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Raportul este elaborat de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) în cadrul
proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor”
din cadrul Programului de Granturi 2014 lansat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii
Moldova şi al proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat
în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin
Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).
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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, viceminiştri, primarul Chişinăului etc. Au fost desfăşurate
acţiuni ecologice, ajutor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi sau în etate, activităţi pentru copii
abandonaţi, ateliere art-terapie, activităţi cu persoane din grupuri social-vulnerabile, activităţi cu
persoanele care suferă de maladii oncologice, vizite în familiile aflate în dificultate, activităţi care
implică deţinuţii, persoane care se reabilitează în urma consumului de droguri sau care trăiesc cu
HIV/SIDA. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2009, ediţia a III-a, a implicat în activităţi practice de voluntariat mai ales vedete din showbiz,
cum ar fi Adrian Ursu, Aura, Cristi Aldea Teodorovici, Georgeta Voinovan, Nata Albot etc. S-au
desfăşurat activităţi de integrarea socială a copiilor abandonaţi, lupta împotriva fumatului, activităţi
cu persoane cu dizabilităţi, mese rotunde, activităţi de prevenire şi stopare a violenţei în familie,
acţiuni ecologice, flashmob-uri, ,,Zebra 1,, (acţiune de prevenire şi siguranţa în trafic) etc. Raportul
evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2010, ediţia a IV-a, a avut ca grup ţintă, în special implicarea în activităţi de voluntariat a femeilor
care sunt un exemplu pentru Republica Moldova şi a comunităţilor din business. În cadrul întâlnirii
,,Ceaiul de la ora 5,, s-a discutat cu mass-media într-o atmosferă neformală despre voluntariat şi
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promovarea acestuia în mediul oamenilor de afaceri. Au fost invitaţi şi câţiva blogheri cu care s-au
desfăşurat activităţi de voluntariat. SNV-ul a fost lansat prin evenimentul „Audieri parlamentare
asupra proiectului de lege cu privire la voluntariat”. Au urmat diverse ateliere, întâlniri cu copiii din
orfelinate, activităţi ecologice (curăţarea lacurilor, amenajarea parcurilor etc.), activităţi cu persoanele
cu dizabilităţi, ateliere de joacă cu copiii din spitalul oncologic, flashmob-uri, amenajarea locurilor
publice şi a pasajelor subterane. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2011, Ediţia a V-a, organizată sub genericul ,,Hai în gaşca voluntarilor!,, şi sloganul ,,Voluntariat
pentru satele Moldovei,, a avut ca tematică promovarea voluntariatului în localităţile rurale. În acest
scop s-au desfăşurat acţiuni în satele din mai multe raioane ale ţării în domeniul informării despre
traficul de fiinţe umane, voluntariat european, jocuri cu copiii spitalizaţi, activităţi cu copii cu
dizabilităţi, ludobus (vehicul dotat cu diverse jocuri şi ateliere de creaţie), acţiuni de salubrizare, târg
de ONG-uri, „Zebra 2” etc. În cadrul evenimentului, în contextul Anului European al Voluntariatului, s-a
desfăşurat prima Conferinţă Naţională a Voluntariatului, care a avut ca scop stabilirea mecanismele
de implementare a Legii voluntariatului în vederea creării condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea
activităţii de voluntariat. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2012, ediţia a VI-a, a consolidat lucrul în teritoriu fiind realizate numeroase activităţi, campanii
sociale, dezbateri şi instruiri în domeniul voluntariatului , târguri cu oferte şi acţiuni de binefacere,
şezători , ludoteci, ,,Zebra 3,, etc. Raportul evenimentului poate fi văzut aici.
SNV 2013, ediţia a VII-a, a antrenat în premieră mai mulţi Coordonatori Raionali SNV care au
organizat mai multe activităţi de promovare a voluntariatului în teritoriu. Printre activităţi se
enumeră: Decada Consacrată Familiei, O zi de neuitat pentru copiii din familiile social-vulnerabile,
TEDx Chişinău, Curăţenie în cimitirul din s. Glinjenii Noi (r. Făleşti), Amenajarea parcului din s. Sarata,
Cupa IDEA la fotbal, Master-class de decoraţiuni artistice manuale, Concert pentru rezidenţii Azilului
Republican de Bătrâni, Zebra 4 : Zebrele şi trotuarele sunt pentru pietoni, „Hai să ne jucăm cu copiii
defavorizaţi”, „Vino în lumea copilăriei!” (sărbătoare pentru copii cu ocazia Zilei Internaţionale a
Copiilor – 1 iunie), Activităţi distractiv-educative cu tinerii şi copii.
S-au organizat diverse seminare tematice, sesiuni de instruire şi mese rotunde, cum ar fi, seminarul ”Ce
este voluntariatul?” organizat în 9 sate din raionul Ialoveni, seminarul „De ce avem nevoie de
voluntariat”, seminare tematice în domeniul sănătăţii în licee, sesiunea de instruire: „Drepturile mele, ce
mă fac cu ele?”, masa rotundă ”Respectarea drepturile copilului. Toleranţă. Nondiscriminare”, masa
rotundă: „ Crearea unui Fond la nivel local pentru susţinerea populaţiei” etc.
S-au desfăşurat campanii, activităţi de informare în domeniul colectării de fonduri, sănătăţii şi
ecologiei, privind sistemul educaţional în Republica Moldova şi oportunităţi de angajare, Târgul Kids
Expo, teatru social privind combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, campania antifumat,
deplasarea şi vizitarea a 10 familii vulnerabile etc.
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SNV ediţia 2014
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2014 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a VIII-a, s-a
desfăşurat în perioada 19 – 26 octombrie 2014. Evenimentul a avut loc în 11 raioane (Căușeni,
Criuleni, Hîncești, Ialoveni, Orhei, Rezina, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești şi Ungheni) şi 47 de
localităţi: 2 municipii (Bălti şi Chișinău), 10 oraşe (Căușeni, Criuleni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Soroca,
Strășeni şi Șoldănești), 3 comune (Băcioi, mun. Chişinău; Bobeica, r-nul. Hîncești şi Ciuciuleni, r-nul
Hîncești) şi 32 sate (Chircăieşti , r-nul Căușeni; Ciufleşti, r-nul Căușeni; Costești, r-nul Ialoveni;
Bolohan, r-nul Orhei; Boșcana, r-nul Criuleni; Brăviceni, r-nul Orhei; Buciușca, r-nul Rezina; Drăsliceni,
r-nul Criuleni; Echimăuţi, r-nul Rezina; Fîrlădeni, r-nul Căușeni; Hansca, r-nul Ialoveni; Hecii-Noi, r.
Sangerei; Hirtopul Mic , r-nul Criuleni; Işnovăţ, r-nul Criuleni; Izbiște, r-nul Criuleni; Mălăiești, r-nul
Criuleni); Măgdăceşti, r-nul Criuleni; Molești, r-nul Ialoveni; Pașcani, r-nul Criuleni; Piatra, r-nul Orhei;
Răzeni, r-nul Ialoveni; Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni; Saharna Nouă, r-nul Rezina; Sălcuţa, r-nul Căușeni;
Sîrcova, r-nul Rezina; Taraclia, r-nul Căușeni; Tănătarii Noi, r-nul Căușeni; Țahnăuţi, r-nul Rezina;
Țareuca, r-nul Rezina; Ursoaia, r-nul Căușeni; Vorniceni, r-nul Strășeni şi Zaim, r-nul Căușeni.
În SNV 2014 s-au implicat cu activităţi de sănătate în şcoli şi
16 organizaţii, ONG-uri şi autorităţi publice centrale din
Republica Moldova, care au fost instruite în perioada 30
iunie – 4 iulie 2014 în Lodz, Polonia, de către Fundaţia
pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) în
cadrul proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în
Republica Moldova” implementat prin Programul polonoamerican al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare”
(RITA), şi care au organizat anterior activităţi de sănătate în cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii
(SNS) 2014. Vedeţi fotografiile de la instruire aici, iar Raportul SNS 2014 aici. 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”.
Anul acesta atenţia a fost axată asupra a 10 raioane. Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi din
raioane au fost selectaţi în luna septembrie iniţial 10 Coordonatori Raionali SNV 2014, iar în urma
schimbărilor care au avut loc (renunţare şi neîndeplinirea sarcinilor) au rămas în final 2 Coordonatori
Municipali SNV 2014 şi 8 Coordonatori Raionali SNV 2014. Activitatea lor, pe partea de comunicare, a
fost coordonată de un Coordonator Comunicare SNV 2014, poziţia fiind deţinută succesiv de 2
persoane diferite. Datorită situaţiilor apărute, s-au organizat de către Coaliţia Voluntariat 2 ședinţe la
Chişinău la care au participat coordonatorii municipali şi raionali ai evenimentului (prima cu scop de
instruire, iar ultima cu scop de evaluare a evenimentului), iar în loc de 10 şedinţe raionale au fost
realizate în perioada 8-14 septembrie 2014 doar 8 şedinţe raionale. Fotografiile distribuite le puteţi
vedea aici şi aici.
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Coordonatorii Municipali şi Raionali SNV au fost selectaţi atât din rândul autorităţilor publice raionale
cât şi al ONG-urilor implicate activ în activităţi de voluntariat, care deţineau experienţă în lucrul cu
voluntarii, cu autorităţi publice raionale şi locale, cu ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile
(asociaţii religioase, biserici etc.), cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), cu
firmele de business locale şi cu instituţiile de învăţământ. Ei au avut ca responsabilităţi: să identifice,
invite şi să mobilizeze partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea SNV, cum ar fi
autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile
(asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de
business locale, instituţiile de învăţământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz; să posteze
pe site-ul organizaţiei informaţii generale despre SNV; să participe la şedinţele organizate de Coaliţia
Voluntariat; să organizeze 1 şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate şi 2
reprezentanţi ai Coaliţiei Voluntariat; să asigure organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de
voluntariat; să colecteze activităţile SNV din raion cu formularul de raportare SNV şi să le includă în
modelul de calendar de activităţi; să trimită înainte de lansarea oficială a SNV calendarul de activităţi
raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV; să posteze pe site-ul organizaţiei calendarul de
activităţi raionale SNV pentru ca mass media naţională si locală să obţină detalii despre subiectele de
presă organizate în fiecare zi; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass
media raională şi locală a SNV 2014 şi să o trimită Coordonatorului Comunicare SNV.
Coordonatorul Comunicare SNV a avut ca responsabilităţi: să pregătească un Dosar de presă care să
conţină toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNV din anii precedenţi; să posteze
pe site-ul TDV, pe paginile de pe Facebook ale Coaliţiei Voluntariat informaţii generale şi specifice
despre SNV 2014; să instruiască privind comunicarea cu mass media pe cei 10 Coordonatori Raionali
SNV 2014 participanţi la prima şedinţă organizată de Coaliţia Voluntariat; să participe la cele 10
şedinţe din raioane pentru a comunica în special cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio,
on-line) şi a oferi în colaborare cu cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 informaţiile din Dosarul de
presă; să elaboreze un plan de lucru comun cu mass media naţională în cadrul unei întâlniri
neformale cu jurnaliştii tip „Ceaiul de la ora 5” care va asigura mediatizarea SNV 2014, va informa şi
încuraja participarea cetăţenilor, în special a tinerilor; să elaboreze împreună cu cei 10 Coordonatori
Raionali SNV 2014, bloggeri şi alţi jurnalişti articole / reportaje pentru New Media şi le va posta pentru
a mobiliza inclusiv diaspora activă (din Cehia, Italia, Ungaria și Estonia), precum şi alte organizaţii /
instituţii din Moldova; să participe activ la emisiunile radio şi televizate privind SNV 2014; să elaboreze
Calendarul de activităţi SNV pe baza calendarelor de activităţi raionale trimise de cei 10
Coordonatorii Raionali SNV 2014; să posteze pe internet calendarul de activităţi SNV pentru ca mass
media naţională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi; să
participe activ la evenimentul de lansare SNV din Soroca, Capitala Tineretului 2014 şi la organizarea /
desfăşurarea Conferinţei de Presă din Chişinău; să elaboreze lista de link-uri cu articole, reportaje şi
apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNV 2014 (pe baza informaţiei trimise de cei 10
Coordonatorii Raionali SNV 2014); să elaboreze, asigure tipărirea şi distribuirea către părţile
interesate a Raportului final SNV 2014 ce cuprinde descrierea narativă (inclusiv fotografii) şi
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financiară a evenimentului, o scurtă analiză cost-eficienţă care estimează costul activităţilor SNV 2014
raportat la investiţia financiara făcută prin proiect, precum şi analiza impactul social al evenimentului.
Evenimentul de lansare SNV 2014 a avut loc în Soroca, Capitala Tineretului 2014. Fotografiile
distribuite le puteţi vedea aici. Evenimente de lansare au avut loc şi în raionul Ialoveni (vezi articol
aici), raionul Orhei (vezi fotografii aici), raionul Rezina (vezi fotografii aici) şi raionul Străşeni (vezi
fotografii aici).
Activităţile planificate s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNV
2014. Descrierea lor este redată şi în prezentul raport la capitolul „Activităţi organizate în cadrul SNV
2014, pe municipii şi raioane”.
Evenimentul s-a încheiat cu o Conferinţă de Presă în Chişinău. Un articol privind acest eveniment se
găseşte aici.

