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat
pentru Drepturile Omului) și Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova în parteneriat cu A.O.
„Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu". Vedeți foto aici.
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Concurs de Poezie: „Împreună VOLUNTARI, Pentru o comunitate mai bună – SOLIDARI” (I-III), 17,
19-20 octombrie
În prima zi s-a desfăşurat o discuţie despre esenţa şi
promovarea voluntariatului. Apoi s-a organizat nemijlocit
Concursului de Poezie în incinta fiecărei organizaţii
participante. În a doua zi au fost desemnați câștigătorii
concursului de poezie prin jurizare, iar în ultima zi s-au anunţat
rezultatele, a avut loc premierea și un mic concert oferit
câștigătorilor pentru implicare şi creativitate. Activitatea a fost organizată de Centrul Comunitar
pentru Copii şi Tineri (CCCT) în parteneriat cu ProBirotica. Mai multe fotografii găsiți aici.
Conferinţă de presă în contextul implementării legislaţiei privind controlul tutunului: Cetăţenie
activă şi voluntariat în parteneriat cu Ministerul de Interne şi Ministerul Sănătăţii, 21 octombrie
S-a discutat despre cum pot cetăţenii activi oferi suport
voluntar pentru a asigura respectarea spaţiilor în care nu este
permis fumatul. Activitatea a fost organizată de Centrul de
Resurse „Tineri și Liberi” (redenumit Platforma pentru
Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului) în
parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova.
Găsiți mai multe informații și foto aici.
Discuție despre activitatea de voluntariat, 18 octombrie
Consilierii de probaţiune au oferit studenţilor de la
Universitatea Pedagogică Ion Creangă suport informativ
despre activitatea serviciului de probaţiune în Republica
Moldova, iar voluntarii Biroului au prezentat colegilor
experienţa lor de până acum, încurajându-i să se implice activ
în viaţa comunităţii locale şi să conştientizeze valoarea
voluntariatului atât pentru dezvoltarea comunităţii cât şi
pentru dezvoltarea personală şi profesională. Activitatea a fost organizată de Biroul de Probațiune
Buiucani și Inspectoratul Național de Probațiune în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”. Găsiți mai multe informații și foto aici.
Flashmob și distribuire pliante, 19 octombrie
A fost organizat un flashmob și s-au împărțit pliante / broșuri
cu genericul ”Probațiunea - alternativă de detenție” și ”Munca
neremunerată în folosul comunității” pentru a informa
studenții şi profesorii despre activitatea organul de
probațiune. Activitatea a fost organizată de Biroul de
Probațiune Buiucani și Inspectoratul Național de Probațiune
în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova. Vedeți
foto aici.
18

Instruire teoretică în domeniul prevenirii riscurilor în special la capitolul reacționarea corectă în
caz de seism, incendiu și alte situații excepționale, 21 octombrie
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a efectuat o
instruire în domeniul prevenirii riscurilor în special la capitolul
reacționarea corectă în caz de seism, incendiu și alte situații
excepționale. Activitatea a fost organizată de Serviciul
Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și Consiliul Național
al ONG-urilor din Moldova în parteneriat cu Centrul de
Resurse „Tineri și Liberi” (redenumit Platforma pentru
Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului),
Liceul Academiei de Ştiinţe, Liceul Teoretic Agricol și Liceul „Prometeu-Prim”. Mai multe poze de
la eveniment găsiți aici.
Lecţie informativă (I-II) , 19 și 21 octombrie
La Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologie şi
Şiinţe ale Educaţiei, specialitatea Psihopedagogie s-a prezentat
semnificaţia şi rolului probaţiunii în Republica Moldova, s-a
vorbit despre activitatea de voluntariat şi beneficiile acesteia.
Activitatea a fost organizată de Biroul de Probaţiune Ciocana
în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova. Vezi foto aici.
O zi cu cei mai triști ca noi, 22 octombrie

S-a organizat o vizită la Centrul de plasament pentru copiii de
vârstă fragedă din mun. Chișinău. Activitatea a fost organizată
de UPS „Ion Creangă”, Centrul de ghidare și consiliere în
carieră în parteneriat cu Centrul de plasament pentru copiii
de vârstă fragedă din mun. Chișinău. Găsiți mai multe
informații și foto aici.

Programul „Junior Achievement” (I-IV), 18-21 octombrie
Voluntarii au fost implicați în Programul „Junior Achievement”
(www.jamoldova.com). Activitatea a fost organizată de Centrul
de Excelență în construcții în parteneriat cu Biblioteca
Centrului de excelență în construcții și Consiliul elevilor al
Centrului de excelență în construcții. Mai multe fotografii
găsiți aici.
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Programul Internațional „Sigur.info” (I-IV), 18-21 octombrie
Voluntarii au fost implicați în cadrul Programului Internațional
„Sigur.info” (www.sigur.info). și în promovarea siguranței pe
internet. Activitatea a fost organizată de Centrul de Excelență
în construcții în parteneriat cu Biblioteca Centrului de
excelență în construcții și Consiliul elevilor al Centrului de
excelență în construcții. Vedeți foto aici.
Spune nu torturii! (I-IV), 18-21 octombrie

Voluntarii au fost implicați în promovarea și respectarea
drepturilor fundamentale ale omului și participarea în cadrul
Proiectelor naționale organizat de Amnesty International
Moldova. Activitatea a fost organizată de Centrul de Excelență
în construcții în parteneriat cu Biblioteca Centrului de
excelență în construcții și Consiliul elevilor al Centrului de
excelență în construcții. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Stop violența! Stop traficul de ființe umane! (I-IV), 18-21 octombrie
Voluntarii au fost implicați în promovarea și respectarea
drepturilor fundamentale ale omului și în cadrul Proiectelor
naționale organizate de La Strada. Activitatea a fost organizată
de Centrul de Excelență în construcții în parteneriat cu
Biblioteca Centrului de excelență în construcții și Consiliul
elevilor al Centrului de excelență în construcții. Mai multe
poze de la eveniment vedeți aici.
Teatru social, 23 octombrie
Echipa voluntarilor ”RAI” (Responsabil-Activ-Implicat) a
prezentat sceneta ”O viață abandonată” în cadrul Festivalul
Național al Teatrului Social. Sceneta a abordat probleme
actuale cu care se confruntă tinerii: relații sexuale premature,
sexul neprotejat, avortul, migrație, dificultăți în comunicări
dintre părinți și copii etc. Activitatea a fost organizată de
Echipa voluntarilor ”RAI” de la Biserica Ghidighici. Găsiți informații și foto aici.
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Târgul ONG, expoziție de carte (I-IV), 18-21 octombrie
În cadrul Bibliotecii Centrului de excelență în construcții s-a
organizat o expoziție de carte. Activitatea a fost organizată de
Biblioteca Centrului de excelență în construcții în parteneriat
cu Centrul de Excelență în construcții și Consiliul elevilor al
Centrului de excelență în construcții. Vedeți foto aici.
Voluntariatul – primul pas în cariera ta (I-II), 21 octombrie
Consilierii de probaţiune s-au întâlnit cu elevii de la LT
„Universul” şi LT „Minerva”și au discutat despre promovarea şi
stimularea activităţilor de voluntariat în diferite domenii, cine
şi cum poate deveni voluntar şi despre beneficiile acestor
activităţi în cariera în viitor. Activitatea a fost organizată de
Biroul de Probaţiune sect. Centru în parteneriat cu LT
„Universul” şi LT „Minerva”. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
Votul meu! Vocea mea! (I-IV), 18-21 octombrie

Voluntarii au fost implicați în promovarea și respectarea
drepturilor fundamentale ale omului și în cadrul Proiectelor
naționale organizate de CIDDCE (CEC). Activitatea a fost
organizată de Centrul de Excelență în construcții în
parteneriat cu Biblioteca Centrului de excelență în construcții
și Consiliul elevilor al Centrului de excelență în construcții.
Vedeți foto aici.

S-au mai desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național
de Activităţi SNV 2016:





Atelier de planificare a consultării opiniei tinerilor referitor la propria sănătate și dezvoltare,
22 octombrie – organizat de CSPT Neovita în parteneriat cu CSPT din Republica Moldova.
Campanie de înverzire a campusului universitar, 20 octombrie – organizată de UPS „Ion
Creangă”, Centrul de ghidare și consiliere în carieră în parteneriat cu Studenţii voluntari
ecologi (SVE).
Consultarea magazinelor specializate în domeniul croitoriei, 17 octombrie – organizată de
Grupul de inițiativă „Noua generație” în parteneriat cu A.O. ECO-Răzeni.
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Cursul de instruire a voluntarilor Modulul IV: Mă afirm fără tutun, alcool și drog, 20
octombrie – organizat CSPT Neovita.
Deschiderea „Programului 15”, 19 octombrie – organizat de CSPT Neovita în parteneriat
cu Inspectoratul National de Probațiune, Direcția Municipala pentru protecția drepturilor
copilului, Școala Profesională nr 10 și Centrul de plasament CraK.
Doarme singur un bebeluș…, 19 octombrie – organizată de Centrul de Excelenţă în
Economie şi Finanţe în parteneriat cu Casa municipală de copii orfani.
În temniţă am fost şi aţi venit la Mine! (Matei 25, 36), 21 octombrie – organizată de AO
„Insula Fericirii” în parteneriat cu Penitenciarul nr. 16- Pruncul, Departamentul Instituţiilor
Penitenciare, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Ghidighici.
Pădurea curată, 17 octombrie – organizată de Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe.
Procurarea materialelor de birotica în cadrul proiectului „Azi student – Mâine angajat’’,
19 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă „Tinerii activi din Vasieni’’ în parteneriat
cu Fondul pentru tineri Ialoveni.
Promovarea alternativelor la detenţie, 18 octombrie – organizată de Inspectoratul
National de Probaţiune.
Seminar informativ despre activitatea de voluntariat, 18 octombrie – organizat de A.O.
CSC Moldova în parteneriat cu A.O. Înainte Moldova.
Vizită la centrul de plasament de tip familial, Smal Group Homes, 19 octombrie –
organizată de A.O. „Serviciul pentru Pace” în parteneriat cu Centrul de plasament de tip
familial, Smal Group Homes.

Raionul Anenii Noi
Pe 18 și 19 octombrie s-a desfășurat activitatea Susținerea familiilor socialmente-vulnerabile din
mediul rural prin distribuirea produselor alimentare și igienice (I-II), organizată de Asociația de
Caritate The Moldova Project în parteneriat cu Primăria com. Geamăna, Primăria com. Ciuciuleni și
Primăria com. Bobeica. Descrierea activității este în Calendarul Național de Activităţi SNV 2016.

Raionul Cahul
În perioada 18-20 octombrie s-a desfășurat activitatea Un fruct - un zâmbet (I-III), organizată de
Gimnaziul s. Brânza, a cărei descriere este în Calendarul Național de Activităţi SNV 2016.

Raionul Cantemir
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere este făcută în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:


Dăruiește un zâmbet!, 17 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă „Implică-te și tu!”
în parteneriat cu IP Liceul Teoretic ”D. Cantemir”.
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Amenajarea spaţiului verde aferent Parcului „Complexul fântânistic”, 18 octombrie –
organizată de A.O. „Vatra-Cîrpeşti” în parteneriat cu Primăria s. Cîrpeşti și GŢ Bejenaru Vladimir.
Arta zâmbetului frumos, 19 octombrie – organizată de Biblioteca pentru copii „G. Vieru”.
Atelierul de instruire IT pentru elevii de la gimnaziu „M. Eminescu”, 20 octombrie –
organizat de Biblioteca publică Cantemir în parteneriat cu Gimnaziul „M. Eminescu”.
Confecționarea felicitărilor de Crăciun, 23 octombrie – organizată de Casa Comunitară
Baimaclia și Keystone Moldova.
Curăţenie generală în jurul grădiniţei de copii, 19 octombrie – organizată de Grupul de
iniţiativă format din educatori, părinţi şi copii în parteneriat cu Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti.
De la inimă la inimă, 22 octombrie – organizată de Grădiniţa de copii nr. 1, or. Cantemir.
Din suflet pentru suflet un licăr de speranţă, 18 octombrie – organizată de Primăria or.
Cantemir în parteneriat cu Grădiniţa de copii nr. 2, or. Cantemir.
Hai cu noi la film!, 20 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „D. Cantemir”.
Oferă ajutor, 17 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Coştangalia în parteneriat cu
Centrul social „Bethania”.
Oferă ajutor copiilor social vulnerabili, 21 octombrie – organizată de Grădiniţa de copii, s.
Pleşeni în parteneriat cu ONG „Viitorul”.
Oferă ajutor persoanelor în etate, 12 octombrie – organizată de Primăria s. Coştangalia în
parteneriat cu Centrul social „Bethania”.
Pacea suntem noi!, 23 octombrie – organizată de Senatul elevilor LT ”D. Cantemir”.
Reparare şi recondiţionare a cărţilor vechi, 23 octombrie – organizată de Biblioteca publică
s. Cîrpeşti.
Sprijin alimentar familiilor cu mulţi copii, 18 octombrie – organizată de APL s. Cîrpeşti.
Văruitul copacilor de la intrare în sat, 21 octombrie – organizat de Grupul de iniţiativă în
frunte cu Novacov Valeriu în parteneriat cu Primăria s. Cîrpeşti.

Raionul Călărași
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:








Acordarea ajutorului material din partea colectivului profesoral, 17 octombrie – organizat
de Gimnaziul „Ion Creangă” Călărași.
Act de binefacere Gimnaziul Pitușca (I-IV), 17-19 octombrie – organizat de Gimnaziul Pitușca.
Act de binefacere s. Vărzăreștii Noi, 23 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Vărzăreștii Noi.
Acțiune ecologică de amenajare a parcului din s. Bahu, 22 octombrie – organizată de
Gimnaziul com. Săseni în parteneriat cu Primăria com. Săseni și Biblioteca Publică s. Bahu.
Acţiuni ecologice, 18 octombrie – organizate de Şcoala Primară Călăraşi.
Acțiuni în domeniul informării despre traficul de ființe umane, 20 octombrie – organizate
de LT „Vasile Alecsandri” în parteneriat cu IP Călărași.
Activitate de caritate s. Săseni, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Săseni în
parteneriat cu Consiliul Elevilor.
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Activitate de salubrizare s. Săseni (I-IV), 19-21 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Săseni în parteneriat cu Primăria s. Săseni.
Activitate de salubrizare și amenajare a clumbelor de flori din curtea școlii, 18 octombrie
– organizată de Gimnaziul s. Săseni în parteneriat cu Primăria s. Săseni, Biblioteca Publică
din s. Săseni și Biblioteca Publică din s. Bahu.
Activitate de voluntariat com. Sipoteni, 20 octombrie – organizată de Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”, com. Sipoteni în parteneriat cu Consiliul Elevilor LT „Mihai Eminescu”.
Activitate distractivă „Dăruiește un zîmbet copiilor”, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul
Săseni în parteneriat cu Biblioteca Publică din Săseni și Biblioteca Publică din Bahu.
Activitate ecologică „Flori pentru școala mea”, 21 octombrie – organizată de LT „Vasile
Alecsandri”.
Activitate instructiv-educativă cu persoanele cu dizabilități „Tu nu ești singur”, 19
octombrie – organizată de Gimnaziul Săseni în parteneriat cu Centrul de resurse și
Biblioteca Publică Bahu.
Activități / jocuri de autocunoaștere, comunicare, relaționare, 23 octombrie – organizate
de Consiliul Consultativ al Copiilor r-ul Călărași în parteneriat cu DASPF și A.O.
„Parteneriate pentru fiecare copil”.
Activități de salubrizare or. Călărași, 21 octombrie – organizate de Gimnaziul „Ion
Creangă” Călărași.
Activităţi de salubrizare în cimitirele din s. Hogineşti, 21 octombrie – organizate de CLE
Gimnaziul s. Hogineşti în parteneriat cu Primăria s. Hogineşti și Biserica s. Hogineşti.
Ajutor la domiciliu a persoanelor în etate, 21 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Săseni
în parteneriat cu Primăria s. Săseni.
Ajutor material, 19 octombrie – organizat de Gimnaziul „Ion Creangă” Călărași.
Art-terapie. „O zi frumos colorată în viața copiilor din liceu”, 17 octombrie – organizată
de LT „Vasile Alecsandri”.
Atelier de confecționare din materiale reciclabile a obiectelor pentru amenajarea clumbelor
de pe teritoriul școlii, 17 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Săseni în parteneriat cu
Primăria s. Săseni.
Atelier de creaţie ”Culorile toamnei”, 19 octombrie – organizat de Şcoala Primară Călăraşi.
Bătrânii – enciclopedii, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova în parteneriat cu
Primăria s. Sadova.
Bucură-l pe cel mai trist ca tine, 17 octombrie – organizată de Şcoala Primară Călăraşi.
Campania de informare despre traficul de ființe umane, 18 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Săseni în parteneriat cu Biblioteca Publică din Săseni, Biblioteca Publică din
Bahu și Consiliul Elevilor din Gimnaziul s. Săseni.
Campanie de informare a populației din comunitate despre alegerile prezidențiale „Votează vocea ta contează”, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Săseni în parteneriat cu
Primăria s. Săseni și Biblioteca Publică s. Săseni.
Campanie de informare despre voluntariat: Transmiterea informației de la egal la egal,
20 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, com. Sipoteni în
parteneriat cu Centrul de resurse în colaborare cu DÎTS.
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Careu informativ, 17 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Hogineşti în parteneriat cu CLE
Gimnaziul Hogineşti.
Colectarea ajutoarelor umanitare pentru familia Mîrzencu și vizitarea acesteia, 20
octombrie – organizată de CLE Gimnaziul s. Hogineşti în parteneriat cu Primăria s.
Hogineşti și Organizația Medicilor de Familie Hogineşti (OMF Hoginești).
Crearea echipei voluntarilor din Gimnaziul Sadova, 17 octombrie – organizată de
Gimnaziul Sadova.
Curăţenie la Gimnaziul s. Dereneu, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Dereneu.
Curăţenie la monumentul Eroului Mihail Alexa, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul
Dereneu în parteneriat cu CLT Dereneu.
Curățenie în cimitirul din s. Temeleuți, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Temeleuți
în parteneriat cu Primăria s. Temeleuți, Biserica s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curățenie pe străzile s. Temeleuți, 22 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Temeleuți în
parteneriat cu Primăria s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curățenie și amenajarea izvoarelor și fântânilor, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Temeleuți în parteneriat cu Primăria s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curățenie și sădirea florilor la biserică, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Temeleuți
în parteneriat cu Primăria s. Temeleuți, Biserica s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curățenie și sădirea florilor, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Temeleuți în
parteneriat cu Primăria s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curățenie și sădirea florilor în parcul din s. Temeleuți, 20 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Temeleuți în parteneriat cu Primăria s. Temeleuți și ONG „Izvorul rîului Bîc”.
Curăţirea drumului, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Hîrjauca.
Curăţirea teritoriului (I-II), 19-20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Hîrjauca.
Dezbatere pentru adolescenți și tineri: „Hai în gașca voluntarilor!”, 19 octombrie –
organizată de Biblioteca Raională Călărași.
Expoziția : „Fac ce vreau, dar știu ce fac!”, 17 octombrie – organizată de CSPT Vita-Longa
în parteneriat cu Biblioteca Raionala Călărași.
Iarmaroc „Toamna de aur”, 19 octombrie – organizat de LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași.
Împărăția copilăriei, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova în parteneriat cu
Grădinița de copii „Albinuța”.
Împreuna putem dărui un zâmbet, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Pitușca în
parteneriat cu Primăria s. Pitușca, Asistența socială.
Împreună putem face viața mai bună, 22 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Pitușca în
parteneriat cu Primăria s. Pitușca, Asistența socială.
Îngrijirea Răstignirii, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Dereneu în parteneriat cu
CLT Dereneu.
Îngrijirea râului, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Hîrjauca.
Învățăm să tricotăm ciorapi de lână, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Peticeni.
Lansarea campania de caritate ”Un dar pentru un zâmbet”, 17 octombrie – organizată de
LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași.
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MasterClass de decorațiuni artistice manuale, 18 octombrie – organizat de LT „Vasile
Alecsandri”, or. Călărași.
Monumentele – lecții de istorie, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova în
parteneriat cu Primăria s. Sadova.
O zi de neuitat pentru Plop Daniel – Hai cu noi la Iarmaroc!, 21 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Temeleuți în parteneriat cu Primăria s. Temeleuți.
Oferirea îmbrăcămintei și produselor alimentare nealterabile, 20 octombrie – organizată
de Gimnaziul „Ion Creangă” Călărași în parteneriat cu Biblioteca Publică Călărași și Azilul de
bătrâni din Călărași.
Ofrandă pentru biblioteca instituţiei, 21 octombrie – organizată de Şcoala Primară Călăraşi
în parteneriat cu Consiliul elevilor din Şcoala Primară Călăraşi.
Oprirea din sat, să fie curată, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Peticeni în
parteneriat cu Consiliul local s. Peticeni.
Pentru un mediu mai curat!, 18 octombrie – organizată de CLE Gimnaziul s. Hogineşti.
Persoane în etate, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ion Creangă”, or. Călărași.
Reorganizarea grupului de Teatru Social, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova.
Să ajutăm pe cei mai triști ca noi, 22 octombrie – organizată de Gimnaziul Sadova în
parteneriat cu ONG „Sadoveanca”.
Să-l ajutăm pe cel mai trist ca noi!, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Peticeni.
Salubrizare Valea Bâcului, 22 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Pitușca în parteneriat
cu Primăria s. Pitușca.
Salubrizare s. Pitușca, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Pitușca în parteneriat cu
Primăria s. Pitușca.
Seminar: Metode și modalități de implicare în activități de voluntariat, 19 octombrie –
organizată de Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, com. Sipoteni în parteneriat cu Consiliul
Consultativ al Copiilor din raionul Călărași.
Sondaj stradal: „Voluntarii te ajută să fii mai aproape de cei dragi!”, 21 octombrie –
organizat de CSPT Vita-Longa.
Totalurile SNV 2016, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova în parteneriat cu
Biblioteca Publică Sadova și ONG ”Sadoveanca”.
Trăiește carte!, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sadova în parteneriat cu
Biblioteca Publică Sadova.
Un stadion mai curat pentru satul nostru!, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Peticeni în parteneriat cu Primăria s. Peticeni.
Vizită la profesoara pensionară Avdeenco Galina, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Dereneu în parteneriat cu CLT Dereneu.
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Raionul Căușeni
Caravana bunătăţii noastre, s. Baccealia, 21 octombrie

Tinerii au mers la o bătrână nevoiașă și au ajutat-o, au săpat,
au adus apă etc. Activitatea a fost organizată de Gimnaziul s.
Baccealia în parteneriat cu ONG Fenix XXI. Vedeți foto aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere este în Calendarul Național de Activităţi
SNV 2016:












Acţiune de caritate pentru ajutorarea unei persoane singuratice, or. Căuşeni, 21 octombrie
– organizată de Biblioteca Publică Raională Căuşeni în parteneriat cu Clubul „YouthHub”.
Ajutorarea bătrânilor, s. Zaim, 18 octombrie – organizată de Liceul A. Mateevici, s. Zaim în
parteneriat cu Senatul liceului A. Mateevici.
Din suflet pentru tine Nicu, s. Zaim, 17 octombrie – organizată de Liceul A. Mateevici s.
Zaim în parteneriat cu Senatul LT A. Mateevici.
Miracolul florilor, or. Căinari, 17 octombrie – organizată de Asociaţia părinţilor copiilor din
Grădiniţa Foişor în parteneriat cu Primăria or. Căinari.
O floare pentru grădiniţa mea, s. Baccealia, 19 octombrie – organizată de Grădiniţa-creşă
Licurici s. Baccealia în parteneriat cu Primăria s. Baccealia și Asociaţia Părinţilor din
Grădiniţa creşă Licurici s. Baccealia.
O floare pentru grădiniţă, s. Cîrnăţeni, 21 octombrie – organizată de Grădiniţa „Andrieş” s.
Cîrnăţeni în parteneriat cu Primăria s. Cîrnăţeni și Asociaţia părinţilor Grădiniţa „Andrieş”.
Plantarea florilor de cameră în liceul s. Taraclia, 19 octombrie – organizată de LT Ștefan
cel Mare și Sfânt în parteneriat cu Asociaţia Părinţilor și Profesorilor „Speranța” din LT
Ștefan cel Mare și Sfânt.
Promovarea serviciilor Bibliotecii Publice Raionale Căuşeni (I-VII), 17-23 octombrie –
organizată de Biblioteca Publică Raională Căuşeni în parteneriat cu Clubul „YouthHub”.
Salubrizarea terenurilor publice din comunitate s. Taraclia, 21 octombrie – organizată de
LT „Ștefan cel Mare și Sfânt” în parteneriat cu Asociația Părinților și Profesorilor „Speranța”.

Raionul Cimișlia
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Cimișlia – Nechit RADION, Specialist principal
tineret și sport, Consiliul Raional Cimișlia, nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în SNV 2016.
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Raionul Criuleni
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Criuleni – Alexandr GODOROJA, Centrul raional
de resurse pentru tineret “UniT”, nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în SNV 2016.

Raionul Dondușeni
În urma activității Coordonatoarei Raionale SNV Dondușeni – Victoria COJOCARU, A.O. Tinerele
Femei Cernoleuca, nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în SNV 2016.

Raionul Drochia
Activitate de mentorat în grădiniţă, 17 octombrie
S-a organizat un concert pentru copiii de vârsta grădiniţei,
jocuri distractive în aer liber, s-au donat cărţi şi jucării pentru o
acţiune de voluntariat cu copii bolnavi de cancer și diabet
zaharat. Activitatea a fost organizată de Instituţia Publică
Gimnaziul Mîndîc în parteneriat cu Primăria s. Mîndîc
(Sectorul cultură), Biblioteca publică din s. Mîndîc, Consiliul
de elevi și Consiliul de părinţi. Vedeți foto aici.
Acțiuni de caritate în s. Popeștii de Jos, 21 octombrie

S-a acordat profesorilor pensionari în etate ajutor la pregătirea
solului, greblat și săpat. Activitatea a fost organizată de IP
Gimnaziul s. Popeștii de Jos în parteneriat cu Primăria s.
Popeștii de Jos. Mai multe informații și poze de la activitate
găsiți aici și aici.

Acţiuni de curățenie a teritoriului din preajma Gimnaziului „Victor Coțofană” s. Chetrosu, 21 octombrie
Elevii claselor a II-a și a IV-a au făcut curățenie pe teritoriul din
preajma instituției, au măturat curtea liceului, au strâns
hârtiile și au greblat frunzele. Activitatea a fost organizată de
Consiliului Elevilor s. Chetrosu în parteneriat cu Gimnaziul
„Victor Coțofană”. Vezi foto aici și aici.
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Acțiuni de salubrizare a teritoriului aferent gimnaziului și a centrului s. Popeștii de Jos, 20 octombrie
S-a efectuat curățirea teritoriului gimnaziului, sectorului de la
gimnaziu până la biserică, teritoriul bisericii și de la școală
până la hotarul cu s. Popeștii de Sus. Activitatea a fost
organizată de IP Gimnaziul s. Popeștii de Jos în parteneriat cu
Primăria s. Popeștii de Jos. Găsiți mai multe informații și foto
aici și aici.

Colectarea şi donarea de haine şi încălţăminte pentru copii, 22 octombrie

S-au donat haine şi încălţăminte pentru copiii din Centrul
„Căldura casei”. Activitatea a fost organizată de I.P. Gimnaziul
s. Mîndîc, Consiliul de părinţi și Consiliul elevilor în
parteneriat cu Centrul „Căldura casei”. Vedeți foto aici.

Distribuirea fluturașilor cu mesaj ecologic consătenilor, s. Chetrosu, 18 octombrie
Dimineața elevii au împărțit sătenilor mesaje cu caracter
ecologic pentru a păstra curățenia și stopa transportarea
gunoiului la gunoiștile neautorizate. Activitatea a fost
organizată de Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu și
Consiliului Elevilor s. Chetrosu în parteneriat cu Primăria s.
Chetrosu. Mai multe detalii și foto găsiți aici și aici.

Îngrijirea parcului și mormântului lui Victor Coțofană, 21 octombrie
Elevii din Consiliul Elevilor au făcut curățenie la mormântul lui
Victor Coțofană căzut în Războiul din Transnistria și la
monumentul de lângă cimitir amenajat în amintirea victimelor
deportărilor. Activitatea a fost organizată de Gimnaziul
„Victor Coțofană” s. Chetrosu și Consiliul Elevilor s. Chetrosu
în parteneriat cu Primăria s. Chetrosu. Mai multe poze de la
activitate vedeți aici și aici.
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Lecţii la grădiniţă „Să creștem sănătoși ”, 17 octombrie
Un grup de formatori, membrii Consiliului Elevilor, au ținut
lecții la grădiniță pentru copiii grupelor mari și pregătitoare
privind modul sănătos de viață. Activitatea a fost organizată de
Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu și Consiliului Elevilor
s. Chetrosu în parteneriat cu Grădinița Nr. 2 „Izvoraș”. Găsiți
informații și foto aici și aici.

O faptă bună face inima mai bună!, 17 octombrie

Elevii din senatul școlii au promovat faptele bune și au îndemnat
elevii să fie mai buni. A fost împodobit «Copacul bunătății» și a
fost organizat un flashmob. Activitatea a fost organizată de IP
Gimnaziul Baroncea în parteneriat cu Senatul Gimnaziului
Baroncea. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Ore informative Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu (I-IV), 19 octombrie
Membrii Consiliului Elevilor au fost formatori pentru elevii din
clasele I-IX susținând ore despre relațiile prietenoase,
participare și implicare. Activitatea a fost organizată de
Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu în parteneriat cu
Consiliul Elevilor s. Chetrosu. Vedeți foto aici și aici.

Un arbore pentru dăinuirea noastră, 20 octombrie
S-a reamenajat terenul liceului plantându-se copaci în curtea
liceului. Activitatea a fost organizată de IP Liceul Teoretic
„Ştefan cel Mare” în parteneriat cu Inspectoratul Ecologic
Raional. Mai multe poze de la activitate găsiți aici și aici.
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Ziua lumânărilor aprinse, 18 octombrie
S-a pregătit un suport informativ despre traficul de ființe
umane și s-a amenajat un spațiu în hol cu lumânări pentru
comemorarea victimelor TFU. Activitatea a fost organizată de
Gimnaziul „Victor Coțofană” s. Chetrosu în parteneriat cu
Consiliul Elevilor s. Chetrosu. Vedeți foto aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere este în Calendarul Național de Activităţi
SNV 2016:

















Activități de mentorat în grădiniță, s. Chetrosu, 19 octombrie – organizate de Grădinița nr.
1 „Ghiocel” s. Chetrosu.
Activități de mentorat în grădiniță, s. Pelinia (I-II), 19-20 octombrie – organizate de I.P.
Gimnaziul s. Pelinia.
Acţiune de caritate, s. Şuri, 18 octombrie – organizată de Instituţia Publică „Viorel
Ciobanu” s. Şuri în parteneriat cu Primăria s. Şuri.
Acțiune de caritate, s. Sofia, 17 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Sofia în parteneriat
cu Primăria s. Sofia.
Acțiuni de caritate pentru familiile defavorizate, s. Pelinia, 18 octombrie – organizate de
LT s. Pelinia în parteneriat cu Primăria s. Pelinia, asistenta socială.
Acțiune de igienizare și curățenie în sălile de clasă și pe teritoriul Gimnaziului Sofia, 18
octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Sofia în parteneriat cu Primăria s. Sofia,
Gospodăria comunală servicii Sofia.
Acțiuni de igienizare și curățenie în școală, s. Gribova, 17 octombrie – organizate de IP
Gimnaziul Gribova în parteneriat cu ONG „Romana”.
Acţiuni de igienizare şi curăţenie în şcoală şi pe teritoriul şcolii, s. Ochiul Alb, 20
octombrie – organizate de IP Gimnaziul „Nicolae Testemiţanu” s. Ochiul Alb.
Acțiuni de igienizare, curățenie şi amenajarea unei zone de odihnă pe teritoriul
Gimnaziului Gribova, 21 octombrie – organizate de IP Gimnaziul s. Gribova în parteneriat
cu ONG „Romana”.
Acțiuni de salubrizare, s. Cotova, 19 octombrie – organizate de Consiliul elevilor s. Cotova
și membrii Eco clubului în parteneriat cu Primăria s. Cotova.
Acțiune de salubrizare, s. Sofia, 20 octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Sofia în
parteneriat cu Primăria s. Sofia.
Acțiuni de salubrizare a teritoriului Gimnaziului Țarigrad, 21 octombrie – organizată de IP
Gimnaziul s. Țarigrad în parteneriat cu WE-trade.
Activitate de salubrizare, com. Şuri (I-III), 19-21 octombrie – organizată de Instituţia
Publică „Viorel Ciobanu”, în parteneriat cu Primăria s. Şuri.
Activități de salubrizare si igienizare Liceul Teoretic Pelinia, 19 octombrie – organizate de
LT s. Pelinia.
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Amenajarea teritoriului în jurul bisericii, s. Hăsnășenii Noi (I-III), 20-22 octombrie –
organizată de Primăria s. Hăsnășenii Noi în parteneriat cu Biserica s. Hăsnășenii Noi.
Aspectul școlii noastre depinde de noi, 21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul
„Bunescu D.”, s. Chetrosu în parteneriat cu Întreprinderea Intercomunitară de Servicii
Comunale ,,Chetrosu Service”.
Campanie de sensibilizare, LT Pelinia, 17 octombrie – organizată de LT Pelinia.
Casa curată, 17 octombrie – organizată de IP LT Rus nr.3 or. Drochia în parteneriat cu
Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunală și Exploatarea Locuințelor din Drochia.
Colectare de donații, 20 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul Pelinia.
Colectare maculatură, 19 octombrie – organizată de Biblioteca IP Gimnaziul Gribova „Iurie
Moroșanu” în parteneriat cu ONG „Romana”.
Colectarea fructului de castan, 20 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Țarigrad în
parteneriat cu Întreprinderea Municipală „Gospodăria comunală a satului Țarigrad”.
Colecție de carte, 18 octombrie – organizată de Biblioteca IP Gimnaziul „Iurie Moroșanu”,
s. Gribova în parteneriat cu "DAAC - HERMES "S.A.
Colecție de carte „Pentru tine, cititorule”, 20 octombrie – organizată de LT Pelinia.
Comunicare fără bariere, 20 octombrie – organizată de IP LT Rus nr.3 or. Drochia.
Concert pentru clasele I-IV cu tematica „Țara mea – picior de plai, țara mea – gură de
rai... ”, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul „V. Bejinaru”.
Curățenia este mama sănătății, 20 octombrie – organizată de Instituția publică Gimnaziul
„Viorel Cantemir” în parteneriat cu Primăria s. Sofia.
Dezbateri pe domeniul voluntariat, 17 octombrie – organizate de LT Pelinia.
Îngrijirea monumentului eroilor căzuți în Marele Război pentru apărarea Patriei, 21
octombrie – organizată de Gimnaziul „V. Bejinaru” în parteneriat cu Casa de cultură s.
Hăsnășenii Noi.
Lucrări de salubrizare, s. Pelinia, 18 octombrie – organizate de I.P. Gimnaziul s. Pelinia în
parteneriat cu Primăria s. Pelinia, transportul public de colectare a deșeurilor.
Marș de promovare a sănătății şi acces la educaţie, 20 octombrie – organizat de IP
Gimnaziul s. Gribova în parteneriat cu Primăria s. Gribova și ONG „Romana”.
Masă rotundă „Viața în comunitate”, 20 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul s. Pelinia.
O carte pentru toți, 19 octombrie – organizată de IP LT Rus nr.3 or. Drochia în parteneriat
cu Biblioteca raională „I. Filip”.
O mână de ajutor pentru un scump profesor, 21 octombrie – organizată de IP Liceul
Teoretic „B.P. Hasdeu” or. Drochia în parteneriat cu Primăria s. Fîntîniţa.
O nouă viaţă cărţilor, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul „Victor Coțofană” s.
Chetrosu în parteneriat cu Biblioteca s. Chetrosu.
Pentru pici – jocuri mici, 18 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu” or.
Drochia în parteneriat cu Grădiniţa nr. 8, or. Drochia.
Piesă teatralizată „Proces judiciar – Undeva într-o poveste”, 20 octombrie – organizată de
Instituţia Publică Gimnaziul s. Fîntîniţa în parteneriat cu Grădiniţa „Izvoraş” s. Fîntîniţa.
Să avem grijă de trecutul nostru, 20 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic „B.P.
Hasdeu” or. Drochia în parteneriat cu Administraţia cimitirului or. Drochia.
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Salubrizarea orășelului sportiv, 19 octombrie – organizată de I.P. Gimnaziul s. Pelinia.
Sănătatea pământului e şi sănătatea noastră, 21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul
„Dumitru Roman”, s. Drochia în parteneriat cu Primăria s. Drochia.
Seminar instructiv: „Părinţi şi copii. Rolul familiei în educaţia calităţilor de bun părinte”,
21 octombrie – organizat de IP LT „Ion Creangă” s. Popeştii de Sus.
Sprijin școlar colegilor Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi (I-V), 17-21 octombrie –
organizat de Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi.
Sprijin școlar elevilor cu CES, Gimnaziul s. Pelinia, 19 octombrie – organizat de I.P.
Gimnaziul s. Pelinia.
Sprijin școlar elevilor cu reușită slabă la învățătură, Gimnaziul s. Pelinia, 20 octombrie –
organizat de I.P. Gimnaziul s. Pelinia.
Tinerii alegători, or. Drochia, 17 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”
or. Drochia în parteneriat cu Consiliul Electoral de Circumscripţie or. Drochia.
Voluntari creativi „Satul meu – mândria mea”, 21 octombrie – organizat de I.P. Gimnaziul
s. Pelinia în parteneriat cu ONG „Încredere”.

Raionul Dubăsari
A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simţi, a ajuta (I-IV), 18-21 octombrie
S-a oferit ajutor reciproc / mentorat pentru orice copil care s-a
adresat direct sau şi-a expus solicitarea de ajutor prin
intermediul „Boxei de opinii şi idei”. Activitatea a fost
organizată de LT s. Doroţcaia în parteneriat cu CLT s.
Doroţcaia și Centrul educaţional WOW. Mai multe informații
și poze de la eveniment găsiți aici și aici.
Act de caritate LT „M. Eminescu” Dubăsari, 19 octombrie

S-au colectat diverse lucruri pentru copiii din familii
socialmente vulnerabile. Activitatea a fost organizată de L.T.
„M. Eminescu” Dubăsari. Vezi foto aici și aici.

Acţiune de salubrizare, s. Holercani, 19 octombrie

S-a făcut curăţenie la monumentele din sat. Activitatea a fost
organizată de L.T. s. Holercani. Găsiți mai multe informații și
foto aici și aici.
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Activități de promovare a identității naționale, 21 octombrie
Elevele clasei a XII-a “U” Gatman Natalia, Nesterov Rodica și
Constantinov Maria au realizat activități de promovare a
identității naționale. Elevii din clasele primare, împreună cu
diriginții, au cercetat harta Europei și a R.M prin intermediul
jocurilor. Activitatea a fost organizată de LT s. Doroţcaia.
Vedeți foto aici.
Avem plăcerea de a ajuta bătrânii, 21 octombrie

Profesoara de fizică Porubin Ana, împreună cu voluntarii din
clasa a 7-a au ajutat bătrânii. Activitatea a fost organizată de
Liceul Holercani. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat, 21 octombrie
Bibliotecile liceului au organizat un atelier de reparare a
cărților în care voluntarii și cititorii bibliotecii au participat la
repararea cărților deteriorate pentru a le prelungi viața.
Tuturor participanții au primit materialele necesare pentru
desfășurarea acestei activități însoțită de o lecție cu genericul
„Cum se repară o carte”. La sfârșitul acestei activități s-a făcut
bilanțul și s-au menționat cei mai activi participanți. Activitatea
a fost organizată de Bibliotecarii Instituţiei L.T. „Ștefan cel Mare”, s. Molovata. Mai multe poze de
la activitate vedeți aici și aici.
Curățenie s. Coșnița, 20 octombrie
Elevii clasei a 12 U împreună cu doamna dirigintă, cu zâmbet
pe față și dorința de a aduce propriul aport pentru
prosperitatea s. Coșnita au ieșit în stradă cu unelte și saci
pentru a demonstra că vor să crească într-un mediu sănătos și
curat. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic Ion
Creanga s. Coșnița. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
Dar din dar se face rai!, 21 octombrie

A avut loc o activitate de caritate pentru a oferi o mică
speranță pentru cei mai triști ca noi. Activitatea a fost
organizată de Liceul Holercani. Vedeți foto aici.
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Dăruieşte şi fericeşte, 21 octombrie
Elevii L.T. „Mihai Eminescu” împreună cu D-na Mariana Madan
au mers la "Centrul republican de internare a bătrânilor",
pentru a dărui fiecăruia puţină dispoziţie de toamnă.
Activitatea a fost organizată de L.T. „Mihai Eminescu” în
parteneriat cu Centrul republican de internare a bătrânilor.
Vedeți foto aici.

Deschiderea SNV din L.T. „Ștefan cel Mare”: expoziţie foto cu activităţi ale voluntarilor din liceu,
17 octombrie
S-a promovat voluntariatul în localitate și acțiunile de
voluntariat: curăţenie pe teritoriul lăcașului sfânt, pe malul
Nistrului și la izvor; donarea pastelor făinoase, fructe și
legume; ajutor oferit locuitoarei Popa Natalia invalid de gradul
I pentru procurarea protezei la picior. Activitatea a fost
organizată de L.T. „Ștefan cel Mare” în parteneriat cu CLT L.T.
„Ștefan cel Mare”. Mai multe poze de la eveniment aici și aici.
Educaţie Pro Voluntariat, 19 octombrie
A avut loc un seminar–training privind menirea si rolul
voluntariatului, diseminare de experienţe în acest domeniu
din R. Moldova şi din alte ţări. S-au distribuit pliante generice
și s-a învăţat Imnul Voluntarilor. Activitatea a fost organizată
de Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ or. Grigoriopol
în parteneriat cu CNTM. Vezi foto aici.

Frumos şi sfânt, 21 octombrie

S-au sădit flori în ograda bisericii. Activitatea a fost organizată
de L.T. „Ion Creangă” com. Coşniţa în parteneriat cu Biserica
„Sfîntul Dumitru”. Găsiți mai multe informații și foto aici.
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Iarmaroc, 20 octombrie

S-a desfășurat un iarmaroc cu scop de caritate. Activitatea a
fost organizată de Consiliul școlar din Gimnaziul Pîrîta. Mai
multe fotografii găsiți aici.