Ce înseamnă SNV 2014 în cifre?
În total în SNV 2014 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 implicaţi ca parteneri 172 autorităţi publice locale, 163 de
organizaţii ale societăţii civile, 34 de organizaţii comerciale şi 28 de parteneri locali media. La evenimente
au participat ca beneficiari direcţi 13 176 persoane şi 4 375 vizitatori, în total 17 551 persoane.
In SNV 2014 au fost implicaţi 1 638 voluntari care au efectuat 9 221 de ore de voluntariat, costul
muncii voluntare fiind de 89 996,96 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul
minim garantat pe economie de 1 650 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de
ore în medie pe lună, deci 1 650: 169 = 9,76 MDL / ora. Pentru 9 221 ore, valoarea muncii prestate de
voluntari fiind de 89 996,96 MDL = 9 221 ore x 9,76 MDL / ora.
În organizarea evenimentelor s-au implicat 95 de sponsori şi finanţatori, dintre care o parte sunt
persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS a fost de 178 525 MDL din
care 102 645 MDL contribuţii în bani şi 75 880 MDL contribuţii în natura (diverse produse). Au fost
utilizate 6 545 materiale promoţionale care au costat 22 906 MDL. Costul general SNV 2014 a fost de
408 582,49 MDL = 89 996,96 MDL (valoarea muncii voluntarilor) + 178 525,00 MDL (valoarea
sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS) + 22 906,00 MDL (cost materiale promoţionale) + 117
154,53 MDL (contribuţie asigurată prin bugetul proiectului finanţat de Ministerul Tineretului şi
Sportului al Republicii Moldova).
Daca excludem din costul general SNV 2014 valoarea muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare
din cele 17 551 persoane participante s-au cheltuit 18,15 MDL / persoană = (408 582,49 MDL – 89
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996,96 MDL) : 17 551 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi circa 6,67 MDL / persoană = 117 154,53
MDL : 17 551 persoane.
Procentual, valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 22,03 % din costul general al SNV 2014,
valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât MTS a fost de 43,70 %, valoarea finanţării MTS de
28,67 %, iar costul materialelor promoţionale a fost de 5,60 %. Valoarea totală a sponsorizărilor şi
finanţărilor indiferent de sursă este de 72,37 %, fiind alcătuită din finanţare MTS 28,67 % şi alte
finanţări şi sponsorizări în procent de 43,70 %. Se poate observa ca la suma investită de MTS s-a
adăugat o sumă de 1,52 ori mai mare ca şi contribuţie a organizaţiilor comerciale şi persoanelor
fizice. De asemenea valoarea muncii voluntare (22,03 %) este mai mică doar cu 6,64 % faţă de suma
investită de MTS (28,67 %).

Valoare muncă voluntari 22,03 %
Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS 43,70 %
Valoare finanţare MTS 28,67 %
Cost materiale promoţionale 5,60 %

Vedeţi în tabelul de mai jos incluse datele cantitative privind evenimentele organizate în cadrul
Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2014:

8

9

10

11

12

SNV 2014 în presă
Mediatizarea SNV 2014 a fost realizată prin diverse surse media, cum ar fi:
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1. http://trm.md/ro/social/in-moldova-se-desfasoara-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
2. http://canalregional.md/index.php/social/item/3146-s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2nana%C5%A3ional%C4%83-a-voluntariatului
3. http://trm.md/ro/buna-diminea-a/buna-dimineata-din-22-octombrie-2014-partea-a-ii-a/
4. http://canalregional.md/index.php/emisiuni/loc-de-dialog/item/3273-implicare-%C5%9Ficompasiune-dezinteresat%C4%83-%E2%80%93-avem-nevoie-de-un-centru-na%C5%A3ionalal-voluntariatului
5. http://www.ipn.md/ro/societate/65388
6. http://curentul.md/social/mai-multe-ong-uri-organizeaza-un-eveniment-de-amploare-lainceputul-lunii-decembrie.html
7. http://diez.md/2014/10/19/a-fost-lansata-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
8. http://link.md/stire-civic-invita-ie-de-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-snv-2014
9. http://obiectivplus.net84.net/obiectivplus/public/articles/view/id/588
10. http://blogosfera.md/view-post-v-321422-0-romana.html
11. http://ialo-events.info/?p=304
12. http://costestitv.info/lansarea-saptaminii-nationale-voluntariatului-raionul-ialoveni/
Activităţile din SNV 2014 au fost mediatizate prin intermediul partenerilor media ai autorităţilor
publice şi organizaţiilor societăţii civile. Au existat ca parteneri implicaţi în promovarea unei activităţi
33 surse media scrise (ziare, reviste, blog-uri), 1 sursă radio şi 2 televiziuni. Informaţii privind acţiunile
desfăşurate au fost postate intens pe paginile de socializare, cum ar fi Facebook.
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O parte din articolele publicate pot fi găsite aici:
1. http://www.publika.md/lacrimi-de-bucurie-pentru-batranii-de-la-azilul-din-calarasi--maimulti-copii-au-venit-in-vizita-cu-daruri_2133281.html
2. http://costestitv.info/sanatatea-reproductiva-2/
3. http://costestitv.info/ce-este-voluntariatul/
4. http://costestitv.info/un-sat-mai-frumos-si-mai-curat-tineri-mai-responsabili-si-activi/
5. http://ialovenionline.md/social/2932-tinerii-din-costesti-isi-doresc-un-sat-mai-frumos-si-maicurat
6. http://ialovenionline.md/social/2934-flash-mob-prin-ploaie-la-ialoveni
7. http://orheianca98.blogspot.com/
8. http://estmodusblog.blogspot.com/2014/10/a-fi-voluntar-e-la-moda-tinerii.html

Activităţi organizate în SNV 2014
Municipiul Bălţi
Activitate de informare în teritoriu – Crucea Roşie (I-II), 22 şi 24 octombrie
S-a promovat imaginea și activităţile de voluntariat prin diseminarea informaţiei și repartizarea
pliantelor informative. Activitatea a fost organizată de Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălţi în
parteneriat cu Administraţia Universităţii de Stat „Alecu Russo” Bălţi (USARB).

Apa – sursă de viaţă (I-VI), 19 - 24 octombrie
S-au organizat, după ore sau în cadrul orelor de educaţie civică, 10
seminarii cu tinerii din L.T.R ”Ion Creangă” care au avut ca scop
sensibilizarea tinerilor faţă de consumul eficient de apă, precum și
despre importanţa valorificării resurselor hidrologice. Tinerii au
primit materiale informaţionale, au pus în discuţie metode eficiente
de păstrare a resurselor hidrologice în RM şi au elaborat un set de
metode de reducere a consumului de apă în propriul liceu.
Activitatea a fost organizată de Asociaţia Obștească ”Caroma Nord”
în parteneriat cu A.O. ”CLICK”, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” şi Revista L.T.R ”Ion
Creangă”. Mai multe fotografii de la eveniment vedeţi aici.
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Bunăvoinţă & Caritate Marathon Concert, 24 -25 octombrie
A fost organizat un concert de caritate, care a avut ca scop
colectarea de fonduri pentru persoanele care suferă de TBC în Bălţi.
La acest concert au participat formaţia LUME , Lerika, Dumitru
Gaitur, Corul Universităţii de Stat "Alecu Russo", multe ansamblurile
de dans, "Imperia", "Flori de tei", "Mioriţa" și altii. Activitatea a fost
organizată de AO “Speranţa Terrei” în parteneriat cu Primăria
Municipiului Bălţi şi Universitatea de Stat "Alecu Russo". Mai
multe detalii despre eveniment vedeţi aici.

Concurs de desene la tema: „STOP VIOLENȚA”, 24 octombrie
Elevii claselor primare au fost implicaţi într-un concurs de desene la tema „STOP Violenţa” care a avut
ca scop cultivarea valorilor non violente și prevenirea violenţei în rândul elevilor. Activitatea a fost
organizată de Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălţi în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”.

”HIV conștient – Protejat permanent” (I-V), 19 -23 octombrie
În centrul mun. Bălţi, Autogara Bălţi şi cartierul Dacia s-a desfăşurat o activitate de informare și
sensibilizare a tinerilor vizavi de HIV/SIDA, ocazie cu care s-au distribuit contraceptive și broșuri.
Activitatea a fost organizată de Asociaţia Obștească CISTE ”Certitudine” în parteneriat cu Autogara Bălţi.

Informarea potenţialilor voluntari despre FTB, 21 octombrie
La Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi s-a stabilit planul de acţiune privind colectarea de
fonduri pentru programul de granturi mici runda a III-a şi s-au distribuit pliante informative pentru
recrutarea noilor voluntari și potenţiali membrii ai Fondului pentru Tineri Bălţi (FTB). Activitatea a fost
organizată de Asociaţia Obștească CISTE ”Certitudine” în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Bălţi.

”Iubește-ţi rîul”, 25 octombrie
S-a desfăşurat Concursul ecologic de desen, fotografie, video și divertisment „Iubește-ţi rîul!”. Scopul
acestuia a fost de a creşte nivelul de conştientizare a tinerei generaţii şi de a dezvolta activismul civic
pentru protecţia resurselor de apă. Totodată, tinerii din nordul ţării au fost informaţi vis-a-vis de
oportunităţile de creștere a standardelor de mediu în ţara noastră, precum și de îmbunătăţire a
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calităţii mediului şi calităţii vieţii prin adoptarea practicilor europene în acest domeniu. Activitatea a
fost organizată de Centrul Naţional de Mediu în parteneriat cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”
din mun. Bălţi.

Promovarea Liceului Teoretic Republican ”Ion Creangă” din Bălţi prin Expoziţia
internaţională – Concurs – Învingător prin artă, 23 octombrie
Activitatea a inclus o expoziţie de pictură şi un concert cu recital de
poezie, cântece, dans popular şi modern. Ea a fost organizată cu
scopul promovării LTR ”Ion Creangă”, stabilirea de punţi de
legătură cu parteneri din România, promovarea activităţilor
consiliului de elevi al liceului, îmbunătăţirea imaginii pentru
publicul larg şi sporirea interesului potenţialilor elevi. Activitatea a
fost organizată de Administraţia LTR ”Ion Creangă” în parteneriat
cu Asociaţia „Certitudine”, Asociaţia Umanitar-Cultural Ştiinţifică „Vasile Pogor” din Iaşi şi Consiliul
de elevi ai LTR „Ion Creangă”. Mai multe fotografii de la eveniment vedeţi aici.

Seminar informativ „Activitatea de voluntariat: necesitate și prerogativă a timpului”,
21 octombrie
La sediul Filialei de Cruce Roșie din mun. Bălţi s-a desfăşurat un seminar informativ cu tinerii care a
abordat aspectul necesităţii de a desfăşura activităţi de voluntariat. Cu această ocazie s-a studiat
Legea Voluntariatului. Activitatea a fost organizată de Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălţi.