În tinerețe zilele sunt scurte și anii lungi; la bătrânețe, anii sunt scurți și zilele lungi. Fiind
aproape de ei le vom scurta ziua și le vom lungi anii, 19 octombrie
Au fost create 4 grupuri de elevi din clasele de liceu care au
colectat din fiecare clasă o sumă de bani, cum ar fi banii de
buzunar rămași la sfârșit de săptămână, pe care i-au utilizat
pentru a asigura pâinea și unele produse alimentare de primă
necesitate (unt, lapte) unei persoane în etate aflată în
dificultate. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic „Ion
Creangă”, com. Coșnița în parteneriat cu Centrul de Sănătate Coșnița, Asistentele medicale.
Vedeți foto aici.
Lecție informativă „Prevenirea și combaterea HIV/SIDA”, 20 octombrie
S-a desfășurat o oră informativă cu tema „Prevenirea și
combaterea HIV/SIDA” cu scopul de a informa noua generație
despre pericolul infectării ci HIV și respectiv prevenirea
acestuia în rândurile tinerilor. S-au prezentat metode de
transmitere a virusului și metode de protejare. Activitatea a
fost organizată de L.T. „Ștefan cel Mare”, s. Molovata în
parteneriat cu Centrul de sănătate din localitate. Mai multe
detalii și foto găsiți aici.

Masă rotundă „Votul tău contează”, 20 octombrie

Elevii claselor a ХII-a au accentuat importanta exprimării
votului. Activitatea a fost organizată de L.T. „M. Eminescu”
Dubăsari. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.
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Motivație + Transpirație = Succes, 21 octombrie
Acțiune de promovare a modului sănătos de viață prin
alergare, mers cu bicicleta. Activitatea a fost organizată de LT
„Ștefan cel Mare”, s. Molovata în parteneriat cu Grădinița
„Romanița”. Găsiți informații și foto aici și aici.

Mult se cade se cuvine să vă fie cald şi bine (I-VII) , 17-23 octombrie

Ajutor fizic şi lucrări de toamnă în grădinile profesorilor
pensionari. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic s.
Doroţcaia. Mai multe detalii și foto găsiți aici și aici.

Nistrule, pe malul tău..., 21 octombrie

Grupuri de elevi au făcut ordine pe segmentele adiacente cu
malul Nistrului în s. Delacău, Grigoriopol, Crasnogorca, iar
gunoiul, cu ajutorul transportului oferit, a fost dus în locuri
rezervate / specializate. Activitatea a fost organizată de Liceul
Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ or. Grigoriopol în
parteneriat cu Primăria or. Grigoriopol. Vedeți foto aici.

Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva (I-IV), 17-20 octombrie

A avut loc salubrizarea teritoriului şcolii. Activitatea a fost
organizată de LT Doroţcaia în parteneriat cu Agrofirma
„Doroţcaia Agro”. Vedeți foto aici și aici.
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O copilărie fericită merită fiecare copil, 20 octombrie
Elevii clasei a 10-a au colectat hăinuțe, încălțăminte, rechizite
școlare, dulciuri, inclusiv de la alți elevi din liceu. Cei care nu
are avut ce să aducă de acasă au organizat diverse distracții,
de care foarte mulți copii din familiile social-vulnerabile nu au
parte. Toate lucrurile colectate au fost distribuite pentru a
trezi în ei o speranță că ziua de mâine va fi mai bună.
Activitatea a fost organizată de L.T. „Ion Creangă” în
parteneriat cu Magazinul „Lumea Copiilor”. Mai multe poze
de la eveniment găsiți aici.
O viață mai bună împreună, 20 octombrie

S-a oferit cu mult drag un mic ajutor persoanelor vârstnice.
Activitatea a fost organizată de Liceul Holercani în parteneriat
cu Centrul Social "Casa Nadejda" Holercani. Vezi foto aici.

Picături de suflet din bucuriile toamnei, 18 octombrie

S-a organizat o șezătoare și un concert. Activitatea a fost
organizată de Liceul Teoretic s. Doroţcaia în parteneriat cu
Şcoala de Arte s. Doroţcaia. Găsiți mai multe informații și foto
aici și aici.

Prin sport devenim mai buni, 18 octombrie

S-au organizat în incinta instituției diverse activităţi /
concursuri sportive cu implicarea elevilor. Activitatea a fost
organizată de L.T. „M. Eminescu” Dubăsari. Mai multe
fotografii găsiți aici.
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Salubrizare la izvor, 21 octombrie

S-au desfășurat acțiuni de salubrizare la izvor de către
profesoara de istorie și educație tehnologică Gavrilovici Ana
împreună cu voluntarii. Activitatea a fost organizată de Liceul
Holercani. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.

Trandafirul – regele florilor, 21 octombrie

S-a lucrat la amenajarea răzoarelor pentru flori de pe teritoriul
liceului, s-a săpa și s-au răsădit trandafiri. Activitatea a fost
organizată de L.T. „Ștefan cel Mare”, s. Molovata. Mai multe
detalii și foto găsiți aici și aici.

Vino cu noi, nu sta deoparte!, 18 octombrie
Elevii din clasele gimnaziale şi liceale au făcut diverse activităţi
în cadrul Centrului de Resurse cu copiii cu CES. Activitatea a
fost organizată de LT s. Holercani în parteneriat cu Consiliul
elevilor LT s. Holercani. Vedeți foto aici și aici.

Votul meu contează!, 21 octombrie
S-a organizat o masă rotundă în cadrul căreia s-au prezentat
dovezi care demonstrează importanţa unui singur vot. S-au
elaborat postere în care tinerii sunt îndemnaţi să nu fie
indiferenţi şi să participe la alegeri. Activitatea a fost
organizată de L.T. „M. Eminescu” Dubăsari. Mai multe detalii
și foto găsiți aici.
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:



Acțiune de salubrizare: „Un pas mic pentru un viitor mare”, 18 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Oxentea în parteneriat cu Primăria, ONG „Armonie” și ONG „Clubul femeilor”.
Cine-i harnic și muncește, truda lui îl răsplătește, 21 octombrie – activitatea
extracurriculară „Toamna de aur” organizată de Gimnaziul s. Roghi.
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De micuţ sunt hărnicel şi mă cheamă Voinicel, 19 octombrie – organizată de Grădiniţacreşă nr. 1 „Floricica” com. Coşniţa.
Există o șansă, s. Roghi, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Roghi.
Pentru cei mai trişti ca noi, 21 octombrie – organizată de Consiliul Local al Elevilor
Gimnaziul s. Ustia.
Sat curat – bucuria ochilor (I-VII), 17-21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Ustia în
parteneriat cu Primăria s. Ustia.
Sănătate pentru toţi, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Ustia.
Sănătatea mediului – sănătatea mea, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul Roghi în
parteneriat cu Ocolul silvic „Marina Roșcea” Dubăsari.
Stimă, respect, regret, 22 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Roghi.
Voluntari-mentori: ”De-ar fi la o mie de sfaturi și un singur ajutor, lumea ar fi plină de
fericire.” (N. Iorga), 21 octombrie – organizată de Centrul pentru copii „Armonie” în
parteneriat cu Primăria s. Oxentea.

Raionul Edineț
În urma activității Coordonatoarei Raionale SNV Edineț – Diana FRUNZĂ, Specialist principal,
Direcția de asistență socială și protecția familiei, Consiliul Raional Edineț, nu s-a desfășurat în
raion nici o activitate în SNV 2016.

Raionul Fălești
Act de binefacere, 19 octombrie

S-a efectuat ajutor la domiciliu pentru persoanele în etate.
Activitatea a fost organizată de Gimnaziul „Grigore Caruntu”,
or. Fălești. Mai multe fotografii găsiți aici.

Campania de promovare a voluntarului (I-III), 18-20 octombrie
Voluntarii au colectat haine, jucării, cărţi pentru un copil din
familie săracă din or. Făleşti. Copiii, persoanele participante la
campanie au primit în semn de recunoştinţă simbolul voluntarului
(simbol ce poate fi prins la dorinţă la mână pe perioada întregii
campanii). Activitatea a fost organizată de Centrul de asistenţă
specializată şi formare continuă „Casa Speranţei” or. Fălești.
Mai multe poze de la eveniment găsiți aici.
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Campanie de salubrizare cu genericul: „Un mediu curat, o viață sănătoasă”, 19 octombrie
În cadrul campaniei de salubrizare s-a făcut ordine pe
suprafața aferentă centrului care este folosit și ca spațiu de
joacă pentru beneficiarii centrului. Astfel, au fost colectate
frunzele, crengile și pungile aruncate. Totodată s-a curățat și la
fântâna de unde se mai ia apă de consum. Activitatea a fost
organizată de CAS „Impact”, s. Bocșa. Vezi foto aici.
Ceaiul de la ora 12 cu genericul: „Dă șansă fiecărei zilei să fie cea mai important din viața ta!”, 23
octombrie
În program a fost: expoziție cu vânzare a lucrărilor, masterclass
pentru confecționarea Panoului care va înfrumuseța sediul
Locuinței protejate, momente artistice cu tinere talente din
orașul Fălești și colectare de fonduri în scop caritabil.
Activitatea a fost organizată de Centrul de Creație și
Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” în parteneriat
cu Locuința protejată or. Fălești și SRL Babii Nord (magazinul
Alina Electronic). Găsiți mai multe informații și foto aici.

Clacă ca la moldoveni!”, 21 octombrie
S-a renovat și amenajat casa de locuit a cuplului mamă copil,
fosta beneficiară a CAS „Nufărul Alb” din s. Glinjeni, r-nul
Fălești. S-a văruit, vopsit și amenajat 2 odăi unde locuiește
mama minoră cu copilul în vârstă de 3 luni. S-a pus laminat,
tapet și teracotă pe sobă. S-a așezat plita de gaz și mașina de
spălat. Toate aceste bunuri au fost procurate cu suportul
sponsorului și cu suportul persoanelor implicate în activitate.
La finele activității s-au înmânat diplome de mulțumire pentru
participare. Activitatea a fost organizată de CAS,,Nufărul Alb,,din s. Glinjeni. Vedeți foto aici.
Curățenie în „Parcul Veteranilor”, 21 octombrie

Elevii au lucrat cu entuziasm și cu dăruire de sine, au greblat și
au strâns crengile uscate. Totodată au primit ca informație de
ce acest parc se numește „Parcul Veteranilor”. Activitatea a
fost organizată de IP Gimnaziul s. Horești. Mai multe poze de
la eveniment vedeți aici.
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Curățenie pe teritoriul Gimnaziului s. Horești, 21 octombrie

Elevii voluntari au greblat, măturat și cărat frunzele.
Activitatea a fost organizată de IP Gimnaziul s. Horești. Găsiți
informații și foto aici.

Frații și surorile mai mari, 19 octombrie

Elevii au petrecut timpul cu copiii beneficiari ai CAS
”Împreună” organizând jocuri şi victorine. Activitatea a fost
organizată de CAS „Împreună” s. Ciolacu Nou în parteneriat
cu Gimnaziul Ciolacu Nou . Mai multe detalii și foto găsiți aici.

O floare pentru orașul meu, 21 octombrie

S-au colectat bulbi de narcise, crini, lalele și trandafiri roșii. S-a
realizat un masterclass de plantare corectă a trandafirilor și
apoi aceștia s-au plantat în parcele. Activitatea a fost
organizată de Centrul de Creație”Lora Găină” în parteneriat cu
Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe
din Fălești. Vedeți foto aici și aici.

O ORĂ DE VALS / Acțiune de caritate: ”Bilete de caritate”, 22 octombrie
S-a organizat pentru toți doritorii un masterclass unde
participanții au însușit mișcările grațioase ale valsului.
Beneficiarii activității au devenit și ei voluntari prin ”achitarea
biletelor” ca suport financiar pentru următoarea activitate de
voluntariat (acțiune de caritate). Activitatea a fost organizată
de Cercul de dans „FAVORIT”, Sergiu Burduja și grupa mare de
dansatori în parteneriat cu Centrul de creație „Lora Găină”.
Vedeți foto aici.
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O vizită de neuitat

S-au făcut vizite în familiile aflate în dificultate, donații de
produse alimentare, haine și încălțăminte. Activitatea a fost
organizată de Gimnaziul „Grigore Caruntu”, or. Fălești. Vedeți
foto aici.

Poliţişti, tătici la joacă cu cei mici, 22 octombrie
S-a desfăşurat un meci amical de minifotbal cu părinţii şi copii
angajaţilor, ocazie cu care s-au făcut recomandări pentru copii
şi părinţi cu menirea de a asigura un climat de siguranţă pentru
copii. Învingătorii şi participanţii au primit cupe şi diplome de
participare. La finele activităţii s-a organizat o masă cu dulciuri
pentru copii. Activitatea a fost organizată de SP Fălești. Mai
multe poze de la activitate găsiți aici.
Promovarea modului sănătos de viață, 19 octombrie

A avut loc o activitate în comun cu biblioteca pentru copii și
beneficiarii CAS. Activitatea a fost organizată de Biblioteca
pentru copii. Vezi foto aici.

Seminar de informare, 17 octombrie
Elevii au participat la un seminar de informare la care au luat
cunoștință despre ce este voluntariatul, cine poate fi voluntar
și care sunt beneficiile în această muncă. Au fost distribuite
pliante informative. Activitatea a fost organizată de Centrul
„Casa Speranţei” în parteneriat cu L.T. „M. Eminescu” or.
Făleşti. Găsiți mai multe informații și foto aici.
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Seminar informativ „Activitatea de voluntariat: necesitate și prerogativă a timpului”, 17 octombrie
S-au oferit informaţii despre Legea Voluntariatului, drepturile
și responsabilităţile unui voluntar, oportunităţile care le oferă
această activitate etc. Activitatea a fost organizată de Centrul
de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii
în Situaţii de Risc „Împreună”, s Ciolacu Nou în parteneriat cu
Gimnaziul s. Ciolacu Nou. Mai multe fotografii găsiți aici.

Servicii la domiciliu cu genericul: „Întinde o mână de ajutor celui mai neajutorat ca tine!”, 18
octombrie
În cadrul campaniei a fost ajutată o bătrână. S-a cărat lemne
de foc la adăpost,s-a făcut ordine, s-a spălat vesela, s-au cules
gutui și s-a adus apă de consum. Au fost donate haine, lenjerie
de pat și prosop. Persoana în etate a mai beneficiat de un
prânz cald. Activitatea a fost organizată de Centrul
„ProSperare” s. Bocșa și Clubul „Impact” în parteneriat cu
Gimnaziul „D. Gherman”. Vedeți foto aici.

Servicii la domiciliu „Zâmbetul bătrânilor în sufletul voluntarilor”, 21 octombrie
Angajaţii centrului au ales persoane vârstnice solitare din
localitate şi au depistat care sunt problemele lor. Activitatea
desfășurată de voluntari a fost monitorizată de specialiştii
Centrului. Obiectivele acţiunii au fost sensibilizarea copiilor
faţă de problemele bătrânilor, comunicarea tinerei generaţii
cu generaţia mai în vârsta, acordarea ajutorului în diverse
lucrări necesare în gospodărie (săpatul , efectuarea curăţeniei
etc.). Activitatea a fost organizată de CAS „Împreună”, s.
Ciolacu Nou. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
Vizita copilului pentru care a fost iniţiată campania de promovare a voluntarului, 21 octombrie

Voluntarii centrului împreună cu alţi doritori au transmis unui
copil lucrurile colectate în cadrul campaniei. Activitatea a fost
organizată de Centrul „Casa Speranţei”. Mai multe poze și
informații găsiți aici.
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S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:























Act de binefacere, Făleștii Noi, 19 octombrie – organizat de IP Gimnaziul Făleștii Noi în
parteneriat cu Biserica creștin evanghelică baptistă Emanuel.
Acțiune de caritate pentru familiile cu mulți copii, 21 octombrie – organizată de Grupul de
inițiativă a tinerilor din or. Fălești în parteneriat cu APL nivelul I si II, A.O „CUGET” MINIONII
și DGE.
Activitate de salubrizare în parcul din s. Năvîrneț, 21 octombrie – organizată de
L.T.„Ștefan cel Mare și sfînt” și CLT în parteneriat cu APL.
Activități de salubrizare s. Obreja Veche, 20 octombrie – organizate de IP Gimnaziul
„Sergiu Moraru” s. Obreja Veche.
Activitate de socializare, 17 octombrie – organizată de CAS„Nufărul Alb” s. Glinjeni în
parteneriat cu A.O. „Sat Modern”, Gimnaziul „Mihai Corlăteanu” și „Clubul Familiei”.
Ajutor la bătrânii singuratici, 21 octombrie – organizat de Asistentul social din Năvîrneț în
parteneriat cu CLT.
Ajutor persoanelor vârstnice, 21 octombrie – organizat de IP Gimnaziul „Sergiu Moraru”
satul Obreja Veche.
Alinare pentru cei mai triști ca noi, 19 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Făleștii Noi
în parteneriat cu CLT.
Atelier de reparație a cărților din biblioteca sătească, 21 octombrie – organizat de IP
Gimnaziul s. Izvoare în parteneriat cu Biblioteca s. Izvoare.
Bucurie pentru toți tinerii din s. Izvoare, 21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Izvoare.
Bunătatea valorează!, 17 octombrie – organizată de Primăria or. Fălești, Direcția Asistenţă
Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului (DASPFC).
Campanie de sensibilizare (I-VII), 17-23 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „Sergiu
Moraru” satul Obreja Veche.
Cumpără și dăruiește un zâmbet, 23 octombrie – organizată de Locuința Protejată Lăpușna
și Keystone Moldova în parteneriat cu Primăria or. Fălești, Consiliu local Fălești.
Curat în comună și în sufletul nostru, 21 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Albinețul Vechi.
Fii exemplu pentru mine!, 17 octombrie – organizată de CAS „VIVATIS” s. Călinești în
parteneriat cu Bararu Aurelia voluntarul din cadrul „WAVE WEEK MOLDOVA”.
Izvor curat – apă curată, 20 octombrie – organizată de Inspectoratul de Poliţie Făleşti şi
Inspectoratul Ecologic de Stat, filiala Făleşti.
Înfrumusețarea curții școlii (I-IV), 18-21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „Sergiu
Moraru” satul Obreja Veche.
Lucrul în echipă ne ridică, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul Musteața în parteneriat
cu RAE și CLE.
Masă rotundă cu genericul „Voluntarii nu au neapărat mult timp liber; ei au dorinţă şi
sufletul deschis”, 21 octombrie – organizată de Centrul de asistenţă specializată şi formare
continuă „Casa Speranţei” și voluntari LT „I. Creangă”.
Mobilă nouă în casa veche, 17 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. S. Puskin” în
parteneriat cu Centrul social „Pentru Voi” or. Fălești.
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Masă rotundă cu tematica ,,Promovarea practicilor pozitive de activism civic si
voluntariat”, 21 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă a tinerilor din or. Fălești în
parteneriat cu APL nivelul I si II, A.O „CUGET” MINIONII și DGE.
Noi suntem speranța pentru Dana!, 21 octombrie – organizată de CAS ”VIVATIS” s. Călinești
în parteneriat cu Grădinița de copii Nr.2 CAS „Vivatis” și L.T. „Gh. Vrabie” din s. Călinești.
O localitate mai curată, 18 octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Izvoare.
Oferim ajutor persoanelor vârstnice, 20 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Izvoare.
Pentru un parc verde, pentru o viață sănătoasă, 21 octombrie – organizată de IP
Gimnaziul s. Izvoare.
Plantarea arborilor s. Horești, 21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Horești în
parteneriat cu Primăria s. Horești.
Salubrizarea adiacentă a IP Făleşti, 20 octombrie – organizată de Inspectoratul de Poliţie Făleşti.
Salubrizarea afluentului râului Ciuluc, 21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Pompa în
parteneriat cu Centrul Național de Mediu și APL.
Satul meu – mai curat, s. Izvoare, 19 octombrie – organizat de IP Gimnaziul s. Izvoare.
Scenariu Teatralizat “Păcală și Tândală”, 21 octombrie – organizat de CSS ”Pentru Voi” Fălești.
Seminar cu Grupul Auto-reprezentanții din Fălești pe tema: Valorile umane, 21 octombrie
– organizat de Grupul de Auto-reprezentanți Fălești și Keystone Moldova în parteneriat cu
Biblioteca publică raională “Mihai Eminescu” Fălești.
Suntem alături de fiecare, 20 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Izvoare în
parteneriat cu Primăria Izvoare.
Sport în aer liber, 18 octombrie – organizat de CAS „VIVATIS” s. Călinești.
Tinerii aleg sănătatea, 19 octombrie – organizată de CAS ”VIVATIS” s. Călinești în
parteneriat cu OMF Călinești.
Un cartof, un măr, o ceapă! (I-III), 19-21 octombrie – organizată de Instituția de Educație
Preșcolară nr. 6, or. Fălești.
Un sat frumos un mediu sănătos, 21 octombrie – organizat de IP Gimnaziul Făleștii Noi în
parteneriat cu APL și Asociația „Consătenii”.
Un strop de alinare bătrânilor singuratici, 19 octombrie – organizat de IP Gimnaziul s. Izvoare.
В память о них -парк моему городу, 21 octombrie – organizată de L T „A. S. Puskin” or.
Fălești în parteneriat cu Întreprinderea Municipală „Direcția de producție a gospodăriei
comunale și de locuințe Fălești”.

Raionul Florești
Amenajarea drumului s. Cerniţa, 17 octombrie
S-a amenajat o bucată de drum cu pietriș (de la biserică până
la răscruce). Activitatea a fost organizată de Primăria s.
Cerniţa. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.
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Distribuirea hranei la domiciliu, 23 octombrie

S-a distribuit hrana la domiciliul persoanelor ce nu se pot
deplasa. Activitatea a fost organizată de Centrul Social „Casa
Nadejda" în parteneriat cu Primăria s. Coşerniţa. Vezi foto aici
și aici.

Împreună pentru o localitate salubră, 22 octombrie
Angajații s-au mobilizat și echipat cu unelte agricole pentru a
efectua lucrări de salubrizare pe terenul adiacent
Inspectoratului de Poliție. Gestul uman al oamenilor legii este
un îndemn către cetățeni de a păstra și asigura curățenia în
parcuri, acolo unde populația și în special copiii aleg să se
odihnească. Activitatea a fost organizată de Inspectoratul de
Poliție Florești în parteneriat cu Inspectoratul General al
Poliției. Găsiți mai multe informații și foto aici.