Seminar informativ ”Dezvoltarea abilităţilor de comunicare”, 21 şi 23 octombrie
Seminarul de instruire și pregătire practică a voluntarilor Centrului
„ATIS” și TDV a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare a
voluntarilor cu grupul ţintă, tehnici eficiente de comunicare și sporirea
coeziunii de grup. Activitatea a fost organizată de Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor ”ATIS” în parteneriat cu A.O. „Tinerii pentru
Dreptul la Viaţă” din Bălţi. Pentru mai multe poze accesaţi aici.

„Teatrul social”, 23 octombrie
La Căminele Olimp și Romanticii ale Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, pentru a preveni
violenţa faţă de copii, s-a desfăşurat teatru social care a avut ca temă comunicarea non-violentă ca
premiză pentru educaţie. Activitatea a fost organizată de Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălţi în
parteneriat cu Administraţia Căminului Olimp şi Administraţia Căminului Romanticii.
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Municipiu Chișinău
Activitatea de binefacere - Zâmbetul copilăriei, 25 octombrie
S-a organizat o excursie la Grădina zoologică din Chişinău pentru a asigura încadrarea copiilor din
clasele primare din familii social-vulnerabile marginalizaţi, care nu-și pot permite luxul de a se bucura
de lucrurile frumoase, benefice pentru o dezvoltare armonioasă. Scopul a fost de a-i distra pe acești
micuţi, de a alina tristeţea din ochii lor și alunga amărăciunea fie și pentru câteva ore pentru ca să
guste un pic din aroma bucuriei și a fericirii. Voluntarii, prin intermediul antreprenorilor și a agenţilor
economici au asigurat transportul copiilor și plata pentru biletul de intrare la Grădina zoologică.
Împreună cu învăţătoarele au asigurat protecţie, informare cât și buna dispoziţie. Activitatea a fost
organizată de Liceul Teoretic Mălăiești din r. Criuleni în parteneriat cu Administraţia publică locală,
Consiliul local al tinerilor, Organizaţia AO Apă-Canal Bălăbănești, Agent economic: Bar SV şi Agent
economic: Balan Petru.

„Fii schimbarea”, 20 octombrie
Activitatea a avut ca scop colectarea și distribuirea produselor
alimentare pentru copii și tinerii orfani din cadrul Centrului de zi și
plasament temporar, aflaţi în perioada postinstituţională ”Vatra”. Pe
20 octombrie voluntarii au mers în vizită la Centru pentru a distribui
produsele alimentare colectate în Parcul Afgan pe 16 octombrie de
Ziua mondială a Alimentaţiei Sănătoase. Cu această ocazie voluntarii
au organizat și ore informative în ceea ce privește alimentaţia
sănătoasă, ocazie cu care au prezentat filmuleţe, distribuit pliante și
iniţiat dezbateri interesante. Activitatea a fost organizată de Direcţia
Generală Educaţie, Tineret și Sport Chișinău, Secţia Informare și
Relaţii cu Comunitatea în parteneriat cu Centrul de zi și de
plasament temporar al Copiilor și Tinerilor orfani în perioada
postinstituţională ”Vatra”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
”NEOVITA” şi Asociaţia Obștească „Sănătate pentru Tineri”. Mai multe fotografii de la această
activitate vedeţi aici.

Master class pentru copiii și tinerii cu dizabilităţi, 22 octombrie
Experţii Centrului Comunitar „Vis”, din Băcioi și Centrului Comunitar pentru Copii și Tineri din
Chișinău au dezvăluit copiilor și tinerilor cu dizabilităţi și doritorilor arta ikebanei și cea a felicitărilor
brodate și personalizate. În cadrul master class-ului copiii și tinerii cu dizabilităţi și copii din familii
social vulnerabile au însușit două metode originale de terapie ocupaţională, iar specialiștii din cele
două centre comunitare au facut schimb de idei cu privire la pregătirea copiilor și tinerilor cu
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dizabilităţi care ar putea realiza lucrări la comandă, confecţionate
la domiciliu. La eveniment au fost prezenţi și reprezentanţi ai
autorităţii publice locale care pe lângă curiozitatea de a afla
principiile de aranjare a florilor într-o ikebana și de elaborare a unei
felicitări brodate și personalizate, vor încuraja agenţii economici
locali să dea comandă de lucrări confecţionate de către copii și
tineri cu dizabilităţi și vor facilita organizarea expoziţiilor cu vânzare
locale în cadrul comunităţii, pentru a informa și promova abilităţile persoanelor cu dizabilităţi.
Activitatea a fost organizată de Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilităţi fizice în
parteneriat cu Centrul Comunitar „Vis”din com. Băcioi, Primăria din comuna Băcioi, Responsabil pe
activităţile culturale şi Asistenţi sociali din comunitate, Primăria Municipiului Chișinău şi Direcţia
Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Mai multe informaţii despre eveniment găsiţi aici.

Master Class: „Voluntariatul aduce schimbarea. Azi în scenă, mâine în viaţă!”, 24
octombrie
Studenţii de la Colegiul Naţional de Medicină și Farmacie au aflat
mai multe despre mișcarea de voluntariat, unde se pot implica și
care ar fi oportunităţile pentru fiecare din ei. S-a utilizat
următoarea metodologie: furtună de idei, joc de rol, elemente
teatrale, discuţii, idei de implicare. Principala activitate cu
implicarea tinerilor a fost Jocul ”TRANZIȚIA”, care presupune
găsirea de soluţii și gândire proactivă civică. La final s-au distribuit
materiale informaţionale. Activitatea a fost organizată de
MileniumM în parteneriat cu Administraţia Colegiului Naţional de Medicină și Farmacie. Vedeţi mai
multe informaţii şi fotografii aici.

Oportunităţi de angajare la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi, 24 octombrie
Un grup de tineri cu dizabilităţi s-au întâlnit cu angajatori din
domeniul confecţiilor din industria ușoară. Evenimentul s-a
desfășurat sub forma unei expoziţii în cadrul căreia mai mulţi tineri
și-au prezentat lucrările croșetate și brodate, cusute și confecţionate
din diverse materii. Cu această ocazie s-a făcut schimb de idei cu
privire la pregătirea tinerilor ce ar putea realiza lucrări la comandă,
iar angajatorii au putut nu doar aprecia lucrările prezentate ci și să selecteze câteva meșteriţe pentru
colaborare fructuoasă pe viitor. Momentul cheie al evenimentul a fost prezentarea istoriei unei
colaborări frumoase între o tânără cu dizabilitate fizică și un angajator. Activitatea a fost organizată de
Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilităţi fizice în parteneriat cu Asociaţia „MOTIVAȚIE”
din Moldova, Înterprinderea „Casa Cristea”, Asociaţia Patronală a Organizaţiilor din Industria
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Ușoară, „Tradiţii Noi”, „Alinia-Art”, „Hîncu” SRL, Esstradi Accesorii, Moldova.org şi CTC emisiunea
„Istorii Urbane”. Mai multe poze de la eveniment vedeţi aici.

Seminare informative: Promovarea modului sănătos de viaţă (I-II), 22 - 23 octombrie
Activităţile de promovare a sănătăţii s-au desfăşura în clasele a VIIIa din cadrul Şcoala profesională nr.9. Activitatea a fost organizată de
Direcţia Generală Educaţie, Tineret și Sport Chișinău, Secţia
Informare și Relaţii cu Comunitatea în parteneriat cu Şcoala
profesională nr.9, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
”NEOVITA” şi Asociaţia Obștească ”Sănătate pentru Tineri”. Mai
multe fotografii de la eveniment vedeţi aici.

Workshop cu tema „Impactul drogurilor în societate şi importanţa voluntariatului” (I-V),
20-24 octombrie
Şase voluntari de la Liga Tineretului au susţinut lecţii publice la L.T.
George Meniuc prin care s-a urmărit promovarea în rândul
liceenilor a unui mod de viaţă sănătos şi a voluntariatului pentru un
stat ce se doreşte a fi parte a Uniunii Europene. La fel, s-a
atenţionat asupra beneficiilor pe care le poate avea un tânăr în
calitate de membru a unei organizaţii nonguvernamentale.
Activitatea a fost organizată de Liga Tineretului în parteneriat cu
Catedra Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Ion Creangă
(UPSIC), L.T. George Meniuc, SRL Eva, SRL Baloons, Panda Tur şi Federaţia de tenis din Moldova.
Mai multe informaţii despre eveniment şi fotografii vedeţi aici şi aici.

Tinerii aleg sănătatea, 20 octombrie
Voluntarele de la Colegiul Naţional de Medicină și Farmacie din
Chișinău au îndemnat semenii să renunţe la ţigară în favoarea unui
măr. Ele au venit cu un mesaj de încurajare privind modul sănătos
de viaţă provocând în acest sens mai mulţi tineri și adulţi pe care iau întâlnit în staţiile de transport public. Activitatea a fost
organizată de Milenium M în parteneriat cu Administraţia
Colegiului Naţional de Medicină și Farmacie. Vedeţi mai multe
fotografii aici.
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Raionul Căuşeni
Activităţi de ajutorare a celor aflaţi în dificultate, 26 octombrie
Copiii din Gimnaziul Baimaclia au strâns jucării, au făcut pachete
alimentare şi au organizat o sărbătoare însoţită de concert la care
au fost invitaţi copii cu nevoi speciale. Apoi ei au efectuat vizite la
aceştia acasă. Activitatea a fost organizată de copiii voluntari din
Gimnaziul Baimaclia. Mai multe fotografii vedeţi aici.

Amenajarea zonei sanitare fântânei arteziene, 25 octombrie
Elevii din gimnaziu s-au implicat voluntar în amenajarea zonei sanitare fântânei arteziene. Activitatea
a fost organizată de Senatul Gimnaziului Ciufleşti în parteneriat cu Primăria satului Ciufleşti.

Amenajarea parcului şi reparaţia monumentului eroilor celui de-al doilea război
mondial, 22 octombrie
Elevii au amenajat şi reparat monumentul eroilor din localitate. Activitatea a fost organizată de
Senatul Gimnaziului Sălcuţa în parteneriat cu Primăria satului Sălcuţa.

Atelier de reparaţie a cărţilor din biblioteca sătească, 23 octombrie
Voluntarii s-au implicat în repararea cărţilor din biblioteca s.
Taraclia. Activitatea a fost organizată de Senatul Liceului Taraclia în
parteneriat cu Primăria satului Taraclia şi Centrul comunitar „Casa
în care mă simt copil”. Vedeţi mai multe poze aici.

Clipe de bucurie pentru copiii din satul Tănătarii Noi, 26 octombrie
A fost desfăşurată o acţiune de caritate pentru copiii din satul
Tănătarii Noi, raionul Căuşeni. Copiii au desenat împreună cu
voluntarii TDV, au socializat si au primit haine şi jucării, care au
readus zâmbetele pe chipul lor. Donaţiile au fost oferite de
Excelenţa Sa, Domnul Victor Guzun, Ambasadorul Republicii
Moldova în Estonia, soţia sa Viorica Guzun, și întreaga diasporă
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moldovenească din această ţară, precum şi de prietenii asociaţiei noastre Corina Păpușoi, Inga
Boicean-Armaşu, Victoria Morozov, Romaniţa Revenco, Inga Burlacu, Ina Prisăcaru, Ana Gherman,
Olga Gordilă-Bobeico etc. Activitatea a fost organizată de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul
la viaţă” (TDV) în parteneriat cu Gimnaziul Tănătarii Noi. Mai multe informaţii şi fotografii de la
eveniment vedeţi aici, aici şi aici.

Curăţirea malurilor râului Fîrlădeni, 24 octombrie
Elevii de la liceu au participat în mod voluntar la activitatea de salubrizare a râului. Activitatea a fost
organizată de ONG Femina în parteneriat cu Primăria Fîrlădeni şi Liceul Teoretic Fîrlădeni.

Dăruieşte un zâmbet copilului din preajmă, 21 octombrie
Părinţii şi copii au donat jucării, haine, rechizite şcolare, hrană, diferite alte obiecte şi produse de
strictă necesitate pentru copii din familii social vulnerabile. Activitatea a fost organizată de Senatul
Gimnaziului Ursoaia în parteneriat cu Asociaţiile părinţilor din gimnaziu şi grădiniţa de copii.

Elaborarea şi distribuirea pliantelor despre importanţa salubrizării localităţii, 22
octombrie
Voluntarii din organizaţia neguvernamentală împreună cu elevi din liceul din sat vor elabora şi
distribui pliante cu scopul de a atenţiona privind importanţa salubrizării satului. Activitatea a fost
organizată de ONG Vicon în parteneriat cu Senatul Liceului „M. Manole” Sălcuţa.

Informarea tinerilor şi adolescenţilor despre pericolul tuberculozei - Cum să stopăm
tuberculoza, 20 octombrie
Obiectivul major al activităţii a fost informarea tinerilor despre
pericolul tuberculozei şi prevenirea acestei boli. Activitatea a fost
organizată de Senatul Liceului „A. Mateevici”, s. Zaim în parteneriat
cu Oficiul medicilor de familie. Vedeţi mai multe fotografii aici.

Promovarea modului sănătos de viaţă, 26 octombrie
S-a organizat cu sprijinul echipelor de voluntari din liceele din oraş o cursă de ciclism şi s-a amenajat
parcul îndrăgostiţilor. Activitatea a fost organizată de Centrul pentru Tineret şi Sport Căuşeni în
parteneriat cu Primăria oraşului Căuşeni.
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Salubrizare în cimitir, 25 octombrie
Scopul activităţii a fost de a salubriza cimitirul satului Chircăieşti.
Activitatea a fost organizată de Centrul comunitar din Chircăieşti.
Mai multe fotografii vedeţi aici.

Raionul Criuleni
Activitate de binefacere ”Dăruiește din inimă” (I-VI), 20-25 octombrie
În cadrul acestei campanii s-au oferit la 3 veterani şi la 12 copii din
familii social vulnerabile hăinuţe, produse alimentare şi de igienă.
Elevii din Gimnaziul Isnovat au ajutat persoanele în etate şi la
desfăşurarea diverselor activităţi în gospodărie. Cei mai activi
voluntari au participat apoi la o excursie organizată în Chişinau de
profesoara lor Victoria Modringa. Activitatea a fost organizată de
Gimnaziu Isnovaţ în parteneriat cu Consiliul local Isnovat, Asociaţia
Părintească „Timpul Nostru”, „Iscomagro” SRL şi Întreprindere
individuală Soltanici Larisa. Mai multe fotografii de la eveniment le puteţi vedea aici.

Activitate de caritate ,,Viaţa bătrânilor singuratici e în mâinile tale”, 26 octombrie
Activitatea a fost anunţată la sfârşitul săptămânii în cadrul unui careu şcolar. Fiecare clasă a ales să se
ocupe de un bătrân, a depistat care sunt problemele acestuia şi a căutat să le soluţioneze. Activitatea
desfășurată de elevi a fost monitorizată de diriginţi. Obiectivele acţiunii au fost sensibilizarea elevilor
faţă de problemele bătrânilor, comunicarea tinerei generaţii cu generaţia mai în vârsta, acordarea
ajutorului în diverse lucrări necesare în gospodărie (săpatul, tăiatul lemnelor, efectuarea curăţeniei) şi
colectarea de produse alimentare pentru bătrânii singuratici. Activitatea a fost organizată de Liceul
Teoretic Hîrtopul Mic în parteneriat cu Direcţia de asistenţă socială a Primăriei s. Hîrtopul Mic.

„Ajutor! Noi suntem speranţa pentru Alexandru Bodeanu”, 19 octombrie
În timpul desfăşurării sărbătorii „Toamna de aur” s-au împărţit cetăţenilor materiale informative. S-a
ţinut un discurs de 15 minute şi s-a discutat cu cetăţenii despre cazul său pentru a-i sensibiliza despre
cazul lui Alexandru. S-a pus panglica roşie în piept ca semn al solidarităţii. Acţiunea a fost mediatizată
prin blogul ZIAR DE CRIULENI şi prin postarea de afişe. Scopul acţiunii a fost de a colecta fonduri pentru
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Alexandru Bodeanu care a suferit un atac cerebral în timp ce se afla la muncă în SUA. Activitatea a fost
organizată de membri TLDM în parteneriat cu Ziarul de Criuleni.

„Astăzi în scena mâine în viaţă”, 25 octombrie
S-a organizat un training privind tehnicile şi mesajul unui teatru social sau teatru forum. Aceasta
activitate a avut drept scop sensibilizarea tinerilor la nivel de localitate asupra problemelor existente
prin teatru forum. Tematica teatrului forum a fost toleranţa si antidiscriminarea în societate.
Activitatea a fost organizată de Gimnaziul Paşcani.

„De la inimă la inimă” (I-VI), 20-25 octombrie
Proiectul de binefacere s-a adresat persoanelor vârstnice ce sunt
imobilizate din cauza vârstei înaintate, a bolilor de care suferă sau a
veniturilor mici. El s-a desfășurat pentru Azilul de bătrâni din oraşul
Călăraşi pentru care se vor colecta produse alimentare, dar şi alte
produse, cum ar fi detergenţi, soluţii dezinfectante, produse de
igienă corporală etc. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic
Magdăceşti în parteneriat cu Consiliul sătesc Măgdăceşti, Comisia Educaţie, sănătate publică,
protecţie socială şi activităţi cultural-sportive, Cercul ASTRA ,,Eugen Doga” Măgdăceşti, Gospodăria
Țărănească ,,Moara Ion Guzun” şi Atelierul de croitorie ,, Ana Savciuc”. Pentru mai multe informaţii
vedeţi aici următorul articol însoţit de video.

„Hai să dăm mână cu mână – pentru a ajuta bătrânii” (I-II), 21-22 octombrie
Membrii Consiliului Local de Tineri au coordonat cu asistenţii sociali din localitate lista persoanelor
solitare din localitate, iar elevii din gimnaziu s-au implicat în vederea ajutorării persoanelor susmenţionate, cum ar fi: săpat în grădină, ordine prin curte, tăiat lemne – lucrări pe care vârstnicii le fac
cu greu. Activitatea a avut ca scop promovarea voluntariatului în rândurile tinerilor și a generaţiei în
creștere, stabilirea unor relaţii de încredere reciprocă între reprezentanţii generaţiei în vârstă și tineri,
creșterea stimei de sine printre tineri, formarea unei atitudinile eficienţă personală atunci când
realizează o activitate în beneficiul celui care are nevoie. Ea a fost organizată de Consiliul Local al
Tinerilor din satul Izbiște în parteneriat cu Primăria din s. Izbiște, Asistenţa socială, Biserica ”Sfântul
Dimitrie – Izvorâtorul de mir”, ÎI „Chetrean Eduard” şi Radio Moldova 1, Est-Curier.

Lansarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului la Criuleni, 21 octombrie
Lansarea SNV Criuleni a avut loc la sediul Centrului de Resurse pentru Tineri ”UniT”, ocazie cu care la
ședinţa de lucru a voluntarilor au fost aprobate activităţile propuse de centru pentru SNV 2014 şi a
fost lansată Campania „Un strop de fericire” prin care s-au colectat jucării care au fost oferite copiilor
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de la o grădiniţă din Criuleni. Activitatea a fost organizată de Centrul
de Resurse pentru Tineri ”UniT”. Mai multe fotografii de la
eveniment vedeţi aici.

„O carte pentru toţi”, 22 octombrie
În incinta bibliotecii publice din satul Ratuș a fost organizată o activitate de voluntariat coordonată de
bibliotecarul principal. Activitatea a avut ca scop îmbunătăţirea câtorva zeci de cărţi deteriorate. În cadrul
acestei activităţi vor fi antrenaţi 5 cititori fideli ai bibliotecii publice Ratuș. Activitatea a fost organizată
de Biblioteca publică din satul Ratuș în parteneriat cu Primăria Ratuș şi Casa de Cultură Ratuș.

Pentru un Parc Verde, pentru o viaţă sănătoasă, 24 octombrie
Scopul activităţii a fost de a vopsi 10 scaune cu vopsea de culoare verde, de a strânge din parc
gunoaiele, de a sensibiliza elevii LT Măgdăceşti asupra necesităţii unui mediu de viaţă sănătos, de a
cultiva gustul estetic la elevi şi de a sensibiliza privind importanţa muncii de voluntariat. Activitatea a
fost organizată de Liceul Teoretic Măgdăceşti, clasa X-R în parteneriat cu Comisia Educaţie, sănătate
publică protecţie socială şi activităţi cultural sportive, ASTRA ,,Eugen Doga” Măgdăceşti, Senatul LT
Măgdăceşti şi Magazinul de materiale de construcţie ÎI,,O mie de mărunţişuri - Chihai”.

Seara de film „Sub aceeaşi stea”, 24 octombrie
Tinerii prezenţi au achitat 10 lei pentru un bilet, această sumă
contribuind la colectarea unui fond pentru ajutarea copiilor socialvulnerabili din Liceul Teoretic "B. Dinga", Criuleni. Activitatea a fost
organizată de Liga Tineretului din Moldova, reprezentanţa Criuleni
în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineri ”UniT”. Mai
multe fotografii de la eveniment vedeţi aici şi aici.

Un măr în loc de o ţigară, 24 octombrie
Un grup de voluntari din cadrul Liceului „Boris Dinga”, cu mesaje privind modul sănătos de viaţă lipite
pe spate, vor desfășura o activitate în spatiile aglomerate, parcuri şi intersecţii importante. Aceştia vor
oferi în locul ţigărilor mere colectate în prealabil. Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic
„Boris Dinga” în parteneriat cu Consiliul raional Criuleni.
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„Un sat frumos o viaţă sănătoasă”, 23 octombrie
Elevii de la L.T. Boșcana au mers şi au curăţat câteva izvoare care se afla pe șesul acestei localităţi
pentru a promova curăţenia şi un mod de viaţă sănătos. Activitatea a fost organizată de Liceul
Teoretic Boșcana în parteneriat cu Primăria satul Boșcana.

Voluntarii CRT ”UniT” în ajutor CSPT ”Vitamin”, 22 octombrie
Voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri „UniT” au venit în ajutor
Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Vitamin” din Criuleni. Ei
au confecţionat un poster care reflectă activitatea CSPT „Vitamin”.
Acest poster va fi folosit la o conferinţă și ulterior va fi atârnat în
holul CSPT „Vitamin”. Activitatea a fost organizată de Centrul de
Resurse pentru Tineri „UniT” în parteneriat cu Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor „Vitamin”. Vedeţi aici mai multe fotografii.

„Zâmbetul bătrânilor în sufletul tinerilor”, 21 octombrie
Elevii au ajutat la lucru gospodăresc persoanele vârstnice ce sunt imobilizate din cauza vârstei
înaintate şi a bolilor de care suferă. Ei au săpat, măturat, văruit etc. spre bucuria bătrânilor. De
asemenea a fost pregătit pentru fiecare bătrân câte un colet cu donaţii pentru ca bătrânii să înţeleagă
că ei nu sunt uitaţi de comunitate. Elevii au dat un exemplu care să fie urmat și de alte categorii sociale
şi agenţi economici. Activitatea a fost organizată de Gimnaziul Drăsliceni în parteneriat cu Consiliul
sătesc Drăsliceni, Comisia Educaţie, Asistenţa socială.