În stima bătrâneții!, 19 octombrie

S-a făcut curăţenie împrejurul gardului şi în ograda celei mai
bătrâne persoane din sat. Activitatea a fost organizată de
Biblioteca s. Cerniţa în parteneriat cu Primăria s. Cerniţa. Mai
multe fotografii găsiți aici.

Masterclass „Kинусайга" cu persoanele nevăzătoare, 17 octombrie
S-a organizat în incinta Centrului de Meșteșuguri un
masterclass, având ca oaspeți invitați din or. Ialoveni.
Activitatea a fost organizată de Organizaţia Teritorială Floreşti
a Asociaţiei Nevăzătorilor din RM în parteneriat cu Primăria
or. Floreşti, FlorTV și Moldova 1. Vedeți foto aici.
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Măsuri de salubrizare, 22 octombrie
S-au realizat lucrări de salubrizare a terenului adiacent
Inspectoratului de poliție. Activitatea a fost organizată de
Inspecţia Ecologică Floreşti în parteneriat cu Agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă r-nul Floreşti, Direcţia Asistenţă
socială sănătate şi protecţie a familiei și Uniunea teritorială a
sindicatelor din r-nul Floreşti. Mai multe detalii și foto găsiți
aici, aici și aici.
Promovarea voluntariatului „Sunt voluntar, deci îmi pasă”, or. Floreşti, 17 octombrie
S-a promovat voluntariatul în oraşul Floreşti prin oferirea unui
abtibild şoferilor şi pietonilor cu textul ”Sunt voluntar, deci îmi
pasă” în schimbul unei unităţi monetare, suma de bani
colectată fiind donată unei familii social vulnerabile.
Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional de Tineret
Floreşti în parteneriat cu Consiliul Raional Florești și FlorTV.
Mai multe poze de la activitate vedeți aici și aici.
Teatru social „Sarcina nedorită”, 19 octombrie
S-a prezentat o piesă de teatru cu tema „Sarcina nedorită”
unui grup de elevi cu vârsta 13 - 18 ani. Activitatea a fost
organizată de Consiliul Raional de Tineret Florești în
parteneriat cu Consiliul Raional Florești, Direcţia Cultură,
Turism, Tineret şi Sport. Găsiți informații și foto aici.

Tineretul în stima bătrâneții (I-II), 21-22 octombrie
S-a făcut ordine în curtea unui bătrânel în vârstă de 82 ani
pornind de la săpatul în gradină până la vopsitul gardului din
curte. Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional de
Tineret Florești în parteneriat cu Consiliul Raional Florești,
Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport. Mai multe detalii și
foto găsiți aici.
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:




Activităţi de caritate persoanelor cu dizabilităţi, s. Hîrtop, 17 octombrie – organizate de
Gimnaziul s. Hîrtop în parteneriat cu Primăria s. Hîrtop, Asistenţa Socială.
Act de caritate, s. Cerniţa (I-II), 18 și 21 octombrie – organizat de Primăria s. Cerniţa.
Act de voluntariat, s. Cerniţa, 20 octombrie – organizat de Gimnaziul din s. Cerniţa.
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Activitate de salubrizare a malului r. Răut, 20 octombrie – organizată de Primăria s. Ţîra.
Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. Ghindeştii Noi, 19 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Hîrtop în parteneriat cu Primăria s. Hîrtop și LT „Mihai
Eminescu”or. Ghindeşti.
Activitate de salubrizare a parcului din centrul s. Hîrtop, 18 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Hîrtop în parteneriat cu Primăria s. Hîrtop.
Activităţi de caritate pentru copii cu dizabilităţi (I-III), 22 octombrie – organizate de
Primăria s. Ghindeşti, Primăria s. Hîrtop și Primăria s. Ţîra.
Amenajarea Răstignirii s. Cerniţa, 22 octombrie – organizată de Căminul cultural s. Cerniţa
în parteneriat cu Primăria s. Cerniţa.
Cărticică, cărticică daca ai ştii cât te iubesc, 18 octombrie – organizată de Şcoala primară
or. Floreşti în parteneriat cu Biblioteca publică or. Floreşti și Direcţia Cultură, Turism,
Tineret şi Sport.
Dăruieşte o jucărie pentru grădiniţa ta, 17 octombrie – organizată de Biblioteca publică s.
Vărvăreuca în parteneriat cu Primăria s. Vărvăreuca, Gimnaziul s. Vărvăreuca și „Regina Pacis”.
Excursie „Aeroportul internaţional Mărculeşti”, 21 octombrie – organizată de Consiliul
Raional Florești, Direcţia Cultură,Turism, Tineret şi Sport în parteneriat cu Aeroportul
Internaţional or. Mărculeşti.
Plantarea pomilor, s. Putinești, 19 octombrie – organizată de Primăria s. Putinești.
Plantarea trandafirilor, s. Putineşti, 19 octombrie – organizată de Primăria s. Putinești.
Sădirea pomilor de către voluntari, 17 octombrie – organizată de Primăria s. Vertiujeni în
parteneriat cu Casa de cultura s. Vertiujeni, Biblioteca s. Vertiujeni și Asociația părinți si
pedagogi.
Salubrizarea locurilor de odihna a parcurilor și izvoarelor, 21 octombrie – organizată de
Primăria s. Tîrgul-Vertiujeni, Casa de cultura s. Tîrgul-Vertiujeni și Biblioteca s. TîrgulVertiujeni în parteneriat cu Asociația părinți și pedagogi.
Şcoala mea – oglinda mea, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Cerniţa în
parteneriat cu Primăria s. Cerniţa.
Vizită la domiciliu, 19 octombrie – organizată de Grădiniţa de copii „Mugurel” în
parteneriat cu Primăria s. Caşunca.

Raionul Glodeni
Reciclarea maculaturii în incinta liceului, 20 octombrie

Elevii au colectat maculatură. Banii acumulați se vor folosi în
sponsorizarea activităților extracurriculare în instituție.
Activitatea a fost organizată de IP LT „Vasile Coroban”
Glodeni. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
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S-au desfășurat următoarele activități, a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:













Atelier – Cartea cere ajutor, 19 octombrie – organizat de Filiala Bibliotecii Publice Glodeni.
Flashmob, or. Glodeni, 20 octombrie – organizat de Centru de sănătate prietenos tinerilor
„Speranța”.
Grăbește-te să faci un bine (I-V), 17-20 octombrie – organizată de Liceul Teoretic s.
Cuhnești în parteneriat cu Primăria s. Cuhnești.
Motivaţie + Transpiraţie = Succes, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul „D. Cantemir”
Glodeni în parteneriat cu ONG „Noosfera”, Colectivul artistic „Danser” și Colectivul artistic
„Stîrcianschie dzvonecichi”.
Ora informativă, 20 octombrie – organizată de CSPT „SPERANTA”.
Salubrizarea cimitirului s. Ciuciulea, … octombrie – organizată de Gimnaziul s. Ciuciulea în
parteneriat cu Primăria s. Ciuciulea și Consiliul Local al Elevilor s. Ciuciulea.
Salubrizarea parcului din preajma Gimnaziului „D. Cantemir” Glodeni, 17 octombrie –
organizată de Gimnaziul „D. Cantemir” Glodeni în parteneriat cu ONG „Noosfera”.
Salubrizarea terenului de la intrarea în s. Ciuciulea, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Ciuciulea în parteneriat cu Primăria s. Ciuciulea și Consiliul Local al Elevilor s. Ciuciulea.
Salubrizarea terenului din apropierea Grădinii publice, or. Glodeni, 18 octombrie –
organizată de IP LT „Vasile Coroban” Glodeni în parteneriat cu Primăria or. Glodeni și Î.M.
„Gospodăria Comunală” Glodeni.
Suntem pentru un mod sănătos de viață (I-V), 17-21 octombrie – organizat de Liceul
Teoretic s. Cuhnești.

Raionul Hîncești
Curățenie într-un părculeț din com. Lăpușna, 17 octombrie

Echipa de voluntari cu ajutorul parohului din sat a făcut
curățenie într-un părculeț din comună. După activitate s-a
desfășurat o agapă frățească. Activitatea a fost organizată de
Asociația Tinerilor Ordodocsi din Moldova (ATOM), Filiala
Lăpușna în parteneriat cu Biserica com. Lăpușna. Mai multe
fotografii găsiți aici, aici și aici.
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:




A clown for children / Un clovn pentru copii, 20 octombrie – organizată de ONG Always
Together și Grupul de inițiativă „De la drept la Acțiune” în parteneriat cu A.O. Centrul de
servicii pentru copii cu dizabilități „Pasărea Albastră”.
Dar din dar se face rai, 20 octombrie – organizat de Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe.
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Dăruiește clipa! Dăruiește suflet! Dăruiește zâmbet!, 19 octombrie – organizată de AO
Always together și Grupul de inițiativă Hîncești „De la drept la Acțiune” în parteneriat cu
Biserica din s. Buțeni și A.O. Centrul de servicii pentru copii cu dizabilități „Pasărea Albastră”.
Expoziție cu vânzări, 18 octombrie – organizată de Locuința Protejată Lăpușna și Keystone
Moldova în parteneriat cu Liceului Teoretic din s. Lăpușna.
Film la LT Lăpușna, 18 octombrie – organizat de Clubul de voluntari din Lăpușna.
Împreună pentru o comunitate mai curată, 20 octombrie – organizată de Clubul de
voluntari din Lapusna în parteneriat cu Primăria com. Lăpușna.
Îmbrățișarea ta contează!, 18 octombrie – organizată de ONG Always Together și Grupul
de inițiativă Hîncești „De la drept la Acțiune” în parteneriat cu A.O. Centrul de servicii
pentru copii cu dizabilități „Pasărea Albastră” și Centrul Media pentru Tineri Chișinău.
Lecție ecologică la tema „Un mediu mai curat pentru toți”, 17 octombrie – organizată de
Clubul de voluntari din Lăpușna.
O mână de ajutor bătrânilor, 22 octombrie – organizată de Clubul de voluntari din Lăpușna.
O mână de ajutor la culesul roadei de nuci, 17 octombrie – organizată de A.O. Always
together în parteneriat cu Clubul Voluntarilor din Bobeica.
O oră de povești la grădinița „Ghiocel”, 20 octombrie – organizată de A.O. Always
together în parteneriat cu Clubul Voluntarilor din Bobeica, Gimnaziul din Bobeica și
Grădinița „Ghiocel”.
Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Dahnovici, 21 octombrie – organizată de A.O.
Always together în parteneriat cu Gimnaziul com. Bobeica, Clubul Voluntarilor din Bobeica
și Biserica Sfântul Gheorghe.
Salubrizarea pe teritoriul cimitirului din Drăgușeni, … octombrie – organizată de A.O.
Always together în parteneriat cu Gimnaziul com. Bobeica, Clubul Voluntarilor din Bobeica
și Biserica Sfântul Mihail și Gavril.
Salubrizarea terenului de joc, com. Bobeica, 19 octombrie – organizată de organizată de
A.O. Always together în parteneriat cu Clubul Voluntarilor din Bobeica.
Susținerea familiilor socialmente-vulnerabile din mediul rural prin distribuirea
produselor alimentare și igienice, 19 octombrie – organizate de Asociația de Caritate The
Moldova Project în parteneriat cu Primăria com. Ciuciuleni, Primăria com. Bobeica.
Vizită la parlament, 18 octombrie – organizată de A.O. Always together în parteneriat cu
Primăria s. Logănești și Gimnaziul s. Logănești.

Raionul Ialoveni
Acţiune de salubrizare com. Mileştii Mici, 22 octombrie

A fost organizată o acțiune de salubrizare a terenului din fața
LT „Mihail Bârcă”.Activitatea a fost organizată de Grupul de
iniţiativă „Forţa” în parteneriat cu LT „Mihail Bârcă”. Vedeți
mai multe poze aici.
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Acțiune de sensibilizare a populației comunei Mileștii Mici (I-III), 19-21 octombrie
Grupul de inițiativă a distribuit fluturași cu promovarea ideii de
constituire a ansamblului folcloric de copii „Moștenitorii”.
Drept feedback persoanele care au primit fluturașii, vor
completa alți fluturași cu un mesaj pentru participanții la
proiect. Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Forța” în parteneriat cu LT „Mihail Bârcă”. Găsiți mai multe
informații și foto aici.
Activitate de salubrizare la monumentul ,,Gloria Eroilor'', 18 octombrie
S-au colectat frunzele uscate care au fost depozitate într-un loc
special pentru deșeuri. Activitatea a fost organizată de Grupul de
inițiativă „Inspiraţie”, Costeşti în parteneriat cu LT „Olimp”, s.
Costeşti, Primăria s. Costeşti și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Mai multe fotografii găsiți aici și aici.

Activitate de salubrizare a parcului LT Puhoi, 17 octombrie
S-a efectuat o activitate de salubrizare comună prin care s-a
eliberat parcul liceului de deșeuri. Activitatea a fost organizată
de Grupul de inițiativă „Cheia Succesului” și Grupul de
inițiativă „Navi” în parteneriat cu L. T. Puhoi, Primăria s. Puhoi
și Fondul pentru Tineri Ialoveni. Vedeți foto aici.

Activitatea de voluntariat în cadrul bibliotecii publice din satul Costești, 19 octombrie
Grupa de inițiativă a reparat și readus la viață 60 de cărți din
bibliotecă pentru ca cititorii să poată beneficia de literatura
instituției pe o perioadă cât mai îndelungată. Activitatea a fost
organizată de Grupul de inițiativă „SPERANȚA” al Liceului
Teoretic „Olimp” în parteneriat cu Biblioteca Publică Costești
și A.O. Alternativa. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Afișarea fișelor informative pe panourile informative din s.
Țipala, 20 octombrie
S-au postat informații despre păstrarea naturii pe panourile
informative din sat. Activitatea a fost organizată de Grupul de
inițiativă „Coloritul". Vedeți foto aici.
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Ajutăm natura, com. Răzeni, 21 octombrie

S-au plantat copaci pe strada centrală a localității de către
membrii grupului de inițiativă, Primăria Comunei Răzeni cât și
voluntari din localitate. Activitatea a fost organizată de
Primăria com. Răzeni în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Ion
Pelivan” Răzeni și Fondul pentru Tineri Ialoveni. Găsiți
informații și foto aici.

Ajutăm și totodată acțiuni de salubrizare efectuăm, 19 octombrie

S-a făcut curat pe o porțiune de șanț în apropierea străzii
centrale. Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Tinerii activi din Văsieni” în parteneriat cu L. T. Văsieni,
Primăria s. Văsieni și Fondul pentru Tineri Ialoveni. Mai multe
detalii și foto găsiți aici.

Amenajarea cabinetului de ed. tehnologică în incinta LT „Olimp”, s. Costești, 20 octombrie
S-a amenajat cabinetul cu obiecte de decor, scaune și mese.
Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Inspiraţie” Costeşti în parteneriat cu L. T. „Olimp” Costeşti,
Primăria Costeşti, Fondul pentru Tineri Ialoveni și ONG
„Alternativa”. Vedeți foto aici.

Includerea Consiliului Local de Tineret într-o acțiune de voluntariat, 21 octombrie

Persoane social vulnerabile au fost ajutate cu produse
alimentare necesare. Activitatea a fost organizată de Grupul
de inițiativă „Speranţa” Costeşti în parteneriat cu Primăria s.
Costești, Consiliul Local. Mai multe poze de la activitate vedeți
aici.
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Doar împreună grădina școlii e mai bună, 19 octombrie

S-au efectuat lucrări de salubrizare în curtea școlii. Activitatea
a fost organizată de Grupul de iniţiativă „Noua generaţie” în
parteneriat cu Gimnaziul Malcoci. Vedeți foto aici.

Lansare SNV 2016 și Festivalul Voluntarilor în Ialoveni – Capitala Tineretului 2016, 17 octombrie
S-a lansat Săptămâna Națională a Voluntariatului și proiectul
”Festivalul Voluntarilor. S-a promovat voluntariatului și
prezentat activitățile din cadrul SNV 2016 și cele legate de
Festivalul Voluntarilor. Activitatea a fost organizată de
Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV),
A.O. „Serviciul pentru Pace” și Echipa „Festivalul
Voluntarilor” în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi
Sportului, Consiliul Raional Ialoveni, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova și Primăria
Ialoveni. Mai multe fotografii găsiți aici, aici și aici.
Masa rotundă „Rolul naturii în viața cotidiană”, 19 octombrie

S-a promovat un comportament ecologic și s-au creat echipe
de voluntari pentru sădirea arborilor în curtea liceului.
Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă „Navi” în
parteneriat cu L. T. Puhoi, Primăria s. Puhoi și Fondul pentru
Tineri Ialoveni. Vedeți foto aici.

Oră informativă „Remediu pentru mediu”, 17 octombrie
Elevii și cadrele didactice au beneficiat de o lecție informativă
despre cum pot contribui la menținerea și ameliorarea unui
mediu curat, despre problemele cu care se confruntă planeta
noastră. Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Simul” Ialoveni în parteneriat cu LT „Petre Ştefănucă”
Ialoveni, Primăria Ialoveni și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Mai multe detalii și foto găsiți aici și aici.
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Pregătirea teritoriului selectat în cadrul proiectului „Schimbarea suntem noi”, 20 octombrie
Au fost mobilizați elevii-voluntari la pregătirea, curățirea
teritoriului selectat pentru a începe în curând lucrările.
Activitatea a fost organizată de Consiliul Local de Tineret
Ţipala în parteneriat cu L. T. Ţipala, Primăria s. Ţipala și Fondul
pentru Tineri Ialoveni. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Salubrizarea Parcului „Sfatul Ţării”, … octombrie
Elevii au mers pe jos până în parcul „Sfatul Țării”, au ascultat o
informație despre istoricul acestui parc, au participat la o
discuție despre speciile de copaci și plante din parc, s-au jucat
la dispozitivele sportive din parc. Apoi a fost vizitată biserica
din parc „Sfinții martiri Brîncoveni” și s-a făcut salubrizarea
parcului. Activitatea a fost organizată de Grupul de iniţiativă
„Orizonturi”, LT „A. Vartic” Ialoveni și Grupul de inițiativă
„Noua generație” în parteneriat cu Primăria or. Ialoveni,
Fondul pentru Tineri Ialoveni și Biserica „Sfinţii martiri
Brîncoveni”. Vedeți foto aici.

Salubrizarea teritoriului Liceului Teoretic Petre Ștefănucă (I-II), 18-19 octombrie
Elevii și cadrele didactice din liceu au contribuit la salubrizarea
și curățarea teritoriului liceului de deșeurile menajere, precum
și pregătirea solului pentru perioada rece a anului. De
asemenea, a fost pregătit teritoriul unde urmează să fie
plantat materialul săditor. Activitatea a fost organizată de
Grupul de inițiativă „Simul” Ialoveni în parteneriat cu L. T.
„Petre Ştefănucă” Ialoveni, Primăria Ialoveni și Fondul
pentru Tineri Ialoveni. Vedeți foto aici.
Salubrizarea teritoriului unde urmează să fie plantat material săditor, 20 octombrie

Un grup de elevi au salubrizat o parte din teritoriul unde
urmează să fie construit un parc natural. Activitatea a fost
organizată de L.T. Puhoi. Mai multe poze găsiți aici.
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Salubrizarea unei râpi și a unui teren de joacă, s. Bardar, 19 octombrie
S-au văruit copacii, s-au strâns gunoaielor, s-au adunat
frunzele, s-a curățit și pregătit locul pentru gardul viu ce va fi
sădit. Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Green peace” în parteneriat cu L. T. Bardar, Primăria s.
Bardar și Fondul pentru Tineri Ialoveni. Vedeți mai multe
poze aici, aici și aici.

Ședință a Biroului Electoral Local de Tineret Mileştii Mici, 20 octombrie
Biroul Electoral Local s-a întrunit în ședință de lucru și a
discutat cu privire la procedura de înregistrare a candidaților
electorali. Activitatea a fost organizată de LT „Mihail Bârcă” în
parteneriat cu Consiliul Local de tineret Mileştii Mici. Găsiți
mai multe informații și foto aici.