Raionul Hîncești
Seminarul de formare privind relaţionarea cu copiii, 25 octombrie
Timp de o zi părinţii au interacţionat cu 2 psihologi care au relatat /
demonstrat tehnici de relaţionare cu copiii, au identificat beneficiile
comunicării, impactul agresivităţii și violenţei asupra creșterii și
dezvoltării copiilor etc. De asemenea părinţii au adresat întrebări ce
ţin de anumite situaţii mai dificile în relaţionarea cu copiii din viaţa de
zi cu zi. Scopul activităţii a fost de a informa beneficiarii în ceea ce
ţine de relaţionarea cu copiii. Activitatea a fost organizată de
„Serviciu pentru Pace” în parteneriat cu Primăria com. Ciuciuleni, Primăria com. Bobeica şi Asociaţia
de Caritate “The Moldova Project”. Vedeţi mai multe poze aici.
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Raionul Ialoveni
Activitate practică: O comunitate mai frumoasă prin voluntariat!, 22 octombrie
A fost realizată o acţiune de salubrizare a parcului Liceului Teoretic Ruseştii Noi. Activitatea a fost
organizată de Asociaţia pentru Dezvoltarea Tinerilor Ruseşteni în parteneriat cu Consiliul Local de
Tineret Ruseştii Noi, Asociaţia poloneză „Małopolskie Towarzystwo Oświatowe”, A.O. „Indigo” şi
A.O. „Centrul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului”.

Bucurie pentru tinerii mai puţin fericiţi!, 23 octombrie
Scopul activităţii a fost de a promova ajutorul și susţinerea
comunităţii pentru persoanele social-vulnerabile și totodată de a
spori spiritul civic printre tineri și de ajutor reciproc pentru semenii
lor. Astfel voluntarii implicaţi în activitate au beneficiat de câte un
costum sportiv, iar la rândul lor au distribuit câte un costum si
maiou tinerilor social-vulnerabili, orfani sociali, victime ale violentei
etc. Tinerii care au beneficiat de aceasta donaţie au fost selectaţi în
colaborare cu asistenţii sociali si directorii de instituţii din Costești,
Molești si Hansca. Transportul către acești tineri a fost asigurat de către agentul economic local TMAgriumPark. Activitatea a fost organizată de către Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante în
parteneriat cu TM-AgriumPark. Mai multe detalii le puteţi vedea aici.

Cetăţeni mai informaţi si mai conștienţi!, 25 octombrie
Pe toate panourile de informare din satul Costești ale instituţiilor
publice (inclusiv instituţii de învăţământ, Primărie, Casa de Cultura,
staţii, etc.) au fost afişate postere care transmit un mesaj social
privind sănătate oamenilor, privind implicare în comunitate, mesaje
de îndemnare a populaţiei privind atenţia la trafic, etc. Activitatea a
fost organizată de către Consiliul Local al Tinerilor din Costești în
parteneriat cu instituţiile publice din sat. Vedeţi mai multe
informaţii aici.

Distribuirea pachetelor cu produse alimentare persoanelor în etate singure şi
bolnave, 20 octombrie
Au fost procurate 10 pachete alimentare şi au fost distribuite cu unitatea de transport oferita de SRL
„TM Agriumpark” de către trei voluntari în vârstă şi 2 voluntari tineri de la CSPT Avante. Voluntarii au
comunicat cu bătrânii, i-au informat despre noutăţile din sat şi evenimentele importante din viaţa
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tarii. Beneficiarii proiectului sunt bătrâni singuri cu surse mici
devenit, bătrâni ţintuiţi la pat, bătrâni ce locuiesc în medii sărace şi
violente. Activitatea a contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii
persoanelor în vârstă singure şi bolnave (sporirea calităţii nutritive a
produselor consumate de aceştia, abandonarea stării de izolare,
sporirea comunicării cu semenii lor şi comunitatea). Activitatea a
fost organizată de către Asociaţia Obștească „Compasiune” în
parteneriat cu CSPT Avante, SRL „TM Agriumpark” şi EldaHiller din Elveţia. Mai multe detalii puteţi
găsi aici şi aici.

Flash-mob Zebra: „Aceasta este trecere de pietoni, nu cimitir!”, 24 octombrie
Flash-mob-ul a sensibilizat șoferii despre pericolul pe care îl expun
asupra pietonilor, dar și a vieţii proprii. Activitatea a durat 30 de
minute, participanţii s-au deplasat pe zebra din fata Liceului
Teoretic Andrei Vartic. Atunci când au staţionat toate mașinile, 2
voluntari au afișat mesajul „Zebra și trotuarele sunt pentru pietoni”.
Între timp pe linia şoselei s-a deplasat pe ambele direcţii câte un
voluntar care a distribuit 50 de mesaje cu textul „Pentru șoferi:
Alcoolul, viteza excesivă, telefonul și neatenţia la volan au câteva
destinaţii: Poliţie, Spital și Cimitir!” Pentru eveniment s-a realizat un demers la Inspectoratul de
Politie, pentru a asigura ordinea și preveni unele incidente. Activitatea a fost organizată de către
Consiliul Tinerilor din orașul Ialoveni în parteneriat cu A.O. Alternativa şi Liceul Teoretic Andrei
Vartic. Mai multe detalii găsiţi aici şi aici.

Îmi pasă de satul meu!, 23 octombrie
Elevii împreună cu voluntarii organizaţiilor neguvernamentale,
precum și toţi doritorii, au participat la salubrizarea terenului din
preajma monumentului "Glorie Eroilor" din satul Costești, amplasat
lângă liceu. Tinerii voluntari echipaţi cu greble, perii de vopsit și
multă voie bună au făcut satul mai curat și mai frumos. Activitatea a
avut ca scop sensibilizarea comunităţii la participarea activă a
populaţiei atât la menţinerea dar cât și la realizarea unui mediu
curat pentru toţi. Ea a fost organizată de către Liceul Teoretic Olimp
în parteneriat cu A.O. Alternativa şi CSPT Avante. Mai multe detalii
găsiţi aici şi aici.
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Ora informativă privind sănătatea sexual-reproductivă a tinerilor, 21 octombrie
Ora informativă a avut ca tematică sănătatea sexual-reproductivă a
tinerilor (schimbări în adolescenţă la fete / băieţi, care sunt reguli
de igiena intimă, care este vârsta potrivita pentru a începe viaţa
sexuală). Voluntarii au promovat atitudini, deprinderi sănătoase şi
protejarea propriei sănătăţi cu toată responsabilitatea. Tinerilor
elevi li s-au distribuit 4 tipuri de pliante despre modul sănătos de
viaţa. Activitatea a fost organizată de către A.O. „Alternativa” în
parteneriat cu CSPT Avante şi Y-Peer Moldova. Mai multe
informaţii se găsesc aici şi aici.

Ora informativa la tema: Ce este voluntariatul?, 22 octombrie
Ora informativă de la Liceul Teoretic Olimp a fost despre Legea
Voluntariatului din Republica Moldova, drepturile si responsabilităţile
unui voluntar, oportunităţile care le oferă această activitate etc. Ea
a cuprins jocuri, teste, concurs cu întrebări, și jocuri de recapitulare
a informaţiei obţinută de către tineri. La final s-au distribuit pliante
a câtorva organizaţii de tineri unde se poate face voluntariat și
oportunităţile care le oferă acesta. Activitatea a fost desfăşurată de
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante în parteneriat cu
A.O. Alternativa şi Y-Peer Moldova. Mai multe detalii găsiţi aici şi aici.

Training: Elaborarea si adoptarea planului de acţiuni a CRT Ialoveni si planul de
acţiuni cadru pentru Consiliile Locale de Tineret, 26 octombrie
Cu această ocazie s-a elaborat Planul de acţiuni al CRTI pentru anul
2015 în baza necesităţilor tinerilor. Acest document va fi
recomandat pentru Consiliile Locale de Tineret din ţară pentru a
implica mai mulţi tineri în activităţi ce vizează participarea lor civică
la viaţa comunităţii si la dezvoltarea acesteia. Activitatea a fost
organizată de Consiliul Raional de Tineri din Ialoveni (CRTI) în
parteneriat cu A.O. Eco-Răzeni, Fondul pentru Tineri Ialoveni şi
Consiliul Naţional al Tinerilor din Moldova. Vedeţi mai multe
fotografii aici.

„Un copil informat – un copil protejat”, 22 octombrie
S-a desfăşurat o activitate de informare și sensibilizare a elevilor din Liceul teoretic „Ion Pelivan” din
comuna Răzeni, raionul Ialoveni, cu genericul „Siguranţa copiilor în noul an şcolar”. Copiii au fost
29

familiarizaţi cu regulile de securitate şi comportament în stradă în
timpul traficului rutier, cum pot să soluţioneze problemele cu care
se confruntă, dar și care sunt regulile de siguranţă antiincendiară.
Au fost distribuite pliante informative cu date de contact utile şi
recomandări de evitare a situaţiilor de risc la care copiii pot fi
expuși. Elevilor li s-a repartizat reflectorizante şi s-a prezentat un
filmuleţ cu reguli de utilizare și aplicare a acestora pe genţi și haine.
Activitatea de informare s-a încheiat cu prezentarea transportului special aflat în dotarea Poliţiei și
Serviciului Situaţii Excepţionale, utilizat în cadrul intervenţiilor specializate. Activitatea a fost
organizată de Direcţia generală securitate publică a IGP în parteneriat cu Asociaţia Obștească ”EcoRăzeni”, Inspectoratul de poliţie şi Direcţia situaţii excepţionale a raionului Ialoveni. Mai multe
detalii găsiţi aici.

Raionul Orhei
A fi voluntar e la modă / Eu și voluntariatul, 26 octombrie
S-au elaborat de către voluntari articole despre voluntariat la tema
A fi voluntar e la modă şi s-au publicat pe blog-urile personale şi pe
paginile organizaţiilor. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu A.O. Adolescentul şi Centrul de Tineret Orhei. O
parte din articole pot fi găsite aici şi aici.

Campania: Fac ce vreau, dar știu ce fac!, 21 octombrie
S-au prezentat 8 filme educative realizate de voluntarii centrelor de
sănătate din ţară (filme de 1 minut) prin care s-a informat asupra
problemelor de sănătate ale tinerilor și modalităţile de soluţionare a
acestora. S-au abordat următoarele probleme: schimbările specifice
adolescenţei, violenţa, bulling-ul, dragostea și relaţiile în cuplu,
alimentaţia sănătoasă, suicidul, adiccţiile și modul sănătos de viaţă.
Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Gimnaziul s. Piatra şi Serviciul de
Asistenţă Psihopedagogică.
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Deschiderea SNV Orhei: Ateliere de lucru cu organizaţiile gazdă pentru voluntari din
Orhei, 19 octombrie
S-a creat o echipă mobilă pentru sensibilizarea şi informarea masivă
asupra problemei voluntariatului în gimnaziile şi liceele or. Orhei.
Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Centrul
de Tineret Orhei, A.O. Adolescentul şi Filantropia Creștină. Mai
multe poze aici.

Dar din dar, 25 octombrie
Acţiune de caritate pentru colectarea şi donarea de haine pentru
copiii orfani de la Școala Internat Orhei. S-au efectuat jocuri,
concursuri, umor și numere de magie şi s-au oferit dulciuri și
integrame pentru copii. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei.
Vedeţi foto aici.

Comunicare de la egal la egal, 24 octombrie
Activitate out-reach de la egal la egal pentru tinerii în vulnerabilitate
și risc. Scopul activităţii a fost de a informa și educa de la egal la egal
asupra problematicii adicţiilor și HIV/SIDA. Activitatea a fost realizată
de către voluntarii A.O. Adolescentul. Vezi mai multe foto aici.

Hai în gaşca voluntarilor!, 20 octombrie
Hai în gaşca voluntarilor! a fost o campanile de informare şi
recrutare a voluntarilor în şcolile şi liceele or. Orhei, prin
participarea echipelor mobile create dintr-un coordonator şi un
grup de voluntari. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu Centrul de Tineret Orhei, Filantropia Creștină şi
Şcoli, licee, gimnazii şi colegii din or. Orhei. Pentru mai multe poze
daţi click aici.
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Lansarea oficială a SNV în or. Orhei, 19 octombrie
Evenimentul a debutat la Centrul Prietenos Tinerilor, având drept
obiectiv formarea echipelor mobile constituite din voluntari și un
coordonator care vor desfășura campania de informare și recrutare
a voluntarilor din liceele și colegiile din Orhei. Gașca prietenoasă de
voluntari a realizat lansarea oficială a SNV 2014 Orhei în centrul
orașului Orhei prin aprinderea de lumânări în formă de SNV şi
cântece la chitară. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în
parteneriat cu Centrul de Tineret Orhei, Filantropia Creştină şi A.O. Adolescentul. Mai multe foto aici
şi aici.

Masă rotundă: „ Voluntariatul - promotor de valori şi schimbare”, 22 octombrie
Masa rotundă s-a desfăşurat la Biblioteca Publică Raională
”Alexandru Donici” Orhei şi a avut ca scop creşterea rolului
activităţii de voluntariat în promovarea valorilor, extinderea bunelor
practici şi stabilirea unor parteneriate eficiente. Activitatea a fost
organizată de AO Filantropia Creștină în parteneriat cu CSPT Orhei,
Centrul de Tineret Orhei şi alte ONG din Orhei. Stephen Holley
(SUA) a participat ca invitat de onoare. Vezi mai multe foto aici.

Mobilizarea comunităţii, 22 octombrie
Elevii prin intermediul cadrelor didactice cât şi a asistenţilor sociali au ajutat persoanele vârstnice din
comunitate la lucrările casnice (tăiatul lemnelor, adusul apei de la fântâna, curăţirea locuinţelor etc.).
S-a realizat şi o acţiune de salubrizare a parcului din s. Bolohan. Activitatea a fost organizată de DASPF
Orhei, DASPF Brăviceni şi DASPF Bolohan în parteneriat cu instituţiile de învăţământ din localităţi.

Motivare + Exersare = Sănătate și bunăstare, 22 octombrie
Evenimentul de promovarea a sportului a fost realizat cu implicarea
voluntarilor și actorilor sociali din comunitate. Evenimentul a inclus
gimnastica de dimineaţă și distribuirea pliantelor despre importanţa
exerciţiilor fizice. Activitatea a fost organizată de voluntarii CSPT
Orhei, Centrului de Tineret şi A.O. Adolescentul în parteneriat cu
elevi din Gimnaziile or. Orhei. Mai multe informaţii şi foto vedeţi
aici, aici şi aici.
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O rază de soare, 23 octombrie
Voluntarii au adus o rază de lumină în sufletele și inimile bătrânilor
de la casa de Bătrâni din Susleni. Au fost depănate poveștile de viaţă
ale persoanelor în etate, iar voluntarii au cântat, dansat şi pus
întrebări. S-au oferit gratuit servicii de tunsoare și coafură pentru
bătrâni. Activitatea a fost organizată de Asociaţia Umanitară
Filantropia Creștină şi CSPT Orhei în parteneriat cu Centrul de
Sănătate nr.1. Vedeţi mai multe fotografii aici.

Ora de engleză, 25 octombrie
Activitatea de învăţare a limbii engleze la CSPT Orhei. Activitatea a
fost organizată de Molly Cowden, Steven Mantani voluntari Corpul
Păcii în parteneriat cu CSPT Orhei. Mai multe poze aici.

Prevenirea suicidului în adolescenţă, 24 octombrie
Ședinţă de învăţare prin colaborare pentru profesorii din raionul
Orhei. Subiectul – Suicidul în adolescenţă. Ședinţă de învăţare prin
colaborare pentru profesorii din raionul Orhei (persoane resursă în
educaţie – directori adjuncţi pe educaţie și profesori de educaţie
civică) pe subiectul suicidul în adolescenţă. Au fost abordate
împreună cu medicul pedopsihiatru, Pirojanschi Galina, specialist
Centru Comunitar de Sănătate Mintală Orhei, studii de caz, practici
utile, metode și tehnici de relaţionare în cazul adolescenţilor cu risc
suicidar. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei în parteneriat cu Direcţia de Învăţământ,
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică, Gimnaziile și liceele din raionul Orhei. Vedeţi mai multe
fotografii aici.

Sănătate pentru toţi, 21 octombrie
În cadrul acţiunii de promovare a sănătăţii a fost realizată o
Bibliotecă mobilă în aer liber şi expusă literatură din domeniul
sănătăţii, cum ar fi pliante și broșuri de promovare a modului
sănătos de viaţă privind dezvoltarea, sexualitatea, contracepţia,
adicţii (fumatul și consumul de droguri) și importanţa activităţii
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fizice și a odihnei. Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică A. Donici în parteneriat cu CSPT
Orhei. Vedeţi mai multe fotografii aici.

Școala Mamei, 23 octombrie
S-a desfăşurat o şedinţă pentru femeile însărcinate. S-au prezentat
principiile și factorii bunăstării emoţionale si exerciţii de Yoga pentru
femei însărcinate. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei. Mai
multe poze pot fi văzute aici.

Teatru social, 20 octombrie
Teatru social a avut ca subiect problematica discriminării, etichetării
și marginalizării copiilor cu CES (cerinţe educative speciale). Activitatea
a fost organizată de Gimnaziul Mihai Eminescu în parteneriat cu
CSPT Orhei şi Centrul de Sănătate nr.1 Orhei, Serviciul de Asistenţă
Psihopedagogică. Vedeţi mai multe fotografii aici.

Tinerii împotriva traficului de fiinţe umane, 21 octombrie
S-a realizat o mini expoziţie cu fotografiile realizate de către
voluntarii CSPT Orhei în cadrul concursului Tinerii împotriva
Traficului de fiinţe umane prin obiectiv. Lucrările au fost apreciate
în cadrul expoziţiei realizate de către Ministerul Tineretului și
Sportului cu locul III. Activitatea a fost organizată de CSPT Orhei.
Fotografiile pot fi găsite aici.

Training în domeniul fundraising, 24 octombrie
S-a desfăşurat un training de fundraising pentru Consiliului raional
al tinerilor. Activitatea a fost organizată de ADR-Centru în
parteneriat cu Consiliul raional Orhei. Vedeţi mai multe poze aici.
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Vrem știri pozitive!, 23 octombrie
A avut loc o instruire a tinerilor în problema audiovizualului.
Activitatea a fost organizată de Centrul de Tineret Orhei. Vedeţi
foto aici.

Raionul Rezina
Salubrizarea spaţiilor verzi din preajma Casei de Cultură din Rezina, 22 octombrie
Activitatea avut ca scop îmbunătăţirea aspectului spaţiilor verzi. În
acest sens au fost mobilizate și implicate persoanele ce frecventează
cercurile pe interese în Casa de Cultură. Activitatea a fost organizată
de Casa de Cultură din Rezina în parteneriat cu cercurile pe interese
din Clubul Tinerilor din Rezina şi A.O. „Nufărul”. Vedeţi mai multe
fotografii aici.

Asistenţă spirituală (I-II), 21 şi 25 octombrie
Activitatea a constat în slujbe, rugăciuni comune cu deţinuţii și
colaboratorii, catehizare, informare şi consiliere spirituală. Scopul
activităţii a fost de a promova valorile moral-spirituale și cuvântul lui
Dumnezeu între deţinuţi. Activitatea a fost organizată Biserica
Ortodoxă Înălţarea Domnului în parteneriat cu CSPT Rezina şi
Penitenciarul nr. 17 din orașul Rezina. Vedeţi mai multe informaţii
şi poze aici şi aici.

„Casă caldă” – Buciuşca, 19 octombrie
Activitatea de caritate a fost organizată pentru persoanele în etate și
bolnave de diabet zaharat și tensiune. Ea s-a desfășurat în gospodăria
voluntarei Vera Dejmari unde au fost prezenţi 5 beneficiari și 11
persoane invitate la dorinţa beneficiarilor. Activitatea a fost organizată
de către Asociaţia Obștească „Sf. Dumitru” în parteneriat cu
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HelpAge Internaţional. Mai multe informaţii şi poze se găsesc aici şi aici.

„Casă caldă” – Echimăuţi, 19 octombrie
Activitatea de caritate a fost organizată pentru persoanele în etate și bolnave de diabet zaharat și
tensiune. Ea s-a desfășurat în gospodăria beneficiarei Cojocari Agafia unde au fost prezenţi beneficiari
și persoane invitate la dorinţa beneficiarei. Activitatea a fost organizată de către A.O. Caritate Echimăuţi
în parteneriat cu HelpAge Internaţional.

„Casă caldă” – Sîrcova, 26 octombrie
Activitatea de caritate a fost organizată pentru persoanele în etate și bolnave de diabet zaharat și
tensiune. Voluntarii seniori vor desfășura activitatea în gospodăria unui beneficiar unde vor fi invitaţi
prieteni și rude apropiate acesteia. Activitatea a fost organizată de către A.O. "Sîrcoveanul" în
parteneriat cu HelpAge Internaţional.

„Casă caldă” – Țareuca, 19 octombrie
Activitatea de caritate a fost organizată pentru persoanele ţintuite la
pat. 5 voluntari din APP Țahnauţi s-au deplasat la domiciliul unei
persoane ţintuite la pat din localitatea Țareuca. Ei au preparat
bucate, au discutat despre probleme și metode de soluţionare.
Surpriza a fost revederea cu copii aflaţi peste hotarele ţării. Activitatea
a fost organizată de către APP Țahnauţi în parteneriat cu HelpAge
Internaţional. Vedeţi mai multe informaţii şi poze aici şi aici.

E bine să cunoşti SNV 2014, 22 octombrie
În grădiniţă s-a desfășurat o masa rotundă care a avut ca scop
promovarea voluntariatului în rândul membrilor colectivului
grădiniţei. La activitate, cadrele didactice au discutat despre
beneficiile voluntariatului și despre modalităţi de implicare.
Activitatea a fost organizată de către Grădiniţa nr. 6 „Cucoșelul de
Aur”. Vedeţi mai multe informaţii şi poze aici şi aici.

Lansarea SNV 2014 Rezina: Distribuirea pliantelor „Voluntariatul”, 19 octombrie
Scopul activităţii a fost de a informa cetăţenii despre Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV
2014), 19-26 octombrie 2014 și importanţa implicării în activităţi de voluntariat în comunitate. În
acest sens au distribuite trecătorilor pliante cu îndemnul de a se implica în activităţi de voluntariat.
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Activitatea a fost organizată de A.O. ”Nufărul” în parteneriat cu
Clubul Tinerilor din Rezina (CTR). Mai multe informaţii şi foto aici şi
aici.

Instruire: CV-ul de succes, 21 octombrie
Scopul activităţii a fost de a prezenta modalităţi de îndeplinire
corectă a unui CV. Activitatea a fost organizată de SYSLAB-Rezina în
parteneriat cu A.O. Nufărul şi Casa de Cultură Rezina. Vedeţi mai
multe fotografii aici şi aici.

Într-un corp sănătos o minte sănătoasă, 21 octombrie
Scopul acţiunii a fost de a responsabiliza elevii din clasele
gimnaziale de a-şi păstra propria sănătate și de influenţa în bine
sănătatea celor din jur. Elevii au discutat despre importanţa
respectării unui regim de alimentaţie, sport, plimbări și emoţii
pozitive pentru propria sănătate. Activitatea a fost organizată de
A.O. Nufărul în parteneriat cu personalul medical din Şcoala
Auxiliară Internat Rezina. Găsiţi mai multe informaţii şi fotografii
aici şi aici.

„O oră în rol de bibliotecar” (I-V), 20-24 octombrie
Scopul activităţii a fost de a informa vizitatorii bibliotecii cu privire
la activităţile de voluntariat și importanţa lor pentru comunitate și
pentru dezvoltare personală. La expoziţia de publicaţii „Eu, sunt
voluntar! Vino și tu cu noi!”, a avut acces publicul vizitator al
bibliotecii. Doritorii au primit recomandări unde să se adreseze să
cunoască mai multe despre voluntariat și despre posibilităţile de
implicare personală. Activitatea a fost organizată de Biblioteca
„Mihai Eminescu” din Rezina în parteneriat cu Direcţia de Învăţământ Rezina. Mai multe poze aici şi
aici.
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Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în comuna noastră" – Echimăuţi, 22
octombrie
Scopul activităţii a fost de a împărtăşi experienţele acumulate în activităţile voluntarilor seniori.
Activitatea s-a desfăşurat în Casa de Cultură din localitate unde s-a vorbit inclusiv despre drepturile si
responsabilităţile voluntarului. Activitatea a fost organizată de către A.O. Caritate Echimăuţi în
parteneriat cu HelpAge Internaţional.