Ședința grupului de inițiativă „Coloritul", 20 octombrie
La ședință s-a discutat despre cumpărarea materialelor de
construcție pentru sudarea, asamblarea si vopsirea a 15 bănci.
Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă
„Coloritul" în parteneriat cu LT Țipala. Mai multe fotografii
găsiți aici.
Ziua salubrizării în s. Țipala, 21 octombrie

S-a organizat în localitate Ziua salubrizării, ocazie cu care s-a
curățit teritoriului din centrul satului și o parte din preajma
bisericii. Activitatea a fost organizată de Consiliul Local de
Tineret s. Ţipala în parteneriat cu L. T. Ţipala, Primăria s.
Ţipala și Fondul pentru Tineri Ialoveni. Mai multe detalii și foto
găsiți aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:


Acţiune de salubrizare com. Ruseştii noi, 20 octombrie – organizată de Liceul Teoretic
Ruseştii Noi în parteneriat cu Primăria Ruseştii Noi.
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Acțiune de salubrizare a curții Spitalului Raional Ialoveni, 21 octombrie – organizată de
Grupul de iniţiativă „Tinerii contra HIV/SIDA şi hepatitelor virale”, or. Ialoveni în parteneriat
cu Spitalul Raional Ialoveni și Consiliul Raional Ialoveni.
Activitate de salubrizare, s. Ulmu, 22 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă „Noua
generație”, s. Ulmu în parteneriat cu Gimnaziul s. Ulmu, Primăria s. Ulmu, Biserica s. Ulmu
și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Atelier de lucru al Biroului electoral pentru alegerea Consiliului Local de Tineret, 20
octombrie – organizat de Grupul de inițiativă „Cheia Succesului” în parteneriat cu L. T.
Puhoi, Primăria Puhoi și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Consiliile locale de tineret – da sau ba?, 18 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă
„Noua generație”, s. Ulmu în parteneriat cu Gimnaziul s. Ulmu, Primăria s. Ulmu, Biserica s.
Ulmu și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Constituirea biroului consiliului local de tineret din Costești, 22 octombrie – organizată de
A.O. EcoTerra în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni și Costești Tv.
Crearea consiliului local de tineret din s. Bardar, 19 octombrie – organizată de Grupul de
inițiativă „Green peace” în parteneriat cu LT „Aurel David” s. Bardar, Primăria s. Bardar și
Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Curăţarea şi îngrijirea terenului sportiv şi a terenurilor de pe lângă şcoală şi centrul s.
Horeşti, 21 octombrie – organizată de LT s. Horeşti în parteneriat cu Primăria s. Horeşti și
Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Curăţarea teritoriului inclus în proiectul „Teren de joacă pentru copii”, 20 octombrie –
organizată de LT Horeşti și Grupul de inițiativă „Tinerii naturalişti” în parteneriat cu
Primăria Horeşti și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Curăţirea terenului de resturile vegetale (I-II), 20-21 octombrie – organizată de Grupul de
iniţiativă „Speranţa” Costeşti în parteneriat cu L. T. Costeşti, Primăria Costeşti și Fondul
pentru Tineri Ialoveni.
Ecologia în viaţa tinerilor, 21 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Speranţa”
Costeşti în parteneriat cu L. T. Costeşti, Primăria Costeşti și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Elaborarea listei beneficiarilor vizitei la teatru, din cadrul proiectului ”Crește prin teatru”,
19 octombrie – organizată de A.O. EcoTerra în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Hai în gașca voluntarilor!, 21 octombrie – organizată de Consiliul Local de Tineret com.
Ţipala în parteneriat cu L. T. Ţipala, Primăria com. Ţipala și Fondul pentru Tineri aloveni.
Informarea tinerilor din s. Văsieni referitor la profilaxia HIV/SIDA și hepatitelor virale B,
C, 21 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Tinerii contra HIV/SIDA şi hepatitelor
virale”, or. Ialoveni în parteneriat cu Centrul Social-Regional „Renaşterea”, Primăria s.
Văsieni, Liceul Teoretic din s. Văsieni și Spitalul Raional Ialoveni.
Întocmirea problemelor la nivel de sat, 20 octombrie – organizată de Biroul Electoral Local
din Costești.
Întrunirea grupului de iniţiativă, 19 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă „Navi”
în parteneriat cu LT s. Puhoi.
Înfrumusețarea curții școlii (I-IV), 18-21 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „Sergiu
Moraru” satul Obreja Veche.
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Participarea Consiliului Local de Tineret într-o acțiune de voluntariat, 21 octombrie –
organizată de Grupul de inițiativă „Inspiraţie” Costeşti și Consiliul Local de Tineret Costeşti
în parteneriat cu L. T. ,,Olimp”, Costeşti, Primăria Costeşti, Fondul pentru Tineri Ialoveni și
ONG ,,Alternativa”.
Promovarea Programului Electoral şi constituirea Biroului electoral local, 19 octombrie –
organizată de LT Horeşti, Grupul de inițiativă „Tinerii naturalişti” şi grupul „Tinerii creativi”
în parteneriat cu L. T. Horeşti, Primăria s. Horeşti și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Proiectul „Noua generație în promovarea valorilor generale și naționale”, 21 octombrie –
organizată de Grupul de inițiativă „Noua generație” Ulmu în parteneriat cu Gimnaziul
Ulmu, Primăria s. Ulmu, Biserica s. Ulmu și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Salubrizarea teritoriului de lângă monumentele eroilor, s. Costești, 21 octombrie –
organizată de A.O. EcoTerra în parteneriat cu Primăria s. Costești.
Şedinţa Biroului electoral local de tineret pentru întocmirea problemelor tinerilor din s.
Costeşti, 20 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Speranţa” Costeşti în
parteneriat cu L. T. Costeşti, Primăria Costeşti și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Şedinţa Biroului Electoral local pentru alegerile de creare a consiliului local de tineret, 20
octombrie – organizată de LT „Ion Pelivan” Răzeni în parteneriat cu Primăria s. Răzeni și
Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Selectarea participanţilor din familii social-vulnerabile pentru o excursie la teatru, 20
octombrie – organizată de Consiliul Şcolăresc al elevilor din Liceul Teoretic Ruseştii Noi în
parteneriat cu L. T. Ruseştii Noi, Primăria Ruseştii Noi și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Sunt un cetățean proactiv, 19 octombrie – organizată de Grupul de initiativa „Tinerii activi
din Vasieni” în parteneriat cu L. T. Văsieni, Primăria Văsieni și Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Organizarea Hramului s. Văsieni, 23 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Plai
natal” în parteneriat cu Primăria s. Văsieni și L.T. „D. Cantemir”.
Planificarea amenajării teritoriului s. Văsieni, 17 octombrie – organizată de Grupul de
iniţiativă „Plai natal” în parteneriat cu APL și LT „D. Cantemir”.
Informarea copiilor despre reciclarea deșeurilor, 21 octombrie – organizată de LT „Ion
Pelivan” Răzeni și Grădiniţa Nr.1 ”Alunelul” în parteneriat cu Primăria com. Răzeni și Fondul
pentru Tineri Ialoveni.
Îngrădirea parcului, 18 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Plai natal” în
parteneriat cu Primăria s. Văsieni și LT „D. Cantemir”.

Raionul Leova
Colectarea hainelor și produselor alimentare pentru persoane social-vulnerabile, 17 octombrie

S-au colectat haine și produse alimentare pentru persoane
social-vulnerabile. Activitatea a fost organizată de Biblioteca
Publică Raională Leova. Mai multe poze găsiți aici.
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Teatru social, 17 octombrie
S-a prezentat o piesă de teatru social la școală. Activitatea a
fost organizată de Echipa „Tineri și Ingenioși” de la Centrul
Prietenos Tinerilor „Orhideea” în parteneriat cu Școala
Profesională din or. Leova. Vezi foto aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:














Acțiuni de salubrizare, or. Leova, 22 octombrie – organizate de Inspecția Ecologică Leova
în parteneriat cu Primăria or. Leova.
Alege preşedintele tău (I-III), 21-23 octombrie – organizată de AO Parteneriat social
„Încredere” în parteneriat cu Centrul „Contact”.
Bibliotecar pentru o oră, 20 octombrie – organizată de Biblioteca Publică „Iurie Matei”.
Ce pot face două mâini dibace, 19 octombrie – organizată de Primăria s. Borogani în
parteneriat cu Casa de Cultură s. Borogani.
De la inima la inima pentru copiii cu CES, 23 octombrie – organizată de Biblioteca s.
Filipeni în parteneriat cu Primăria s. Filipeni, Casa de Cultură s. Filipeni și Publicaţia
independentă „Cuvîntul liber”.
Eu sunt pietonul sigur și bine pregătit, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul TochileRăducani, r-ul Leova.
În ajutorul aproapelui (I-II), 20-21 octombrie – organizată de Liceul „Constantin Spătaru”
în parteneriat cu A.O. „EuroClub”.
Nouă ne pasă!, 18 octombrie – organizată de Grupul de voluntari „Elita” în parteneriat cu
Primăria or. Leova.
O nouă viaţă cărţii, 18 octombrie – organizată de Biblioteca Publică „Iurie Matei”, or. Leova.
Orașul Leova – ieri și azi…, 19 octombrie – organizată de Grupul de voluntari „Elita” în
parteneriat cu Primăria Leova și Muzeul orășenesc Leova.
Să dăm o nouă viaţă cărţii, 18 octombrie – organizată de Biblioteca Publică „Iurie Matei”,
or. Leova.
Să facem parcul mai frumos, 21 octombrie – organizată de Primăria or. Leova în
parteneriat cu Şcoala Profesională din Leova.

Raionul Nisporeni
Milești – citește, recită și promovează tinere talente!, 20 octombrie
Tinerii și-au prezentat albumurile lor de poezii, povestioare și cântece. S-au plasat în incinta
Primăriei pentru a fi votate de public cele mai reușite fotografii cu cele mai multe aprecieri care au
fost plasate pe pagina de Facebook în cadrul concursului cu genericul ”Milești-satul meu de vis”.
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Activitatea a fost organizată de AO „Centrul de Informare si
comunicare Midava” în parteneriat cu Primăria s. Milești,
Biblioteca publică s. Milești și Ziarul raional „Deșteptarea”.
Găsiți mai multe informații și foto aici.

Spune DA pentru sănătatea ta, 22 octombrie
S-au invitat persoanele nevoiașe, copii din familii socialvulnerabile pentru a li se oferi servicii medicale cum ar fi
măsurarea tensiuni arteriale, analiza sângelui, vaccinarea
copiilor, cântărire, măsurarea și îndreptarea la alți medici așa
cum este medicul oculist și alți medici specialiști. Medicul de
familie in colaborare cu farmacista au scris rețete la
medicamentele compensate și le-au oferit localnicilor care
suferă de o anumită maladie. Activitatea a fost organizată de
AO Midava în parteneriat cu Primăria s. Milești, Centrul de sănătate s. Milești și Revista raională
„Deșteptarea”. Vedeți foto aici.
Voluntariatul – Iubire față de aproapele, 21 octombrie
S-a organizat o masa rotunda împreună cu membrii corului
bisericesc în care s-a discutat despre importanța
voluntariatului în societate. Activitatea a fost organizată de
A.O. Midava și Centrul Social în parteneriat cu Primăria s.
Milești, Biserica s. Milești și Ziarul raional „Desteptarea”.
Mai multe informații găsiți aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:



Bucurie în casele persoanelor în etate din s. Milești, 18 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Milești în parteneriat cu A.O. Midava și Primăria s. Milești.
Orașul meu curat, or. Nisporeni, 22 octombrie – organizată de Primăria or. Nisporeni în
parteneriat cu Consiliul Consultativ al Copiilor din r-nul Nisporeni și A.O. „Briolla”.

Raionul Ocnița
În urma activității Coordonatoarei Raionale SNV Ocnița – Angela RUSU, Psiholog, Serviciu
asistență psihopedagogică, Consiliul Raional Ocnița nu s-a desfășurat în raion nici o activitate în
SNV 2016.
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Raionul Orhei
15 min de exerciții fizice, 21 octombrie

S-a realizat un Flashmob de promovare a activităților fizice și a
sportului în centrul orașului Orhei. Activitatea a fost
organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Colegiul „Vasile
Lupu”. Mai multe poze de la activitate găsiți aici.

Ateliere practice (I-III), 19-21 octombrie

Au avut loc ateliere în care s-au confecționat brățări, s-au
pictat şi modelat personaje magnifice. Activitatea a fost
organizată de Clubul Tinerilor Filantropi în parteneriat cu
Colegiul „Vasile Lupu”. Vezi foto aici și aici.

Campanie „Polițiști tătici la joacă cu cei mici”, 19 octombrie
S-au desfășurat jocuri și activități interactive cu implicarea
copiilor și polițiștilor. Activitatea a fost organizată de
Inspectoratul de Poliție Orhei. Găsiți mai multe informații și
foto aici și aici.

Confecționând decorațiuni și aplicații, 21 octombrie
S-a călătorit pe tărâmul toamnei, confecționând decorațiuni şi
aplicații şi petrecând timpul frumos util şi distractiv.
Activitatea a fost organizată de Clubul Tinerilor Filantropi în
parteneriat cu Colegiul „Vasile Lupu". Mai multe fotografii
găsiți aici.
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Educația sexuală, 20 octombrie

A avut loc educație de la egal la egal în sănătatea sexual
reproductivă. Activitatea a fost organizată de Y-PEER CSPT
Orhei în parteneriat cu LT I.L. Caragiale. Vedeți foto aici.

Ești ceea ce dăruiești (I-IV), 18-21 octombrie

S-au desfășurat activități de socializare cu copiii ce
frecventează centrul de zi „La Vagon”, unde aceștia au
beneficiat de ajutor la temele pentru acasă, precum și de
activități creative si jocuri. Activitatea a fost organizată de
A.O. Filantropia Creștină în parteneriat cu Colegiul „Vasile
Lupu” Orhei. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Fii voluntar, 17 octombrie

Campanie de promovare a voluntariatului și de recrutare de
voluntari. Activitatea a fost organizată de AO Filantropia
Creștină în parteneriat cu Colegiul „Vasile Lupu” Orhei. Mai
multe poze vedeți aici.

Film, 23 octombrie

S-a vizionat un film. Activitatea a fost organizată de Centrul
Prietenos Tinerilor Orhei. Găsiți informații și foto aici.
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Garderoba socială (I-III), 17-19 octombrie

A avut loc o acțiune de caritate care a presupus donarea
hainelor unor familii vulnerabile din or. Orhei. Activitatea a
fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Primăria or.
Orhei, DASPF Orhei. Mai multe detalii și foto găsiți aici.

Hai la plăcinte!, 22 octombrie
Voluntarii au pregătit plăcinte pentru beneficiarii Azilului de
bătrâni „Casa Noastră” din Susleni. Activitatea a fost organizată
de CCM Universul în parteneriat cu CSPT Orhei. Vedeți foto
aici și aici.

Lanțul de cărți, 18 octombrie

S-a construit un lanț de cărți între Biblioteca pentru copii și LT
I.L. Caragiale. Activitatea a fost organizată de Biblioteca
pentru copii I. Creangă și LT I.L Caragiale în parteneriat cu
Biblioteca publică A. Donici și Consiliul Raional Orhei. Vedeți
foto aici.

O stație curată, o onoare pentru un sat (I-II), 19 octombrie

S-a făcut curățenie în stațiile de așteptare s. Piatra și s.
Jeloboc. Activitatea a fost organizată de CCM „Universul” în
parteneriat cu Gimnaziul s. Piatra.
Mai multe poze găsiți aici și aici.
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Ora de engleză, 22 octombrie
Au avut loc conversații și gramatică în engleză cu un vorbitor
nativ, voluntar al Corpului Păcii. Activitatea a fost organizată
de Corpul Păcii în parteneriat cu CSPT Orhei. Mai multe
fotografii găsiți aici.

Promovarea lecturii în Orhei, 18 octombrie
Au avut loc o discuție cu Igor Guzun asupra lucrării „Vinil”.
Activitatea a fost organizată de Clubul „Promovarea lecturii în
Orhei” în parteneriat cu Centrul de Tineret Orhei. Vedeți foto
aici și aici.

Salonul jocurilor de societate, 21 octombrie

S-au desfășurat jocuri și activități de socializare pentru tineri.
Activitatea a fost organizată de Fondul pentru Tineri Orhei în
parteneriat cu Centrul de Tineret Orhei. Mai multe detalii și
foto găsiți aici.

Școala mamei, 20 octombrie

A avut loc un seminar interactiv pentru femeile însărcinate.
Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu
Colegiul de Medicină Orhei și Centrul de Sănătate nr.1. Mai
multe poze de la eveniment vedeți aici.

Sunt frumos și sănătos!, 18 octombrie

S-a realizat Face Painting pentru copiii internați în secția de
Pediatrie Orhei. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu IMSP SR Orhei, Secția Pediatrie. Găsiți
informații și foto aici și aici.
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Teatru social (I-II), 18 și 21 octombrie
S-a prezentat o piesă de teatru social în care este abordat
dreptul la educație sexuală în școli. Activitatea a fost
organizată de Y-PEER și CSPT Orhei în parteneriat cu LT „O.
Ghibu” or Orhei și Gimnaziul Mihai Eminescu. Mai multe
detalii și foto găsiți aici și aici.

Vizită la Casa de Bătrâni din Susleni, 22 octombrie

Voluntarii au mers cu plăcinte la Casa de Bătrâni din Susleni.
Activitatea a fost organizată de CCM Universul în parteneriat
cu CSPT Orhei. Vedeți foto aici și aici.

Ziua Ușilor Deschise la Cspt Orhei. Genericul: ”Hai în gașca voluntarilor”, 17 octombrie

Discuții interactive despre voluntariat și rolul voluntariatului în
dezvoltarea personalității cu specialiștii și voluntarii CSPT
Orhei. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu Primăria or. Orhei, Direcția de Învățământ. Mai
multe detalii și foto găsiți aici și aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:





Acțiune de salubrizare, 19 octombrie – organizată de Grupul de inițiativă din s. Isacova în
parteneriat cu Gimnaziul s. Isacova.
Hai în gașca voluntarilor! (I-IV), 18-21 octombrie – organizată de Centrul de Tineret Orhei
în parteneriat cu Primăria or. Orhei, Direcția de Învățământ.
Modul sănătos de viață, 20 octombrie – organizat de Y-PEER CSPT Orhei în parteneriat cu
Gimnaziul s. Pelivan.
Zi de socializare, 23 octombrie – organizată de CSPT Orhei.
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Raionul Rezina
Acțiune de salubrizare a albiei râului Nistru, 19 octombrie
S-a făcut curățenie în zona plajei. Activitatea a fost organizată
de I.P.L.T Alexandru cel Bun în parteneriat cu Primăria or.
Rezina, Serviciul municipal comunal și PP „Cuvântul”. Mai
multe poze de la activitate găsiți aici.

Ai grijă de sănătatea celor în etate, 22 octombrie

Doamna Raisa Spiridon, farmacistă de profesie a măsurat
tensiunea arterială persoanelor în vârstă. Activitatea a fost
organizată de SRL „Tranns-Spectru” în parteneriat cu PP
„Cuvântul”. Vezi foto aici.

Ajută persoanele în etate, 19 octombrie

Voluntarii au mers în gospodăria unei persoane în etate
pentru a da o mână de ajutor. Ei au făcut ordine în curte.
Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică pentru
Copii din Cinișeuți în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Găsiți mai
multe informații și foto aici.

Ajutor pentru moş Grigore Negdara din Saharna, 18 octombrie

Voluntarii au făcut o nouă vizită lui moş Grigore Negdara din
Saharna pentru a-l ajuta. Activitatea a fost organizată de
Echipa „Bunătatea vindecă inimi”. Mai multe fotografii găsiți
aici.
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Alături de comoara noastră – Bătrânii (I-III), 18 octombrie
Voluntarii vor împărți colete cu produse alimentare
persoanelor care se află într-o stare materială grea.
Activitatea a fost organizată de Centru de sănătate prietenos
tinerilor (CSPT) „Armonia” Rezina în parteneriat cu Biserica
Ortodoxă „Înălțarea Domnului” Rezina și PP „Cuvântul”.
Vedeți foto aici.
Amenajarea părculețului, 20 octombrie
Prin această activitate s-a sensibilizat comunitatea asupra
necesității unui mediu sănătos de viață și s-a demonstrat
importanța muncii de voluntariat. Activitatea a fost organizată
de I.P.L.T Alexandru cel Bun în parteneriat cu Primăria or.
Rezina și PP „Cuvântul”. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
Amintire și Recunoștință..., 17 octombrie
Voluntarii au făcut ordine la mormintele celor care o viață au
trudit pe tărâmul culturii. Activitatea a fost organizată de A.O.
„Nufărul” în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Mai multe poze
vedeți aici.

Aranjarea cărților pe raft, 19 octombrie
Voluntarii au învățat practic metodica aranjării cărților pe
rafturi. Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică
Comunală Ciorna în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Găsiți
informații și foto aici.

Cărticică scumpă-mi ești, Viață lungă să trăiești, 18 octombrie
Scopul activități a fost de a insufla copiilor dragostea de carte,
de a le face cunoștință cu regulile de păstrare a cărților și ai
deprinde cu munca de voluntariat. Activitatea a fost
organizată de Biblioteca Publică s. Saharna în parteneriat cu
AO „Nufărul” și PP „Cuvântul”. Mai multe foto găsiți aici.
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Covrigei pentru bunei, 19 octombrie

Părinții și copii au adus produse pentru a pregăti și coace
covrigei pentru bunei. Dulciurile au fost pregătite de către
copii. Activitatea a fost organizată de Grădinița nr.6
„Cucoșelul de Aur” în parteneriat cu PP „Cuvântul” și AO
„Nufărul”. Vedeți foto aici.

Curat și frumos, 21 octombrie
Împreună cu voluntarii s-a amenajat și îngrijit florile din incinta
bibliotecii și s-a făcut ordine în curtea unui pensionar.
Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică Comunală
s. Ciorna în parteneriat cu Căminul de Cultură s. Ciorna și PP
„Cuvântul”. Vedeți foto aici.

Curățenie în curtea școlii, 20 octombrie

S-a făcut curat în curtea școlii. Activitatea a fost organizată de
I.Î. Şcoala Profesională or. Rezina în parteneriat cu PP
„Cuvântul”. Mai multe poze de la activitate aici.

Dăruiește din inimă (I-VI), 17-22 octombrie
Împreună cu asistenții sociali, au fost selectate 10 persoane în
etate, care au primit și vor primi câte o franzelă o dată pe
săptămână pe parcursul unui an. Activitatea a fost organizată
de SRL „Tranzit” în parteneriat cu AO „Nufărul” și Primăriile
Rezina, Mateuți, Saharna Nouă, Solonceni, Saharna,
Buciușca, Țareuca și Țahnăuți, Secția Asistență Socială,
precum și PP „Cuvântul”. Vezi foto aici.
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Dăruiește o carte și fii actor, 17 octombrie
Au fost sensibilizați elevii, părinții că e nevoie de spirit de
toleranță, atitudine sufletistă față de acești peste 30 de bătrâni
aflați în centru de plasament. Activitatea a fost organizată de IP
LT Alexandru cel Bun, or. Rezina. Găsiți mai multe informații și
foto aici.