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în comuna noastră" - Țahnăuţi, 23
octombrie
Scopul activităţii a fost de a disemina experienţa voluntarilor seniori.
La acest eveniment voluntarii seniori au vorbit despre experienţa
acumulată în rezultatul instruirilor și implicării, despre drepturile și
responsabilităţile voluntarului şi activităţile de voluntariat
desfășurate în comunitate. Activitatea a fost organizată de către APP
Țahnauţi în parteneriat cu HelpAge Internaţional. Vedeţi mai multe
poze aici şi aici.

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în comuna noastră" – Saharna Nouă, 25
octombrie
Scopul activităţii a fost de a disemina experienţa voluntarilor
seniori. Aceştia au vorbit despre experienţa acumulată în rezultatul
instruirilor și implicării, despre drepturile și responsabilităţile
voluntarului. Au fost trasate obiective pentru luna noiembrie și
repartizate însărcinări pentru implicare în desfășurarea Zilei
Diabetului. Activitatea a fost organizată de A.O. „Sf. Dumitru” în
parteneriat cu Asociaţia HelpAge Internaţional şi ÎI „Spicușor E.
Ciorici”. Găsiţi mai multe informaţii şi fotografii aici şi aici.

Masă rotundă: "Activităţile de voluntariat în comuna noastră" – Sîrcova, 19
octombrie
Scopul activităţii a fost de a împărtăși experienţele acumulate în
activităţile voluntarilor seniori. Activitatea s-a desfășurat în Casa de
Cultură din localitate unde s-a vorbit inclusiv despre drepturile si
responsabilităţile voluntarului. Activitatea a fost organizată de către
A.O. "Sîrcoveanul" în parteneriat cu HelpAge Internaţional. Vedeţi
mai multe aici şi aici.
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Meditaţii pentru examenul de BAC (limba si literatura română, subiectul I-III), 22-24
octombrie
Activităţile propriu zise de rezolvare a testelor de BAC s-au
desfășurat în incinta liceului după orele de curs. S-a propus pentru
rezolvare testele sesiunii 2014 la limba si literatura romana profil
real (Exersare, Pretestare, Sesiunea de baza, Sesiunea repetata).
Metoda de lucru a fost exerciţiul paralel cu baremul de corectare
pentru ca să se deprindă rezolvarea subiectelor şi din perspectiva
evaluatorului, pentru a se înţelege pentru ce operaţii se va obţine
puncte. Scopul activităţii a fost de a forma competenţe specifice
materiei de studiu. Activitatea a fost organizată de Biserica Ortodoxă "Acoperământul Maicii
Domnului" în parteneriat cu LT "Ştefan cel Mare". Vedeţi foto aici şi aici.

Masă rotundă ”Importanţa implicării în activităţi de voluntariat” şi activităţi în 7 licee
şi 22 gimnazii (I-V), 20-24 octombrie
În liceele și gimnaziile din raionul Rezina a fost trimisă o circulară despre desfășurarea SNV 2014.
Instituţiile şcolare care au ales să se implice în eveniment şi-au ales în mod individual forma de
implicare, fiind organizate în special ore de informare privind voluntariatul. Activităţile au fost
organizate de administraţiile din 7 licee şi 22 de gimnazii în parteneriat cu A.O. „Nufărul”.

Prestarea serviciilor juridice și a asistenţei în domeniul antreprenoriatului (I-V), 20-24
octombrie
Pe parcursul săptămânii au fost prestate servicii juridice și
antreprenoriale gratis de către Șova Ion și Fricăţel Mihail, în
domeniul dreptului muncii, familiei, civil procesual, contravenţional
și penal. Activitatea a fost organizată de Cabinetul Avocatului „Șova
Ion” în parteneriat cu Incubatorul de Afaceri din Rezina. Vedeţi foto
aici şi aici.

”Pregătirea terenului de baschet”, 22 octombrie
Elevii din școală au reparat şi vopsit 2 panouri de baschet şi fixat 2
coșuri de baschet. Activitatea a fost organizată de Clubul Tinerilor
din Rezina în parteneriat cu Casa de Cultură din Rezina, Școala
polivalentă şi A.O. „Nufărul”. Mai multe poze aici şi aici.
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„Popularizarea voluntariatului în rândul angajaţilor” - „Sematrus” SRL, 20 octombrie
Scopul activităţii a fost de a spori cunoștinţele în rândul angajaţilor de
la Magazinul de materiale de construcţii „Macon Lux” şi
Restaurantul „Lilia” ale Firmei „Sematrus” SRL despre activităţile de
voluntariat și beneficiile acestora. Activitatea a fost organizată de
Asociaţia Obștească „Nufărul” în parteneriat cu Firma „Sematrus”
SRL şi Incubatorul de Afaceri din Rezina. Vedeţi foto aici şi aici.

Șezătoare: ”Amintiri la gura sobei”, 23 octombrie
În Gimnaziul din s. Saharna Nouă s-a desfășurat o șezătoare unde
meșterii au venit cu povestiri la gura sobei pentru a promova portul
popular, bucatele tradiţionale, meșteșugăritul şi folclorul. Activitatea
a fost organizată de Gimnaziul din Saharna Nouă în parteneriat cu
A.O. „Sf. Dumitru” şi HelpAge Internaţional. Mai multe poze găsiţi
aici şi aici.

Un cartof, doi cartofi, 23 octombrie
A fost lansată idea, ca copii să aducă un cartof s-au doi pentru a fi
donaţi copiilor din familii social vulnerabile. Ideea a fost susţinută de
părinţii și copiii care frecventează grădiniţa. Cartofii adunaţi au fost
repartizaţi conform listelor prezentate de asistentul social.
Activitatea a fost organizată de Grădiniţa nr. 6 ”Cucoșelul de Aur”
în parteneriat cu A.O. „Nufărul”. Vedeţi foto aici şi aici.

Vizită la Azilul „Căsuţa bunicilor”, 19 octombrie
Un grup de copii din studioul Căsuţa lui Gigi au mers cu un miniconcert la azilul de bătrâni din oraşul Rezina pentru a crea niște
clipe fericite pentru persoanele singuratice şi ţintuite la pat.
Activitatea a fost organizată de Casa de Cultura Rezina în
parteneriat cu A.O. Nufărul şi Azilul de bătrâni din oraşul Rezina.
Găsiţi mai multe informaţii şi fotografii aici şi aici.
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Raionul Sîngerei
Training la tema: „Voluntariatul – oportunităţi și perspective pentru tineri”, 23
octombrie
Tinerii au fost instruiţi despre beneficiile de a fi voluntari, cine poate
fi voluntar, in ce domenii se poate face voluntariat, ce presupune
munca unui voluntar etc. Trainingul a inclus module teoretice,
activităţi practice cu participarea beneficiarilor şi jocuri energizante.
La finele instruirii s-au distribuit broşuri şi materiale informative la
tema voluntariatului. Activitatea a fost organizată de Asociatia
„Certitudine” în parteneriat cu Administraţia gimnaziului din s.
Hecii-Noi, r. Sîngerei. Vedeţi mai multe poze aici.

Raionul Soroca
Lansarea SNV 2014, 19 octombrie
SNV 2014 s-a lansat în Sala de festivităţi 2 a Liceului Petru Rareș, str.
Testimiţeanu 2. Au fost invitate diferite personalităţi din conducerea
raionului care au vorbit despre importanţa SNV 2014. Activitatea a
fost organizată de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la
viaţă” (TDV) în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului
(MTS), Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”, Administraţia
Liceului Petru Rareș, Consiliul Raional Soroca şi Primăria Soroca.
Mai multe fotografii de la eveniment vedeţi aici.

Instrumentele oficiale de informare a publicului prin intermediul paginilor web, 19
octombrie
Sergiu Stanciu, Viceministrul Tineretului și Sportului și Stela Zabrian,
Șefa Serviciului Secretariat și Relaţii Publice a Consiliului Raional
Soroca, au oferit servicii de voluntariat în Capitala Tineretului 2014,
au informat și documentat un grup de tineri de origine romă despre
instrumentele oficiale de informare a publicului prin intermediul
paginilor web. Activitatea a fost organizată de Centrul de Resurse
pentru Tineret „DACIA” în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi
Sportului (MTS) şi Consiliul Raional Soroca. Vedeţi poze aici.
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Discuţii cu utilizatorii de droguri intravenoase, 19 octombrie
Sergiu Stanciu, Viceministrul Tineretului și Sportului şi Artur Cerari,
Baronul Romilor din RM au discutat în cadrul unei activităţi de
voluntariat organizate de Asociaţia „Tinerelor Femei – Cernoleuca”cu
beneficiarii acesteia care sunt utilizatori de droguri intravenoase.
Aceştia au avut ocazia să adreseze diferite întrebări care îi preocupă
privind angajarea în câmpul muncii, integrarea în societate şi ocupaţii
pentru tineri. Ei au primit date de contact unde ar putea apela pentru
a fi ajutaţi. Activitatea a fost organizată de Asociaţia „Tinerelor Femei – Cernoleuca” în parteneriat cu
Ministerul Tineretului şi Sportului şi Artur Cerari, Baronul Romilor din RM. Vedeţi foto aici.

Raionul Strășeni
Lansarea oficială SNV 2014 în raionul Străşeni, 19 octombrie
A fost prezentat calendarul raional oficial al activităţilor şi lista
localităţilor care vor fi vizitate. Activitatea a fost organizată de
”Terra-1530” în parteneriat cu Primăria Vorniceni şi CNTM. Vedeţi
foto aici.

Raionul Șoldănești
E timpul să fii sănătos!, 24 octombrie
S-au împărţim mere fumătorilor în schimbul ţigărilor, astfel se
combate embargoul şi se promovează un mod sănătos de viaţă fără
fum. Activitatea a fost organizată de Grupul de Iniţiativă ,, Înger
Invizibil” în parteneriat cu Liceul Teoretic ,, Alexei Mateevici”, A.O.
Arta şi Gîndul şi Primăria Oraşului Şoldăneşti. Vedeţi mai multe
poze aici.
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Sondaj: Avem nevoie de voluntariat? Susţineţi voluntariatul ca şi cheie a succesului?,
22 octombrie
Voluntarii au efectuat un sondaj local pentru a afla cît de important
este voluntariatul la nivel local. Activitatea a fost organizată de
Grupul de Iniţiativă ,, Înger Invizibil” în parteneriat cu A. O. ,, Arta
şi Gîndul” şi Liceul Teoetic ,, Alexei Mateevici”. Vedeţi foto aici.

Sănătate – Imunitate, 20-21 octombrie
Voluntarii au informat despe bolile şi riscurile sezoniere pentru
sănătate. S-a discutat cu cetăţenii despre cauze şi acţiunile de
prevenire şi profilaxie. Activitatea a fost organizată de Grupul de
Iniţiativă ,, Înger Invizibil” în parteneriat cu A.O. ,, Arta Şi Gîndul”,
Centrul Medicilor de Familie Şoldăneşti şi A.O. Ecosfera. Vedeţi
poze aici.