Descoperă valoarea voluntariatului, 18 octombrie
A fost instalat un cort cu scopul informării cetățenilor privind
SNV 2016. Cetățenii au fost încurajați să se implice în activități
de voluntariat în comunitățile lor. Au fost distribuite pliante și
flayere. Activitatea a fost organizată de AO „Nufărul” în
parteneriat cu PP „Cuvântul”. Mai multe fotografii găsiți aici.

Familiarizarea beneficiarilor cu Modelul de Business Canvas, 18 octombrie
S-a realizat o instruire despre Modelul de Business Canvas cu
referință la o idee de afaceri. S-a prezentat ideea în 3 min. și sau făcut exerciții practice. Activitatea a fost organizată de
Centrul de Dezvoltare a Cariei Syslab Rezina în parteneriat cu
PP „Cuvântul”. Vedeți foto aici.

Gestul meu contează! (I-V), 17-21 octombrie
Elevii vor colecta și realiza donații: jucării, cărți, hăinuțe de
iarnă pentru copiii defavorizați. Activitatea a fost organizată
de I.P.L.T Alexandru cel Bun în parteneriat cu Comitetele de
părinți, CLE LT Alexandru cel Bun, Televiziunea locală Elita și
PP „Cuvântul”. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
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Haine calde pentru bunei, 19 octombrie

Au fost colectate haine care au fost aduse de copii împreună
cu părinții. Activitatea a fost organizată de Grădinița nr.6
„Cucoșelul de Aur” în parteneriat cu PP „Cuvântul” și AO
„Nufărul”. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.

Istoria este nisipul care rămâne în clepsidra timpului, 23 octombrie
S-au adunat obiecte vechi de către voluntarii-colectori și s-a
completat și aranjat ungherașul ținutului natal „Moștenire din
străbuni”. Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică
Țareuca în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Găsiți informații și
foto aici.

Împărțim zâmbete celor mai triști ca noi, 18 octombrie
S-a proiectat un film de comedie, producție moldovenească
„Văleu, văleu, nu turna", în scopul de a-i face pe beneficiarii
instituției să trăiască emoții pozitive și să zâmbească.
Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică „Mihai
Eminescu” în parteneriat cu Azilul pentru bătrâni „Căsuța
bunicilor” și PP „Cuvântul”. Mai multe detalii și foto găsiți aici.
Învață să completezi corect formularul Green Card, 21 octombrie

Participanții au fost informați despre metodele de aplicare la
loteria Green Card, și cum se pot evita intermediarii.
Activitatea a fost organizată de NEXUS Rezina. Găsiți foto și
informații aici.

În vizită la bunici cu daruri de la pici, 23 octombrie
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Copiii au mers în vizită la azilul pentru bătrâni „Căsuța
bunicilor” și au dăruit dulciurile, fructele, hainele și covrigeii
pregătiți de copii. Activitatea a fost organizată de Grădinița
nr.6 „Cucoșelul de Aur” în parteneriat cu Azilul pentru bătrâni
„Căsuța bunicilor”, PP „Cuvântul” și AO „Nufărul”. Vedeți
foto aici.

Îndulcim un suflet de bunici, 19 octombrie
Copii împreună cu părinți au adus fructe și dulciuri pentru
bătrâni. Scopul activității este de a educa la copii dorința de a
face bine. Activitatea a fost organizată de Grădinița nr.6
„Cucoșelul de Aur” în parteneriat cu PP „Cuvântul” și AO
„Nufărul”. Mai multe poze de la activitate aici.

Lansarea oficială a SNV 2016, 17 octombrie
S-a prezentat planul activităților SNV 2016 în raionul Rezina și
s-a fost dat startul activităților planificate. Activitatea a fost
organizată de AO „Nufărul” în parteneriat cu Incubatorul de
Afaceri și PP „Cuvântul”. Vezi foto aici și aici.
Micii prieteni ai naturii, 21 octombrie
Activitatea a avut ca scop altoirea dragostei față de natură, de
tot ce e frumos, de un mediu de viață sănătos. Activitatea a
fost organizată de Biblioteca Publică Saharna în parteneriat cu
PP „Cuvântul”. Găsiți mai multe informații și foto aici.

Nouă ne pasă (I-III), 22 octombrie

Voluntarii vor distribui pachete cu produse alimentare la 15
persoane în etate. Activitatea a fost organizată de SRL
„Stetudal Grup” în parteneriat cu AO „Nufărul” și PP
„Cuvântul”. Mai multe fotografii găsiți aici.
Nu fi indiferent!, 20 octombrie
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Trecătorii au primit flayere cu mesajul să nu fie indiferenți și să
meargă la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016,
fiindcă „Votul lor contează!”. Activitatea a fost organizată de
AO „Nufărul” în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Vedeți foto aici.

O viață nouă cărții, 18 octombrie
Voluntarii au lucrat în micul atelier de reparație a cărților din
bibliotecă. Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică
pentru copii s. Cinișeuți în parteneriat cu PP „Cuvântul”. Mai
multe detalii și foto găsiți aici.

Plantarea trandafirilor, 22 octombrie
S-a amenajat terenul de pe lângă casă prin muncă voluntară
care a constat în schițarea amplasării butașilor de trandafiri,
săparea gropilor, sădirea trandafirilor și udarea și presarea
butașilor. Activitatea a fost organizată de Asociația de
Coproprietari în Condomeniu 54/3 în parteneriat cu PP
„Cuvântul”. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.
Să ne iubim aproapele, 18 octombrie
Parohul și enoriașii bisericii au pregătit haine, lenjerie de pat,
șervete și produse alimentare pentru deținuții din Penitenciar.
Activitatea a fost organizată de Biserica Ortodoxă „Înălțarea
Domnului” Rezina în parteneriat cu CSPT „Armonia“ și PP
„Cuvântul”. Găsiți informații și foto aici.

Să stopăm tuberculoza prin informare, 18 octombrie
Elevii voluntari au prezentat informații semenilor privind
profilaxia și prevenirea tuberculozei. Activitatea a fost
organizată de Liceul Teoretic Olimp în parteneriat cu Centrul
Comunitar pentru Suportul Bolnavilor de Tuberculoză Rezina.
Mai multe detalii și foto găsiți aici.
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Sănătatea are prioritate (I-VI), 17-22 octombrie
În incinta farmaciei a fost pusă la dispoziția vizitatorilor
informația despre prevenirea diferitor boli (broșuri, pliante,
flayere). La dorință vizitatorilor li s-a măsurat tensiunea
arterială. Activitatea a fost organizată de SRL „Tranns-Spectru”
în parteneriat cu AO „Nufărul” și PP „Cuvântul”. Vedeți mai
multe foto aici.

Ședința Clubului „Hai în gașca voluntarilor”, 17 octombrie
A avut loc lansarea oficială a SNV 2016 la nivel de instituție.
Activitatea a fost organizată de I.P.L.T Alexandru cel Bun în
parteneriat cu Primăria or. Rezina și PP „Cuvântul”. Vedeți foto
aici.

Un dar de acasă, 22 octombrie

S-au pregătit bucate tradiționale pentru bătrânii din azil.
Activitatea a fost organizată de Biserica Acoperământul Maicii
Domnului în parteneriat cu Azilul de bătrâni „Casa bunicilor”
și PP „Cuvântul”. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.

Voluntariatul – o cale de a schimba comunitatea, 22 octombrie
Voluntarii seniori au discutat cu elevii cl I-IV despre importanţa
implicării în activități de voluntariat în comunitate. Activitatea
a fost organizată de Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” s.
Ţahnăuţi în parteneriat cu APP Ţahnăuţi, Primăria s. Ţahnăuţi,
PP „Cuvântul” și HelpAge International Moldova. Vezi foto aici.

Voluntariatul ne-a oferit o șansă, 23 octombrie
Voluntarii seniori din localitate au vizitat persoanele în vârstă,
le-au măsurat tensiunea arterială și au discutat cu ele.
Activitatea a fost organizată de Grupul de voluntari Seniori s.
Saharna Nouă în parteneriat cu AO „Nufărul”, PP „Cuvântul”
și HelpAge International Moldova. Găsiți foto aici.
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S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:






Expoziția tematică „Voluntariatul aduce schimbarea” (I-V), 17-21 octombrie – organizată
de I.P.L.T Alexandru cel Bun în parteneriat cu Biblioteca Publică „M. Eminescu” și PP „Cuvântul”.
Implică-te și dorește-ți să aduci o BUCURIE (I-V), 17-21 octombrie – organizată de I.P.L.T
Alexandru cel Bun în parteneriat cu Comitetele de părinți din clasă, CLE LT Alexandru cel
Bun și PP „Cuvântul”.
Natura – izvor de sănătate, 17 octombrie – organizată de I.P.L.T Alexandru cel Bun în
parteneriat cu Primăria or. Rezina și PP „Cuvântul”.
Spartachiada voluntarilor „Toamna de aur“, 19 octombrie – organizată de I.P.L.T
Alexandru cel Bun în parteneriat cu CLE din cl.X_XII și PP „Cuvântul”.
Vesel și sănătos (I-V), 17-21 octombrie – organizată de I.P.L.T Alexandru cel Bun în
parteneriat cu Comisia metodică a diriginților L.T Alexandru cel Bun și PP „Cuvântul”.

Raionul Rîșcani
Salubrizarea malului lacului de acumulare Costeşti-Stînca, 21 octombrie
A fost salubrizat malul sting al lacului pe o lungime de 3 km,
ceea ce constituie 6,0 ha teren public din zona sanitară de
protecţie a râului Prut. Activitatea a fost organizată de
Inspectoratul Ecologic de Stat Rîșcani în parteneriat cu Î.S.
„DNH Costeşti-Stinca”, Primăria com. Costeşti și Î.M. „Apă
Canal Costeşti”. Vedeți foto aici și aici.

Raionul Sîngerei
Salubrizarea unei porţiuni a râului Ciulucul Mare, 23 octombrie
S-au efectuat lucrări de salubrizare pe malul stâng al râului
Ciulucul Mare pe o lungime de 1 km, ceea ce constituie 2,0 ha
teren public din zona sanitară de protecţie a râului. Activitatea
a fost organizată de Inspecţia Ecologică Sîngerei în parteneriat
cu Întreprinderea Municipală DPGCL Sîngerei și Consiliul
Local al Tinerilor din or. Sîngerei. Mai multe poze de la
activitate vedeți aici și aici.
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:



De ce voluntar?, 17 octombrie – organizată de CSPT „Viitorul” Sîngerei.
Dăruiește un zâmbet, 19 octombrie – organizată de CSPT „Viitorul” Sîngerei în parteneriat
cu Centrul de plasament a copiilor cu nevoi speciale ”Luminița”.
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Promovarea modului sănătos de viață, 21 octombrie – organizată de CSPT „Viitorul”
Sîngerei în parteneriat cu Centrul de plasament „Raza Soarelui”.
Vino în gașca voluntarilor!, 23 octombrie – organizată de CSPT „Viitorul” Sîngerei în
parteneriat cu Consiliul tinerilor din orașul Sîngerei.

Raionul Soroca
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Soroca – Andrei JITNIUC, Specialist în problemele
tineretului și sportului, Consiliul Raional Soroca, nu s-a desfășurat nici o activitate în SNV 2016.

Raionul Strășeni
Hai în gașca Voluntarilor!, 18 octombrie

Beneficiarii centrului au realizat un poster dedicat SNV 2016.
Activitatea a fost organizată de AE Neoumanist. Vezi foto aici.

Voluntariat, beneficii și provocări, 20 octombrie
Studenții USM facultatea de asistenta Sociala au vizitat și
împărtășit experiențe de voluntariat cu beneficiarii centrului
de zi. Activitatea a fost organizată de AE Neoumanist în
parteneriat cu USM, Facultatea de Sociologie și asistență
Socială. Mai multe fotografii găsiți aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:


Activitate de caritate, 20 octombrie – organizată de AE Neoumanist în parteneriat cu
Boekestijn Transport Service.



Voluntariat 50 +, 19 octombrie – organizată de AE Neoumanist.

Raionul Șoldănești
S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:
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Reparația sediului AO Prudens, 18 octombrie – organizată de AO Prudens în parteneriat cu
Primăria s. Răspopeni și Ziarul Acasă
Ziua ușilor deschise. Ședințe cu părinții, la nivel de instituție: Comunicarea – factor
esențial al educației la etapa contemporană, 18 octombrie – organizată de IP Liceul
Teoretic „A. Mateevici” în parteneriat cu A.O. „Speranța”, Revista școlară din LT „A.
Mateevici”, Primăria or. Șoldănești, Serviciul Asistenta Psihopedagogica Șoldănești și Ziarul
Acasă.
Activități de salubrizare, 19 octombrie – organizate de IP Liceul Teoretic „A. Mateevici” în
parteneriat cu Biserica sf. Anton, Consiliul Școlăresc și Ziarul Acasă.
Pune-ți amprenta pentru a schimba destine, 19 octombrie – organizat de Grădinița nr.1
„Ghiocel” în parteneriat cu Primăria or. Șoldănești și Ziarul Acasă.
Ce este voluntariatul, fii voluntar la Biblioteca Publică Răspopeni, 21 octombrie –
organizată de Biblioteca Publică Răspopeni în parteneriat cu I.P . Liceul Teoretic Răspopeni
și Ziarul Acasă.
Publicarea materialelor de la activitățile de voluntariat, 22 octombrie – organizată de IP
Liceul Teoretic ”A. Mateevici” în parteneriat cu CȘ, colegiul de redacție a ziarului școlar
”Adolescentina ” și Ziarul Acasă.
Concursul de promovare a talentelor: Regele și Regina Toamnei, 21 octombrie –
organizată de IP Liceul Teoretic ”A. Mateevici” în parteneriat cu AO de părinți „Speranța” și
Ziarul Acasă.

Raionul Ștefan Vodă
Act de caritate, s. Talmaza, 19 octombrie

S-a acordat ajutor material unei familiei social vulnerabile cu 9
copii. Activitatea a fost organizată de Inspectoratul de Politie
Stefan Voda (IPSV). Mai multe poze găsiți aici și aici.

Campanie de sensibilizare împotriva fumatului, 19 octombrie
Activități de sensibilizare a trecătorilor vs. dauna fumatului și
impactul negativ al acestuia asupra cetățenilor prin
repartizarea flyerelor și dulciurilor cu genericul ”Nu te otrăvi,
îndulcește-te!”. Activitatea a fost organizată de IPLT „Stefan
Vodă” în parteneriat cu ONG „Aripi Europene”, Consiliul
Elevilor și Ziarul local PRIER. Găsiți mai multe informații și foto aici.
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Ne vedem la bibliotecă!, 18 octombrie

S-a făcut ordine în bibliotecă. Activitatea a fost organizată de
Biblioteca Publică s. Antonești. Vedeți foto aici.

Noţiuni generale despre Voluntariat, 17 octombrie

S-a prezentat noţiunea de voluntariat, importanţa
voluntariatului, tipurile activităţilor de voluntariat și domeniile
de voluntariat. Activitatea a fost organizată de Centrul pentru
copii în situaţii de Risc Stefan Voda în parteneriat cu Ziarul
local PRIER. Mai multe detalii și foto găsiți aici și aici.

O carte pentru tine!, 20 octombrie

S-a donat o mini-bibliotecă familiei Bragarenco (bunica și 3
nepoți). Activitatea a fost organizată de Grădinița-creșă nr 3
Ștefan Vodă. Mai multe poze de la activitate vedeți aici.

O zi în Bibliotecă, 21 octombrie

S-a făcut ordine printre cărţi. Activitatea a fost organizată de
Biblioteca Publica s. Caplani în parteneriat cu Tele Radio
Moldova. Găsiți informații și foto aici și aici.

Salubrizarea râului Gealair, 17 octombrie

S-a strâns gunoiului de pe malurile râului și plantat sălcii
tinere. Activitatea a fost organizată de IP LT „Ștefan Vodă în
parteneriat cu ONG „Aripi Europene”, ONG „Gutta Club”,
Consiliul Elevilor LT „Ștefan Vodă”, Fondul pentru tineri
Ștefan Vodă și Ziarul local PRIER. Vedeți foto aici și aici.
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Școala Duminicală, 20 octombrie
S-a realizat un parteneriat cu Școala primară, Școala Profesională,
Mitropolia, și Direcția Învățământului Ștefan Vodă. Activitatea a
fost organizată de Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” în
parteneriat cu Direcția Mitropolitană, Instituția Știință și
Educație, Consiliului Raional Ștefan Vodă, Direcția
Învățământ, Revista „Altarul Credinței” și Tele Radio
Moldova. Vedeți foto aici și aici.

Training informativ: Voluntariatul – o cale de promovare a tinerilor dornici de schimbări pozitive
în toate domeniile vieții, 18 octombrie

S-au desfășurat activități interactive de studiere a Legii Nr. 121
cu privire la voluntariat. Activitatea a fost organizată de IPLT
„Ștefan Vodă în parteneriat cu ONG „Aripi Europene”,
Consiliul Elevilor, Consiliului Raional și Ziarul local PRIER. Mai
multe poze de la activitate aici și aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:










Campament local a scouţilor din s. Slobozia şi s. Viişoara timp de trei zile „Frumosul din
jurul nostru” (I-III), 21-23 octombrie – organizat de IP Gimnaziul „Alexandru cel Bun” și
Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova în parteneriat cu Fondului pentru Tineri Ştefan
Vodă și Tele Radio Moldova.
Oferă o mână de ajutor, 19 octombrie – organizat de Centru Comunitar s. Tudora în
parteneriat cu Keystone Moldova.
Plantarea trandafirilor pe Aleea Prieteniei, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ec.
Malcoci” s. Crocmaz în parteneriat cu AO „Un viitor mai bun pentru Crocmaz”, Generația
„PRO Olănești”, Ziarul local PRIER și Consiliul Raional Ştefan Vodă.
Să dăruim o carte, 20 octombrie – organizată de Grădinița Nr. 2 „Licurici” or. Ștefan Vodă
în parteneriat cu A.O. Părinții din Grădinița „Licurici”.
Montarea scaunelor pe Aleea Prieteniei, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ec.
Malcoci” s. Crocmaz în parteneriat cu AO „Un viitor mai bun pentru Crocmaz”, ONG
„Generația PRO” Olănești și Tele Radio Moldova.
Să dăruim o bucurie, 21 octombrie – organizată de Grădinița N2 or. Ștefan Vodă.
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Raionul Taraclia
Акция "Наш чистый двор" "Киргиж-китай", 23 octombrie

S-a curăța zona adiacentă râului. Activitatea a fost organizată
Liceul Tvardița. Vedeți mai multe poze aici.

Акция «Облагораживание парка им. Ю. Гагарина», 23 octombrie

Au fost amenajat parcul din localitate. Activitatea a fost
organizată de Liceul Inzov în parteneriat cu primăria Taraclia.
Vezi foto aici.

Мы помним о вас, Балабаны, 20 octombrie
Le-a fost acordat ajutor persoanelor învârstă și singuratice.
Activitatea a fost organizată Gimnaziul din satul Balabanu. Mai
multe informații și foto accesați aici.

Озеленение школьного двора кайраклия, 21 octombrie
Pe teritoriile școlii au fost sădiți arbori, arbuști și flori.
Activitatea a fost organizată de Gimnaziul Cairaclia în
parteneriat cu ONG-ul «Наш двор». Mai multe fotografii aici.

Подари библиотеке книгу тараклия, 18 octombrie

Au fost donate cărți pentru bibliotecă. Activitatea a fost
organizată de Gimnaziul Taraclia. Vedeți foto aici și aici.
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Помоги ближнему, Албота де Сус, 23 octombrie

Le-a fost acordat ajutor persoanelor învârstă și singuratice.
Activitatea a fost organizată de Gimnaziul Albota de Sus. Mai
multe detalii și foto găsiți aici.

Помоги ближнему, Будэй, 21 octombrie

Activitatea a fost organizată de Gimnaziul Budăi. Mai multe
poze de la eveniment vedeți aici.

Тренинг «Растем без насилия. Буллинг. Мобинг», 20 octombrie

A fost organizat un training în care elevii clasei a 5-a au fost
informați despre violență și efectele negative ale acesteia.
Activitatea a fost organizată de Liceul „Paisie de la Hilandar” în
parteneriat cu organizația «Подари тепло». Mai multe detalii
și foto găsiți aici.

Сбережем наследие наших прадедов твардица, 18 octombrie

A fost amenajat teritoriul muzeului. Activitatea a fost
organizată de Gimnaziul Tvardița parteneriat cu Muzeul
Etnografic. Vedeți foto aici.
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Школа - наш второй дом Чумай, 20 octombrie

A fost amenajat teritoriul instituției de învățământ. Activitatea
a fost organizată de Liceul Ciumai. Găsiți informații și foto aici.

S-au desfășurat următoarele activități, a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:






Iubește natura din Albota de Jos, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul com. Albota de
Jos în parteneriat cu Î.S. Silva-Sud Cahul.
Iubește-ți râul din Albota de jos, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul com. Albota de
Jos în parteneriat cu Primăria com. Albota de Jos.
Благотворительная ярмарка"твори добро" валя пержей, 18 octombrie – organizată de
LT Hristo Botev în parteneriat cu Asociația părintească din LT Hristo Botev.
Дебаты: "молодежь -это будущее нашей страны" тараклия, 18 octombrie – organizată
de Casa de creație a copiilor în parteneriat cu voluntarii proiectului «Привет, Тараклия!».
Чистое село, Кайраклия, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul Cairaclia.

Raionul Telenești
În urma activității Coordonatorului Raional SNV Telenești – Igor POSTACOV, Specialist Casa
teritorială de asigurări sociale, Consiliul Raional Telenești, nu s-a desfășurat nici o activitate în
SNV 2016.

Raionul Ungheni
Bun venit!, 17 octombrie

S-a spus ”Bun venit!” noului grup de voluntari care vor informa
tinerii despre drepturile socio-economice, vor promova modul
sănătos de viață și de petrecere a timpului liber. Activitatea a
fost organizată de Centrul Regional de Resurse pentru Tineret
(CRRT) Ungheni. Găsiți foto aici.
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Sprijin, 19 octombrie

Voluntarii solidari au oferit sprijin în amenajarea Centrului de
artizanat contemporan „Fantezie”. Activitatea a fost
organizată de AO „Adăpost și Alinare” în parteneriat cu LT
„M. Eminescu” or. Ungheni. Mai multe foto găsiți aici.

S-au desfășurat următoarele activități a căror descriere poate fi găsită în Calendarul Național de
Activităţi SNV 2016:


















Acordarea ajutorului la munci agricole persoanelor în etate / singuratice, 22 octombrie –
organizat de Gimnaziul s. Todireşti.
Act de caritate „Pentru frățiorii mai mici”, 18 octombrie – organizat de Gimnaziul s.
Cornești în parteneriat cu Grădinița „Garofița” s. Cornești.
Acțiunea de voluntariat „Să nu uitam de cei mai trişti ca noi”, 21 octombrie – organizată
de LT „Al. Mateevici”.
Acțiunea de voluntariat „Trăiește carte”, 18 octombrie – organizată de LT „A. Mateevici”
în parteneriat cu Biblioteca LT „A. Mateevici” și Consiliul Părintesc.
Acțiunea de voluntariat „Un mediu sănătos un viitor luminos”, 20 octombrie – organizată
de LT „A. Mateevici” s. Pîrliţa în parteneriat cu ONG „Moștenitorul”.
Activitate de binefacere, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești.
Activităţi ecologice, 20 octombrie – organizate de Gimnaziul s. Chirileni în parteneriat cu
Primăria s. Chirileni.
Acțiune de salubrizare a drumului spre școală din localitate, 19 octombrie – organizată
Gimnaziul s. Grăseni.
Acțiune de salubrizare a parcului din s. Todireşti, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Todireşti.
Acțiuni de salubrizare a terenului de pe teritoriul Gimnaziului s. Negurenii Vechi, 18
octombrie – organizate de Gimnaziul s. Negurenii Vechi.
Ajutor oferit unor bătrâni s. Coşeni, 20 octombrie – organizat de Gimnaziul „Gr. Vieru” s.
Ţîghira.
Ajutor bătrânilor din s. Zagarancea, 21 octombrie – organizat de LT „M. Eminescu”.
Ajutor în gospodăria unei bătrâne văduve, 21 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Cornești.
Apa – izvorul vieţii, s. Chirileni, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Chirileni în
parteneriat cu Primăria s. Chirileni.
Apa izvorul vieții, s. Florițoaia Nouă, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Florițoaia Nouă.
Apa-izvorul vieţii, s. Costuleni, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Costuleni.
Bine faci, bine găsești!, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești.
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Campania de colectare a cărților pentru copii: Dăruiesc liceului cartea copilăriei mele, 21
octombrie – organizată de LT „M. Eminescu”.
Caritate: Donații familiei Ursu, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești.
Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat!, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Gherman în parteneriat cu Consiliul de elevi al Gimnaziului s. Gherman.
Caruselul toamnei, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Grăseni.
Сolectarea jucăriilor pentru grupa mică din Grădinița „Izvoraș”, 17 octombrie – organizată
de Gimnaziul „Elada” Măcărești în parteneriat cu Grădinița „Izvoraș” Măcărești.
Colectarea maculaturii (I-V), 17-21 octombrie – organizată de LT „M. Eminescu” în
parteneriat cu Centrul „Casa pentru toți” or. Ungheni.
Cu noi apa e mai bună, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Negurenii Vechi în
parteneriat cu Primăria s. Negurenii Vechi.
Cu o carte bună, suntem mai mulţi împreună, 20 octombrie – organizată de Şcoala
Primară „Spiridon Vangheli”.
Curăţenie în biserică şi pe teritoriul adiacent, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Todireşti în parteneriat cu Biserica din s. Todirești.
Curățenie în cimitirul din sat, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești în
parteneriat cu Primăria s. Măcărești și Biserica din s. Măcărești.
Curățenie în curtea doamnei Anastasia de pe str. Plămădeală, 19 octombrie – organizată
de LT „M. Eminescu”.
Curăţenie în depozitul de manuale a LT „M. Eminescu”, 18 octombrie – organizată de LT
„M. Eminescu”.
Curățenie în fața Grădiniței „Izvoraș”, a răstignirii, dar și a stației de oprire din apropiere,
19 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești în parteneriat cu Primăria s.
Măcărești și Grădinița „Izvoraș”.
Curățenie în jurul Gimnaziului „Elada” Măcărești, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul
„Elada” Măcărești.
Curățenie în ograda Gimnaziului s. Florițoaia Nouă, 21 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Florițoaia Nouă.
Curăţenie în parcul public din centrul s. Todireşti, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Todireşti.
Curăţenie la monumentul eroilor, cimitir, s. Todireşti, 18 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Todireşti în parteneriat cu Primăria s. Todireşti.
Curs IT pentru autoreprezentanți, or. Ungheni, 22 octombrie – organizat de Grupul de
Autoreprezentanți Ungheni și Keystone Moldova în parteneriat cu Centrul „Casa pentru Toți”.
De la inimă la inimă, s. Cornești, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Cornești.
De la inimă la inimă, or. Ungheni, 21 octombrie – organizată de Şcoala Primară „Spiridon
Vangheli”.
Din toată inima, s. Grăseni, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Grăseni.
Donații de jucării, rechizite „Casa pentru Toți”, 19 octombrie – organizată de LT „Gh. Asachi”.
E bine să te protejezi, de aceea te informăm..., 20 octombrie – organizată de LT „M.
Eminescu”.
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Ei au adus liniştea şi pacea, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Chirileni.
Ei au fost ca noi, 17 octombrie – organizată de LT „M. Eminescu”.
Fanteziile şi raţiunile naturii, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Chirileni.
Fântânile – ape curate, s. Chirileni, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Chirileni în
parteneriat cu Primăria s. Chirileni.
Fântânița ce-a curată, s. Boghenii Noi, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Boghenii Noi.
Floarea - miracolul naturii şi al frumuseţii, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Chirileni.
Gestionăm corect deşeurile naturii – protejăm resursele planetei, 18 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Chirileni.
Hai să învățăm împreună, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul Florițoaia Nouă.
Identificarea persoanelor în etate din s. Negurenii Vechi, 17 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Negurenii Vechi în parteneriat cu Primăria s. Negurenii Vechi.
Instructaj de promovare a unui mod sănătos de viață, s. Cornești, 19 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Cornești în parteneriat cu Centrul Medicilor de Familie s. Cornești.
Împreună pentru un sat mai curat, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești.
În ajutorul bătrînilor, s. Costuleni, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Costuleni.
În vizită la cei mici de la grădiniță, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Cornești în
parteneriat cu Grădinița „Garofița”.
Lansarea SNV în s. Negurenii Vechi, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Negurenii
Vechi în parteneriat cu Primăria s. Negurenii Vechi.
Lucrări de salubrizare în diferite regiuni ale s. Todireşti (I-III), 17-19 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Todireşti în parteneriat cu Primăria s. Todirești.
MasterClass în confecţionarea origamelor, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Negurenii Vechi în parteneriat cu Comisia Multidisciplinară Intrașcolară (CMI) și Centrul de
Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) din Gimnaziul s. Negurenii Vechi.
Noi + Voi = Echipă! – ACŢIONĂM! Să salvăm râpa!, 19 octombrie – organizată de
Gimnaziul s. Negurenii Vechi.
O bomboană pentru o ţigară, s. Negurenii Vechi, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Negurenii Vechi în parteneriat cu Primăria s. Negurenii Vechi.
O carte pentru suflet, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” Măcărești.
O carte pentru un copil, 21 octombrie – organizată de Şcoala Primară „Spiridon Vangheli”.
O masă de festivitate pentru Vasile, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada”
Măcărești.
O stație, o mahala fără deșeuri aruncate la întâmplare, s. Florițoaia Nouă, 20 octombrie –
organizată de Gimnaziul Florițoaia Nouă.
O vizită de caritate la teatru, s. Boghenii Noi, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Boghenii Noi.
Plantare şi salubrizare, s. Ţîghira, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul „Gr. Vieru” s. Ţîghira.
Proiectul ecologic „O stradă curată, un cimitir curat, un sat curat”, 18 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Negurenii Vechi în parteneriat cu AO „Vatra”.
Readucerea la viață a aspectului cimitirului din s. Florițoaia Nouă, 19 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Florițoaia Nouă.
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Salubrizare, s. Cornești, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Cornești.
Salubrizare, s. Gherman, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Gherman.
Salubrizare, s. Ţîghira, 18 octombrie – organizată de Gimnaziul „Gr. Vieru” s. Ţîghira.
Salubrizare, caritate în familia unui om invalid (fără picioare), 22 octombrie – organizată
de Gimnaziul s. Cornești.
Salubrizarea cimitirului s. Costuleni, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Costuleni.
Salubrizarea străzilor principale ale s. Todireşti, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Todireşti în parteneriat cu Primăria s. Todireşti.
Salubrizarea terenului de sport, 21 octombrie – organizată de Şcoala Primară „Spiridon
Vangheli”.
Salubrizarea terenului din apropierea casei de cultură, s. Măcărești, 18 octombrie –
organizată de Gimnaziul „Elada” s. Măcărești.
Salubrizarea teritoriului aferent lacului Delia, 19 octombrie – organizată de LT „M. Eminescu”.
Salubrizarea teritoriului din aproprierea Gimnaziului s. Costuleni, 20 octombrie –
organizată de Gimnaziul s. Costuleni.
Salubrizarea unei fășii din Parcul Francez, 20 octombrie – organizată de LT „M. Eminescu”.
Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, s. Cornești, 23 octombrie – organizată de Gimnaziul s.
Cornești.
Să-ţi mângâiem puţin bătrânețea, 21 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Boghenii Noi.
Suntem mici dar voinici – acțiune de salubrizare, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul
s. Cornești.
Soare în grădina școlii, s. Grăseni, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Grăseni.
Spectacol literar muzical, 18 octombrie – organizat de LT „M. Eminescu” în parteneriat cu
Centrul de Reabilitare și Integrare a bătrânilor din Ungheni.
Spitalul cărţii, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Negurenii Vechi în parteneriat cu
Primăria s. Negurenii Vechi.
Și ei au suflet, s. Cornești, 20 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Cornești.
Tind să fiu sănătos, s. Chirileni, 21 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Chirileni.
Târgul moldovenesc, 19 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Gherman în parteneriat cu
CE Gimnaziul s. Gherman.
Un pom – o dăinuire, 18 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Florițoaia Nouă.
Un pom pentru dăinuirea noastră, 17 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Costuleni.
Un râu curat, 20 octombrie – organizat Gimnaziul s. Florițoaia Nouă.
Un sat curat – oameni sănătoși, 22 octombrie – organizat de Gimnaziul s. Cornești.
Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește, 21 octombrie – organizat de Gimnaziul
„Elada” Măcărești.
Vizita colegului – Gheorghiță Denis, 17 octombrie – organizată de Gimnaziul „Elada” s.
Măcărești.
Vizită la grădinița „Mugurel”, 17 octombrie – organizată de IP Gimnaziul s. Bumbăta.
Акция «Береги птиц», 23 octombrie – organizată de LT „A. Pușkin”.
Акция благотворительности «Свет книги», 19 octombrie – organizată de LT „A. Pușkin”.
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Благотворительная акция «Подари радость» (I-IV), 19 octombrie – organizată de LT „A.
Pușkin”și Asociația Părinților.
Благоустройство колодца по улице Романэ, 22 octombrie – organizată de LT „A.
Pușkin”și Asociația Părinților.
Проекция фильмов ”Dialog intercural”, ”Toleranță” созданных членами
молодёжного клуба ”Impact” лицея в лицеях города. 18 octombrie – organizată de LT
„A. Pușkin” și Clubul „Impact”.
Выступление социального театра лицея ”Speranța” на тему «”Non-violența”перед
работниками социальной службы, работниками APL (примэрия), сотрудниками
полиции, курсантами пограничного колледжа, 20octombrie – organizată de LT „A.
Pușkin” și Teatrul Social „Speranța”
Христианско-гуманистическая акция «Память сердца» по уборке городского
кладбища, 22 octombrie – organizată de LT „A. Pușkin”.

Organizatorii Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2016
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 2016 a avut loc cea de-a X-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 2016 s-a desfăşurat cea
de-a XIV-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 2016
351 Autorități / Instituţii publice:
 8 autorităţi publice centrale: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educației, MAEIE, MMPSF, MAI,
Ministerul Justiției, Parlamentul, Ministerul Mediului

 81 autorități publice locale:
Consiliul local al s. Peticeni, r-ul Călărași
Consiliul Raional Florești, Direcţia Cultură, Turism,
Tineret şi Sport
Consiliul Raional Ialoveni
Consiliul Raional Orhei
Consiliul Raional Ştefan Vodă
Primăria com. Albota de Jos, r-ul Taraclia
Primăria com. Bobeica, r-ul Hîncești
Primăria com. Ciuciuleni, r-ul Hîncești
Primăria com. Răzeni, r-ul Ialoveni
Primăria com. Saharna Nouă , r-ul Rezina
Primăria com. Solonceni , r-ul Rezina
Primăria com. Şuri, r-ul Drochia
Primăria com. Țareuca, r-ul Rezina
Primăria mun. Bălți, Direcția Învățământ, Tineret și
Sport Bălți
Primăria mun. Chișinău, Direcția Municipală pentru
protecția drepturilor copilului
Primăria or. Cantemir
Primăria or. Căinari

Primăria or. Fălești, Direcția Asistenţă Socială,
Protecţie a Familiei şi Copilului (DASPFC)
Primăria or. Floreşti
Primăria or. Glodeni
Primăria or. Grigoriopol, r-ul Dubăsari
Primăria or. Ialoveni
Primăria or. Leova
Primăria or. Nisporeni
Primăria or. Orhei, DASPF Orhei, Direcția de
Învățământ
Primăria or. Rezina
Primăria or. Șoldănești, Serviciul Asistenta
Psihopedagogică Șoldănești
Primăria s. Baccealia, r-ul Căușeni
Primăria s. Bardar, r-ul Ialoveni
Primăria s. Borogani, r-ul Leova
Primăria s. Buciușca, r-ul Rezina
Primăria s. Cerniţa, r-ul Florești
Primăria s. Chetrosu, r-ul Drochia
Primăria s. Chirileni, r-ul Ungheni
Primăria s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
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Primăria s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Primăria s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni
Primăria s. Costeşti, r-ul Ialoveni
Primăria s. Coşerniţa, r-ul Florești
Primăria s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Primăria s. Cotova, r-ul Drochia
Primăria s. Cuhnești , r-ul Glodeni
Primăria s. Drochia, r-ul Drochia
Primăria s. Filipeni, r-ul Leova
Primăria s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Primăria s. Ghindeşti, r-ul Florești
Primăria s. Gribova, r-ul Drochia
Primăria s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Primăria s. Hîrtop, Asistenţa Socială, r-ul Florești
Primăria s. Horeşti , r-ul Ialoveni
Primăria s. Horești , r-ul Fălești
Primăria s. Logănești, r-ul Hîncești
Primăria s. Mateuți, r-ul Rezina
Primăria s. Măcărești, r-ul Ungheni
Primăria s. Milesti, r-ul Nisporeni
Primăria s. Mîndîc, r-ul Drochia
Primăria s. Oxentea, r-ul Dubăsari
Primăria s. Pelinia, r-ul Drochia

Primăria s. Peticeni, r-ul Călărași
Primăria s. Pitușca, r-ul Călărași
Primăria s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia
Primăria s. Puhoi, r-ul Ialoveni
Primăria s. Putinești, r-ul Florești
Primăria s. Răspopeni, r-ul Șoldănești
Primăria s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
Primăria s. Sadova, r-ul Călărași
Primăria s. Saharna, r-ul Rezina
Primăria s. Săseni, r-ul Călărași
Primăria s. Sofia, r-ul Drochia
Primăria s. Şuri, r-ul Drochia
Primăria s. Temeleuți, r-ul Călărași
Primăria s. Tîrgul Vertiujeni, r-ul Florești
Primăria s. Todireşti, r-ul Ungheni
Primăria s. Țahnăuți, r-ul Rezina
Primăria s. Ţipala, r-ul Ialoveni
Primăria s. Ţîra, r-ul Florești
Primăria s. Ulmu, r-ul Ialoveni
Primăria s. Ustia, r-ul Dubăsari
Primăria s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Primăria s. Văsieni, r-ul Ialoveni
Primăria s. Vertiujeni, r-ul Florești

 159 instituții de învățământ (case de copii, centre, colegii, grădinițe, gimnazii, licee, școli
primare, universități etc.)
Casa de copii, grădinița nr.13 specializată, mun. Bălți
Casa Municipală de copii orfani, mun. Chișinău
Centrul de Excelență în construcții, mun. Chișinău
Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe, mun.
Chișinău
Colegiul de Medicină Orhei
Colegiul „Vasile Lupu”, or. Orhei
Grădiniţa-creşă ”Licurici” s. Baccealia, r-ul Căușeni
Grădiniţa-creşă nr. 1 „Floricica” com. Coşniţa, r-ul
Dubăsari
Grădinița-creșă nr 3 Ștefan Vodă
Grădinița de copii ”Albinuța”, s. Sadova, r-ul Călărași
Grădiniţa de copii „Andrieş” din s. Mîndîc
Grădiniţa de copii ”Mugurel”, s. Caşunca, r-ul Florești
Grădiniţa de copii nr. 1, or. Cantemir
Grădiniţa de copii nr. 2, or. Cantemir
Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Grădiniţa de copii, s. Pleşeni, r-ul Cantemir
Grădiniţa „Andrieş” s. Cîrnăţeni, r-ul Căușeni
Grădinița „Garofița” s. Cornești, r-ul Ungheni
Grădinița „Ghiocel”, r-ul Hîncești
Grădinița „Izvoraș” Măcărești, r-ul Ungheni
Grădinița „Mugurel” s. Bumbăta, r-ul Ungheni
Grădiniţa Nr.1 ”Alunelul”, com. Răzeni, r-ul Ialoveni
Grădinița nr. 1 „Ghiocel” s. Chetrosu, r-ul Drochia
Grădinița nr. 1 „Ghiocel” , r-ul Șoldănești
Gradinita Nr. 2 „Licurici”, or Stefan Voda
Grădinița Nr. 2 „Izvoraș”, s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi
Grădinița Nr. 2 „Izvoraș”, r-ul Drochia
Grădiniţa „Izvoraş” s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Grădinița „Romanița” s. Molovata, r-ul Dubăsari
Grădinița nr. 6 „Cucoșelul de Aur”, r-ul Rezina
Grădiniţa nr. 8, or. Drochia

Grădinița „Steluța” s. Pelinia, r-ul Drochia
Gimnaziul „Al. I. Cuza”, mun. Bălți, Comisia pentru
proiecte educaționale
Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, r-ul Ștefan Vodă
Gimnaziul com. Albota de Jos, r-ul Taraclia
Gimnaziul „Bunescu D.”, s. Chetrosu, r-ul Drochia
Gimnaziul „D. Cantemir” or. Glodeni
Gimnaziul „Dumitru Roman”, s. Drochia, r-ul Drochia
Gimnaziul „Ec. Malcoci” s. Crocmaz, r-ul Ștefan Vodă
Gimnaziul „Elada” Măcărești, r-ul Ungheni
Gimnaziul ,,Gr. Vieru” s. Ţîghira, r-ul Ungheni
Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir
Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Orhei
Gimnaziul „Nicolae Testemiţanu” s. Ochiul Alb, r-ul
Drochia
Gimnaziul „Ion Creangă”, or. Călărași
Gimnaziul s. Baccealia, r-ul Căușeni
Gimnaziul s. Baroncea, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Bobeica, r-ul Hîncești
Gimnaziul s. Boghenii Noi, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Brânza, r-ul Cahul
Gimnaziul s. Bumbăta, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Cerniţa, r-ul Florești
Gimnaziul s. Chirileni, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
Gimnaziul s. Cornești, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Costuleni, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Gimnaziul s. Dereneu, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Fîntîniţa, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Florițoaia Nouă, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Gherman, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Grăseni, r-ul Ungheni
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Gimnaziul s. Gribova, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Hîrjauca, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Hîrtop, r-ul Florești
Gimnaziul s. Hogineşti, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Isacova, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Izvoare, r-ul Fălești
Gimnaziul s. Logănești, r-ul Hîncești
Gimnaziul s. Mîndîc, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Milești, r-ul Nisporeni
Gimnaziul s. Negurenii Vechi , r-ul Ungheni, CMI, CREI
Gimnaziul s. Oxentea, , r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Peticeni , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Pelinia, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Pelivan, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Piatra, r-ul Orhei
Gimnaziul s. Pitușca, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Popeștii de Jos, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Roghi, r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Sadova , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Săseni , r-ul Călărași
Gimnaziul s. Sîngureni, mun. Bălți
Gimnaziul s. Temeleuți, r-ul Călărași
Gimnaziul s. Tochile-Răducani, r-ul Leova
Gimnaziul s. Todireşti, r-ul Ungheni
Gimnaziul s. Țarigrad, r-ul Drochia
Gimnaziul s. Ulmu, r-ul Ialoveni
Gimnaziul s. Ustia, r-ul Dubăsari
Gimnaziul s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Gimnaziul „V. Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Gimnaziul „Victor Coțofană ” s. Chetrosu, r-ul Drochia
Gimnaziul „Viorel Cantemir” s. Sofia, r-ul Drochia
Instituția de Educație Preșcolară nr.6, or. Fălești
Instituţia Publică „Viorel Ciobanu” s. Şuri, or. Drochia
Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chișinău
Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”,
mun. Chișinău
LT Agricol, mun. Chișinău
LT „Alexandru cel Bun”, r-ul Rezina
LT „A. Mateevici”, r-ul Șoldănești
LT „A. Mateevici”, s. Pîrliţa, r-ul Ungheni
LT „A. Mateevici” s. Zaim, r-ul Căușeni
LT „A. S. Puskin”, r-ul Fălești
LT ,,Aurel David” s. Bardar, r-ul Ialoveni
LT „A. Vartic” or. Ialoveni
LT „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți
LT „B.P. Hasdeu”, or. Drochia
LT com. Țipala, r-ul Ialoveni
LT „Constantin Spătaru” or. Leova
LT „D. Cantemir”, Cantemir
LT „D. Cantemir”, mun. Bălți
LT „G. Coșbuc”, mun. Bălți

LT „Gh. Asachi”, r-ul Ungheni
LT “Ion Creangă”, com. Coșnița, r-ul Dubăsari
LT „Ion Creangă”, s. Popeştii de Sus, r-ul Drochia
LT „I.L. Caragiale”, or. Orhei
LT „Ion Pelivan”, com. Răzeni, r-ul Ialoveni
LT „Mihail Bârcă”, com. Mileștii Mici, r-ul Ialoveni
LT „L. Blaga”, mun. Bălți
LT „M. Eminescu” or. Ghindeşti , r-ul Florești
LT „M. Eminescu” com. Sipoteni, r-ul Călărași
LT „M. Eminescu”, mun. Bălți
LT „M. Eminescu” Dubăsari
LT „M. Eminescu” Leova
LT „M. Eminescu”, r-ul Ungheni
LT „Olimp”, s. Costeşti, r-ul Ialoveni
LT „Olimp”, or. Rezina
LT „O. Ghibu”, or Orhei
LT „Petre Ştefănucă”, or. Ialoveni
LT s. Costeşti, r-ul Ialoveni
LT s. Cuhnești , r-ul Glodeni
LT s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari
LT s. Holercani, r-ul Dubăsari
LT s. Horeşti , r-ul Ialoveni
LT s. Lăpușna, r-ul Hîncești
LT s. Pelinia, r-ul Drochia
LT s. Puhoi, r-ul Ialoveni
LT s. Răspopeni, r-ul Șoldănești
LT s. Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
LTR „I. Creangă”, mun. Bălți
LT Rus nr.3, or. Drochia
LT s. Pelinia, r-ul Drochia
LT „Ștefan cel Mare”, s. Molovata, r-ul Dubăsari
LT „Ștefan cel Mare și Sfînt”, r-ul Căușeni
LT „Ştefan cel Mare şi Sfânt” or. Grigoriopol, r-ul
Dubăsari
LT „Ștefan Vodă”, r-ul Ștefan Vodă
LT „Vasile Alecsandri”, or. Călărași, r-ul Călărași
LT „Vasile Coroban” Glodeni, r-ul Glodeni
LT „V. Dumbrăveanu”, mun. Bălți
Şcoala Primară Călăraşi, r-ul Călăraşi
Şcoala Primară or. Floreşti
Şcoala Primară „Spiridon Vangheli”, r-ul Ungheni
Şcoala Profesională din Leova
Școala Profesională nr 10, mun. Chișinău
Şcoala Profesională or. Rezina
Școala sportivă Nr. 2, Clubul de șah, mun. Bălți
UPS „Ion Creangă”, Centrul de ghidare și consiliere în
carieră
U.S.B. ” Alecu Russo”
USM, Facultatea de Sociologie si asistenta Sociala

 110 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.)
Asociația de Coproprietari în Condomeniu 54/3, or.
Rezina
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă r-nul Floreşti
Azilul pentru bătrâni „Casa bunicilor”, r-ul Rezina
Azilul de bătrâni din Călărași

Biblioteca Centrului de excelență în construcții, mun.
Chișinău
Biblioteca Gimnaziul „Iurie Moroșanu”, s. Gribova, r-ul
Drochia
Biblioteca LT „A. Mateevici”, r-ul Ungheni
Biblioteca LT „Mihai Eminescu” Leova
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Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu"
Biblioteca Publică Comunală s. Ciorna, r-ul Rezina
Biblioteca Publică pentru copii „I. Creangă”, or. Orhei
Biblioteca Publică pentru copii s. Cinișeuți , r-ul Rezina
Biblioteca pentru copii „G. Vieru”, r-ul Cantemir
Biblioteca Publică „A. Donici”, or. Orhei
Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” s. Ţahnăuţi
Biblioteca Publică „Iurie Matei”, or. Leova
Biblioteca Publică „M. Eminescu”, or. Rezina, r-ul
Rezina
Biblioteca Publică or. Florești
Biblioteca Publică or. Cantemir
Biblioteca Publică de Drept, mun. Chișinău
Biblioteca Publică Glodeni, Filiala
Biblioteca Publică Raională Căuşeni
Biblioteca Publică Raionala Călărași
Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu” Fălești
Biblioteca Publică s. Bahu, r-ul Călărași
Biblioteca Publica s. Caplani, r-ul Ștefan Vodă
Bibliotecă publică s. Cîrpeşti, r-ul Cantemir
Biblioteca s. Filipeni, r-ul Leova
Biblioteca Publică s. Milești, r-ul Nisporeni
Biblioteca Publică s. Mîndîc, r-ul Drochia
Biblioteca Publică Răspopeni, r-ul Șoldănești
Biblioteca Publică s. Sadova, r-ul Călărași
Biblioteca Publică s. Saharna, r-ul Rezina
Biblioteca Publică Țareuca, r-ul Rezina
Biblioteca Publică s. Săseni, r-ul Călărași
Biblioteca Publică s. Vărvăreuca, r-ul Florești
Biblioteca Publică Raională Călărași
Biblioteca Publică Raională Căuşeni
Biblioteca Publică Raională „I. Filip”, r-ul Drochia
Biblioteca s. Cerniţa, r-ul Florești
Biblioteca s. Chetrosu, r-ul Drochia
Biblioteca s. Izvoare, r-ul Fălești
Biblioteca s. Vertiujeni, r-ul Florești
Biblioteca s. Tîrgul-Vertiujeni, r-ul Florești
Căminul cultural s. Cerniţa, r-ul Florești
Căminul cultural s. Ciorna, r-ul Rezina
Casa de Cultură s. Borogani, r-ul Leova
Casa de Cultură s. Filipeni, r-ul Leova
Casa de cultură s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia
Casa de cultură s. Tîrgul-Vertiujeni, r-ul Florești
Casa de Cultura s. Vertiujeni, r-ul Florești
Casa Comunitară Baimaclia, r-ul Cantemir
Centrul „Casa pentru toți”, or. Ungheni
Centrul „Căldura casei” din or. Drochia
Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri, mun.
Chișinău
Centrul Comunitar pentru Minori ”Universul”, r-ul
Orhei
Centrul Comunitar pentru Suportul Bolnavilor de
Tuberculoză Rezina
Centrul Comunitar Centru Comunitar s. Tudora
Centrul de Dezvoltare a Cariei Syslab Rezina
Centrul Educaţional WOW
Centrul Medicilor de Familie s. Cornești, r-ul Ungheni
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Brigantina”, mun. Bălți

Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Contemporanul”, mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Farul”,
mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Făclia”,
mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret
„Pescărușul”, mun. Bălți
Centrul Municipal pentru Minori și Tineret „Prietenie”,
mun. Bălți
Centrul de Plasament al Copiilor în situații de risc
„Drumul spre casă”, mun. Bălți
Centrul de Plasament CraK, mun. Chișinău
Centrul de Plasament a copiilor cu nevoi speciale
”Luminița”, r-ul Sîngerei
Centrul de plasament „Raza Soarelui”, r-ul Sîngerei
Centrul de Plasament de tip familial „Smal Group
Homes”
Centrul de Reabilitare și Integrare a bătrânilor din
Ungheni
Centrul de Reabilitare și tratament temporar pentru
Copii, mun. Bălți
Centrul de Resurse din Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu”, com. Sipoteni, r-ul Călărași
Centrul Social „Casa Nadejda", r-ul Florești
Centrul social „Pentru Voi” or. Fălești
Centrul Social-Regional „Renaşterea”, s. Văsieni, r-ul.
Ialoveni
Centrul de Sănătate nr.1, r-ul Orhei
Centrul de Sănătate s. Coșnița, r-ul Dubăsari
Centrul de sănătate s. Milești, r-ul Nisporeni
Centru de sănătate prietenos tinerilor (CSPT)
„Armonia” or. Rezina
CSPT „ATIS”, mun. Bălți
CSPT Neovita, mun. Chișinău
CSPT Orhei
CSPT „Speranța”, r-ul Glodeni
CSPT „Viitorul” SÎNGEREI
CSPT Vita-Longa, r-ul Călărași
Corpul Păcii
Centrul de Tineret Orhei
Inspectoratul Ecologic Raional Drochia
Inspectoratul Ecologic de Stat, filiala Făleşti
Inspecţia Ecologică Floreşti
Inspecţia Ecologică Leova
Inspectoratul de Poliţie Făleşti
Inspectoratul de Poliție Florești
Inspectoratul de Poliție Orhei
Inspectoratul de Politie Stefan Voda (IPSV)
Inspectoratul General al Poliției
Inspectoratul National de Probaţiune Botanica, mun.
Chișinău
Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional
Orhei (IMSP SR Orhei), Secția Pediatrie
Instituția Știință și Educație, r-ul Ștefan Vodă
Locuința Protejată Lăpușna, r-ul Fălești
Muzeul orășenesc Leova
Ocolul silvic „Marina Roșcea” Dubăsari
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Organizația Medicilor de Familie Hogineşti (OMF
Hoginești), r-ul Călărași
Penitenciarul nr. 16 - Pruncul, Departamentul
Instituţiilor Penitenciare

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
Spitalul Raional Ialoveni
Uniunea teritorială a sindicatelor din r-nul Floreşti

154 structuri ale societății civile:
 68 organizații neguvernamentale
Asociația de Caritate The Moldova Project
Asociația pentru Educație „Neoumanist”, r-ul Strășeni
AO Always Together
AO „Anima”, mun. Bălți
A.O. ,,Briolla”, r-ul Nisporeni
AO „Caroma Nord”
AO CASMED, mun. Bălți
AO CSC Moldova
AO „Centrul de Informare si comunicare Midava”, r-ul
Nisporeni
AO Centrul de servicii pentru copii cu dizabilități
„Pasărea Albastră”, r-ul Hîncești
AO de părinți ”Speranța ” LT „A. Mateevici”, r-ul
Șoldănești
AO „Dorinţa”, r-ul Călărași
AO ECO-Răzeni
AO EcoTerra, r-ul Ialoveni
AO „EuroClub”, r-ul Leova
AO Filantropia Creștină, or. Orhei
AO „Insula Fericirii”
AO Înainte Moldova
AO „Nufărul”, or. Rezina
AO „ORIZONT”, r-ul Rezina
AO „Parteneriate pentru fiecare copil”, r-ul Călărași
AO Parteneriat social „Încredere”, r-ul Leova
AO Părinții din Grădinița „Licurici”, or. Ștefan Vodă
AO Prudens, r-ul Șoldănești
AO „Serviciul pentru Pace”, mun. Chișinău
AO „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), mun.
Chișinău
AO„TDV”, mun. Bălți
AO „Un viitor mai bun pentru Crocmaz”, r-ul Ștefan
Vodă
AO „Vatra- Cîrpeşti”, r-ul Cantemir
AO „Vatra”, r-ul Ungheni
APP Ţahnăuţi , r-ul Rezina
Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova
Centrul „Contact”
Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri (CRAT),
mun. Bălți

Centrul de Resurse pentru Educaţie Ecologică
„ŞCOALA VERDE”
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
Centru de Zi pentru persoane in Etate din Strășeni
Centrul pentru copii în situaţii de Risc Stefan Voda
Centrul Media pentru Tineri Chișinău
Centrul social „Bethania”, s. Coştangalia, r-ul Cantemir
Centrul de Tineret Orhei
Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova, , mun.
Chișinău
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),
mun. Chișinău
Fundația de Binefacere Caritas Moldova, mun.
Chișinău
HelpAge International Moldova
Incubatorul de Afaceri Rezina
Keystone Moldova
Locuința Protejată Lăpușna
Organizaţia Teritorială Floreşti a Asociaţiei
Nevăzătorilor din RM
ONG „Alternativa”, r-ul Ialoveni
ONG „Aripi Europene”, r-ul Ștefan Vodă
ONG Centrul pentru copii „Armonie”, r-ul Dubăsari
ONG „Clubul femeilor”, r-ul Dubăsari
ONG Fenix XXI, r-ul Căușeni
ONG „Generația PRO” Olănești , r-ul Ștefan Vodă
ONG „Gutta Club”, r-ul Ștefan Vodă
ONG„Izvorul râului Bîc”, r-ul Călărași
ONG „Începutul vieții”, mun. Bălți
ONG ”Încredere”, r-ul Drochia
ONG „Moștenitorul”, r-ul Ungheni
ONG „Noosfera”
ONG „Romana”, r-ul Glodeni
ONG „Sadoveanca”, r-ul Călărași
ONG „Viitorul”, r-ul Cantemir
„Regina Pacis”
Studenţii voluntari ecologi (SVE)
Y-PEER Orhei

 16 biserici:
Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” s.
Ghidighici
Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” or. Rezina
Biserica „Sf. Anton”, Șoldănești
Biserica „Sfîntul Dumitru”, com. Coșnița, r-ul Dubăsari
Biserica „Sfîntul Gheorghe” s. Dahnovici, com.
Bobeica, r-ul Hîncești
Biserica „Sfîntul Mihail și Gavril” s. Drăgușeni, com.
Bobeica, r-ul Hîncești
Biserica s. Hăsnășenii Noi, r-ul Drochia

Biserica s. Temeleuți, r-ul Călărași
Biserica s. Hogineşti, r-ul Călărași
Biserica s. Todirești, r-ul Ungheni
Biserica s. Măcărești, r-ul Ungheni
Biserica s. Milești, r-ul Nisporeni
Biserica s. Ulmu, r-ul Ialoveni
Biserica „Sfinţii martiri Brîncoveni”, or. Ialoveni
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, r-ul Ștefan Vodă
Direcția Mitropolitană
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 70 alte forme de organizare (asociații părintești și pedagogi, cluburi, comisii, comitete, consilii,
fonduri, grupuri de inițiativă, senate,etc.):
Asociaţia Părinţilor din Grădiniţa creşă Licurici s.
Baccealia, r-ul Căușeni
Asociaţia părinţilor copiilor din Grădiniţa Foişor, or.
Căinari, r-ul Căușeni
Asociația părinți și pedagogi s. Vertiujeni, r-ul Florești
Asociaţia Părinţilor și Profesorilor ”Speranța” din LT
Ștefan cel Mare și Sfânt s. Taraclia, r-ul Căușeni
Biroul Electoral Local, s. Costești, r-ul Ialoveni
Clubul de voluntari din Lapusna (CVL), r-ul Hîncești
Clubul „Promovarea lecturii în Orhei”, or. Orhei
Clubul Voluntarilor din Bobeica, r-ul Hîncești
Clubul „YouthHub”, r-ul Căușeni
Comisia metodică a diriginților LT ”Alexandru cel Bun”,
or. Rezina
Comitetele de părinți LT „Alexandru cel Bun”, or.
Rezina
Consiliul Consultativ al Copiilor din raionul Călărași
Consiliul Consultativ al Copiilor din r-nul Nisporeni
Consiliul Elevilor al Centrului de excelență în
construcții, mun. Chișinău
Consiliul Elevilor s. Chetrosu, r-ul Anenii Noi
Consiliul Elevilor s. Cotova, r-ul Drochia
Consiliul Elevilor LT s. Holercani, r-ul Dubăsari
Consiliul Elevilor din LT Ruseştii Noi, r-ul Ialoveni
Consiliul Elevilor LT „Ștefan Vodă”, r-ul Ștefan Vodă
Consiliul Elevilor Gimnaziul s. Mîndîc, , r-ul Drochia
Consiliul Elevilor Gimnaziul s. Săseni, r-ul Călărași
Consiliul Elevilor din Şcoala Primară Călăraşi
Consiliul Elevilor al Gimnaziului s. Gherman, r-ul
Ungheni
Consiliul Local al Elevilor s. Ciuciulea, r-ul Glodeni
Consiliul Local al Elevilor Gimnaziul s. Ustia, r-ul
Dubăsari
Consiliul de părinţi Gimnaziul s. Mîndîc, r-ul Drochia
Consiliul de părinţi LT „A. Mateevici”, r-ul Ungheni
Consiliul Electoral de Circumscripţie or. Drochia
Consiliul Raional de Tineret Floreşti, r-ul Florești
Colectivul artistic „Danser”, r-ul Glodeni
Colectivul artistic „Stîrcianschie dzvonecichi”, r-ul
Glodeni
CLE Gimnaziul s. Hogineşti, r-ul Călărași
CLE LT Alexandru cel Bun, or. Rezina
Consiliul Local de Tineret (CLT) s. Costești, r-ul Ialoveni
CLT s. Dereneu , r-ul Călărași
CLT s. Doroţcaia, r-ul Dubăsari
CLT s. Mileştii Mici, r-ul Ialoveni

CLT com. Ţipala, r-ul Ialoveni
Echipa „Festivalul Voluntarilor”
Eco clubul s. Cotova, r-ul Drochia
Fondul pentru Tineri Ialoveni
Fondul pentru tineri Ștefan Vodă
Grupul de Auto-Reprezentanți Fălești
Grupul de Auto-Reprezentanți Ungheni
Grupul de inițiativă „Implică-te și tu!”, IP Liceul
Teoretic „D. Cantemir”, r-ul Cantemir
Grupul de inițiativă „Cheia Succesului”, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „De la drept la Acțiune”, or.
Hîncești
Grupul de inițiativă „Forța”, com. Mileștii Mici, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă Grădiniţa de copii s. Cîrpeşti, r-ul
Cantemir
Grupul de inițiativă „Coloritul" s. Tipala, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Green peace” s. Bardar, r-ul
Ialoveni
Grupul de inițiativă „Inspiraţie”, s. Costeşti, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă în frunte Novacov Valeriu, r-ul
Cantemir
Grupul de inițiativă s. Isacova, r-ul Orhei
Grupul de inițiativă LT s. Puhoi, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Navi’’, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Noua generație”, s. Ulmu, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Orizonturi”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Plai natal”, s. Văsieni, r-ul
Ialoveni
Grupul de inițiativă „Simul”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Speranţa”, Costeşti, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Tinerii activi din Văsieni”, r-ul
Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Tinerii contra HIV/SIDA şi
hepatitelor virale”, or. Ialoveni
Grupul de iniţiativă „Tinerii creativi”, r-ul Ialoveni
Grupul de inițiativă „Tinerii naturalişti”, s. Horeşti, r-ul
Ialoveni
Grupul de voluntari „Elita”, or. Leova
Grupul de voluntari Seniori s. Saharna Nouă, r-ul
Rezina
Senatul elevilor LT „D. Cantemir”, r-ul Cantemir
Senatul Gimnaziului Baroncea
Senatul LT A. Mateevici s. Zaim, r-ul Căușeni

31 organizații comerciale:
Aeroportul Internaţional or. Mărculeşti
Agrofirma “Doroţcaia Agro”, r-ul Dubăsari
Boekestijn Transport Service, r-ul Strășeni
Compania AVE Ungheni , r-ul Ungheni
„DAAC - HERMES" S.A., r-ul Drochia
GŢ Bejenaru Vladimir, r-ul Cantemir
IAR- Rezina

Întreprinderea Intercomunitară de Servicii Comunale
,,Chetrosu Service”, r-ul Drochia
Întreprinderea Municipală „Direcția de producție a
gospodăriei comunale și de locuințe Fălești”
Întreprinderea Municipală GOSPODĂRIA COMUNALĂ
ŞI EXPLOATAREA LOCUINŢELOR DIN DROCHIA
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Întreprinderea Municipală ”Gospodăria comunală a
satului Țarigrad”, r-ul Drochia
Î.M. „Gospodăria Comunală” Glodeni
ÎM „Servicii comunale locative” Rezina
Î.S. Silva-Sud Cahul
Limuzine.md
Magazinul „Lumea Copiilor”, com. Coșnița, r-ul
Dubăsari
„NEXUS” REZINA
Pizzeria „Starkebab”, mun. Bălți
S.C. PRO-MAPIX S.R.L., Reţeaua de magazine
ProBirotica

SISLAB Rezina
SRL ANDIBAM GRUP, r-ul Rezina
SRL „Glia Șurenilor”, r-ul Drochia
SRL NAIDROB, r-ul Rezina
SRL OFICIU EXPRES, r-ul Rezina
SRL PRIMVEG, r-ul Rezina
SRL RINCEA-PRIM, r-ul Rezina
SRL „Stetudal Grup”, r-ul Rezina
SRL „Tranns-Spectru”, or. Rezina
SRL „Tranzit”, r-ul Rezina
VIP HD studio
WE-trade, r-ul Drochia

17 organizații (new) media:
Costești Tv, r-ul Ialoveni
FlorTV, or. Florești
Moldova1
PP „Cuvântul”, or. Rezina
Portalul civic.md
Publicaţia independentă „Cuvîntul liber”, r-ul Leova
Revista „Altarul Credinței”, r-ul Ștefan Vodă
Revista raionala „Deșteptarea”, r-ul Nisporeni
Revista școlară din LT ”A. Mateevici”, r-ul Șoldănești

Tele Radio Moldova
Televiziunea Elita, or. Rezina
Ziarul Acasă, r-ul Șoldănești
Ziarul local PRIER, or. Ștefan Vodă
Ziarul raional „Deșteptarea”
Ziarul școlar „Adolescentina ”, r-ul Șoldănești
www.impulstv.com
www.milestiimici.net
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