Raionul Ungheni
Academia Lucrătorului de tineret, 22-24 octombrie
A avut loc instruirea lucrătorilor de tineret privind rolul
voluntariatului în activităţile organizate de aceștia. În calitate de
traineri au fost Igor Ciurea si Alex Petrov care au realizat această
instruire voluntar, fără a fi remuneraţi. Activitatea a fost organizată
de CNTM în parteneriat cu MTS. Vedeţi mai multe fotografii aici.
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Organizatorii Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2014
Asociaţia obștească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV) este o organizaţie
nonguvernamentala, cu o filiala în Bălţi, a cărui misiune este dezvoltarea
durabilă a Republicii Moldova prin implicarea organizaţiilor societăţii civile în
promovarea voluntariatului şi incluziunii sociale. TDV menţine Secretariatul
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, a căror strategie
pentru următorii ani este axata pe 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 cetăţenilor în activităţi de voluntariat organizate de entităţi
juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ.
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 2014 a avut loc ediţia a
VIII-a a SNV.
Festivalul Voluntarilor “Jos pălăria în faţa voluntarilor!”, eveniment în cadrul căruia sunt premiaţi cei mai activi
voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2014 s-a desfăşurat cea de-a XII-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:
Asociaţia obștească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV)
Secretariatul Coaliţiei 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
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Organizaţii şi parteneri implicaţi în SNV 2014
104 Instituţii publice:
 2 autorităţi publice centrale: Direcţia Generală Educaţie, Tineret și Sport Chișinău, Secţia Informare și Relaţii cu
Comunitatea; Ministerul Tineretului si Sportului

 32 autorităţi publice locale:
ADR-Centru;
Consiliul sătesc Drăsliceni,Comisia Educaţie, Asistenta
socială;
Consiliul local Isnovat;
Consiliul raional Criuleni;
Consiliul raional Orhei;
Consiliul raional Soroca;
Consiliul sătesc Măgdăceşti, Comisia Educaţie, sănătate
publică, protecţie socială şi activităţi cultural-sportive;
Direcţia de Învăţământ Rezina;
Primaria Brăviceni DASPF;
Primaria Bolohan, DASPF;
Primăria Boșcana (r-nul Criuleni);
Primăria com. Băcioi, Responsabil pe activităţile
culturale şi Asistenţi sociali din comunitate;
Primăria com. Bobeica (r-nul Hîncești);
Primăria com. Ciuciuleni (r-nul Hîncești;
Primăria mun. Bălţi;

Primăriei mun. Chișinău, Direcţia Municipala pentru
Protecţia Drepturilor Copilului;
Primăria or. Căuşeni, Direcţia Asistenţă Socială şi
Protecţia Familiei;
Primăria or. Soroca;
Primăria s. Ciufleşti (r-nul Căușeni);
Primăria s. Fîrlădeni (r-nul Căușeni);
Primăria s. Hîrtopul Mic, Asistenta socială (r. Criuleni);
Primăria s. Izbiște, Asistenţa socială;
Primăria s. Măgdăceşti, Comisia Educaţie, sănătate
publică protecţie socială şi activităţi cultural sportive;
Primăria s. Mălăiești (r. Criuleni);
Primăria s. Pascani (r. Criuleni);
Primăria s. Sălcuţa (r-nul Căușeni);
Primăria s. Taraclia (r-nul Căușeni);
Primăria s. Vorniceni (r-nul Strășeni);
Primăria or. Şoldăneşti;
Primăria Orhei, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică;
Primăria Orhei, DASPF;
Primăria Orhei, Direcţia de Învăţământ

 47 instituţii de învăţământ
7 licee şi 22 de gimnazii din Rezina, Administraţia;
Colegiul de Industrie Ușoară, mun. Bălţi;
Colegiul Naţional de Medicină și Farmacie;
Gimnaziul Ciufleşti (r-nul Căușeni), Senatul;
Gimnaziul Drăsliceni (r-nul Criuleni);
Gimnaziului din s. Hecii-Noi, r. Sîngerei
Gimnaziul Işnovăţ (r-nul Criuleni);
Gimnaziul Mihai Eminescu, s. Piatra (r-nul Orhei);
Gimnaziul Pașcani (r-nul Criuleni);
Gimnaziul s. Sălcuţa, Senatul;
Gimnaziul Saharna Nouă;
Gimnaziul Tănătarii Noi (r-nul Căușeni);
Gimnaziul Ursoaia (or. Căușeni), Senatul;
Grădiniţa de copii Ursoaia (or. Căușeni);
Grădiniţa nr. 6 „Cocoșelul de Aur”;
Liceul „A. Mateevici” (s. Zaim), Senatul;
Liceul „M. Manole” s. Sălcuţa, Senatul;
Liceul Taraclia (r-nul Căușeni), Senatul;
Liceul Teoretic ,, Alexei Mateevici”, or. Șoldănești;
Liceul Teoretic „Andrei Vartic” or. Ialoveni;
Liceul Teoretic "Boris Dinga", or. Criuleni;
Liceul Teoretic Boșcana (r-nul Criuleni);
Liceul Teoretic Costești (r-nul Ialoveni);

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, mun. Bălţi;
Liceul teoretic Fîrlădeni (r-nul Căușeni);
Liceul Teoretic „George Meniuc” (or. Criuleni);
Liceul Teoretic Hirtopul Mic (r-nul Criuleni);
Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan" Răzeni (r-nul Ialoveni);
Liceul Teoretic Măgdăceşti (r-nul Criuleni);
Liceul Teoretic Mălăiești (r. Criuleni);
Liceul Teoretic ”M. Eminescu” din mun. Bălţi;
Liceul Teoretic cu Profil Real ”M. Marinciuc”, mun.
Chisinau;
Liceul Teoretic Olimp (r-nul Ialoveni);
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” (or. Criuleni);
Liceul Teoretic „Petru Rareș” (or. Soroca);
Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” (mun. Balti);
Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" orașul Rezina;
Şcoala Auxiliara Internat Rezina;
Școala Internat Orhei;
Școala Muzicală (or. Criuleni);
Școala polivalentă or. Rezina;
Şcoala profesională nr.9, mun. Chisinau;
Școala Profesională 1, mun. Bălţi;
Școala Profesională 5, mun. Bălţi;
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Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” (UPSIC),
Catedra Asistenţă Socială;

Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi (USARB),
inclusiv Căminele Olimp si Romanticii.

 23 alte structuri (azile, biblioteci, case de cultură, cluburi, centre, consilii, penitenciare etc.)
Azilul de bătrâni din oraşul Rezina;
Azilul de bătrâni Măgdăceşti (r-nul Criuleni);
Biblioteca „Mihai Eminescu” or. Rezina;
Biblioteca Publică A. Donici, or. Orhei;
Cercul ASTRA ,,Eugen Doga” Măgdăceşti, r. Criuleni;
Casa de bătrâni din Susleni (r-nul Orhei);
Casa de Cultura Rezina;
Casa de Cultura s. Sîrcova, r-nul Rezina;
Centrul Medicilor de Familie Şoldăneşti;
Centrul de Sănătate nr.1 Orhei, Serviciul de Asistenţă
Psihopedagogică;
Centrul de zi și de plasament temporar al Copiilor și
Tinerilor orfani în perioada postinstituţională ”Vatra”;

Centrul pentru Tineret şi Sport Căuşeni;
Clubul Tinerilor din Rezina (CTR);
Consiliul de elevi al Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir”;
Consiliul Tinerilor din orașul Ialoveni;
Consiliul Local al Tinerilor din satul Izbiște;
Consiliul Local al Tinerilor Mălăiești (r. Criuleni);
Consiliul Local de Tineret Ruseştii Noi;
Incubatorul de Afaceri din Rezina;
Oficiul medicilor de familie s. Zaim;
Palatul Municipal de Cultură Bălţi;
Penitenciarul nr. 17 din orașul Rezina;
Teatrul Naţional ”Vasile Alexandri”, mun. Bălţi.

65 Organizaţii necomerciale:
 57 organizaţii obşteşti
Asociaţia de Caritate “The Moldova
Project”;
A.O. Adolescentul;
A.O. Alternativa;
A.O ,, Arta si Gîndul”;
A.O. Caritate Echimăuţi;
A.O. Caroma Nord;
A.O. „Centrul pentru Comunicare
Internaţională şi Drepturile Omului”;
A.O. CISTE ”Certitudine”;
A.O. ”CLICK”;
A.O. Compasiune;
A.O. ,,Eco-Răzeni";
A.O. Ecosfera;
A.O. Femina;
A.O. „Indigo”;
A. O. „MOTIVAȚIE”;
A.O. ”Nufărul”;
A.O. ”Sănătate pentru Tineri”;
A.O. „Serviciu pentru Pace”;
A.O. „Sf. Dumitru”;
A.O. "Sîrcoveanul";
A.O. “Speranţa Terrei”;

A.O. Terra-1530;
A.O. „Tinerelor Femei – Cernoleuca”;
A.O. Vicon;
A.O. TDV;
A.O. TDV Balti;
A.O. Vitamin;
APP Țahnauţi;
Asociaţia pentru Dezvoltarea
Tinerilor Ruseşteni;
Asociaţia poloneză „Małopolskie
Towarzystwo Oświatowe”;
Asociatia Umanitara Filantropia
Creștină;
Centrul comunitar „Casa în care mă
simt copil” (r-nul Causeni);
CCCT;
Centrul Comunitar „Vis”din com.
Băcioi;
Centrul Naţional de Mediu;
Corpul Păcii;
CRT „DACIA”;
CRT ”UniT”;
CSPT ”ATIS”;

CSPT Avante;
CSPT ”NEOVITA”;
CSPT Orhei;
CSPT orașul Rezina;
CSPT ”Vitamin”;
Centru de Tineret Orhei;
CNTM;
Elda Hiller din Elveţia;
Federaţia de tenis din Moldova;
Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălţi;
Fondul pentru Tineri Bălţi;
Fondul pentru Tineri Ialoveni;
HelpAge Internaţional;
Institutul de Instruire în Dezvoltare
"MilleniuM";
Liga Tineretului;
Liga Tineretului din Moldova,
reprezentanţa Criuleni;
SYSLAB-Rezina;
Y-Peer Moldova.

 3 biserici: Biserica ”Sfântul Dimitrie – Izvorâtorul de mir”, s. Izbiște; Biserica Ortodoxă Înălţarea Domnului, or. Rezina;
Biserica Ortodoxa "Acoperământul Maicii Domnului", or. Rezina.

 1 structură politică: membri TLDM
 4 alte forme de organizare (asociaţii părintești, grupuri de iniţiativă etc.): Asociaţia Părintească „Timpul
Nostru”; Asociaţiile părinţilor din Gimnaziul Ursoaia (or. Căușeni); Grupul de Iniţiativă ,, Înger Invizibil”; Asociaţia
Patronală a Organizaţiilor din Industria Ușoară.
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25 organizatii comerciale:
Agent economic: Bar SV
Agent economic :Balan Petru
Agenţia CĂPŞOONEL;
Apă-Canal Bălăbănești;
Atelierul de croitorie ,, Ana Savciuc”;
Autogara Bălţi;
Cabinetul Avocatului „Șova Ion”;
Gospodăria Țărănească ,,Moara
Ion Guzun”;
Întreprinderea individuala
„Chetrean Eduard”;

Înterprinderea individuală „Casa
Cristea”;
Întreprindere individuală „Soltanici
Larisa”;
Întreprindere individuală ,,O mie de
mărunţişuri - Chihai”;
Întreprindere individuală „Spicușor
E. Ciorici”
Magazinul de materiale de
construcţii „Macon Lux”;
Restaurantul „Lilia”;

SRL ”Alinia-Art”;
SRL Esstradi Accesorii;
SRL Eva;
SRL Baloons;
SRL ”Hîncu”;
SRL ”Iscomagro”;
SRL Panda Tur;
SRL „Sematrus”;
SRL ”Tradiţii Noi”;
SRL”TM Agriumpark”.

Concluzii şi recomandări
În urma evaluării finale a SNV 2014 au parvenit următoarele concluzii şi recomandări:
evenimentul trebuie pregătit cu cel puţin 2 luni înainte;
evenimentul va creşte când vor fi implicaţi mai mulţi parteneri cheie pentru diferite tipuri de
voluntariat, cum ar fi, de exemplu, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii etc.;
APC trebuie încurajat ca prin scrisori şi circulare să solicite implicarea APL în SNV;
implicarea autorităţilor publice centrale şi locale să fie reală şi activă;
Coordonatorii Raionali / Municipali trebuie instruiţi privind colectarea datelor statistice;
Coordonatorii Raionali / Municipali ar trebui să organizeze ateliere de informare în teritoriu;
Coordonatorii Raionali / Municipali ar trebui să îmbunătăţească calitatea raportării şi să
realizeze rapoarte SNV raionale / municipale;
trebuie ca o persoană din Secretariatul Coaliţiei Voluntariat să se ocupe doar cu pregătirea şi
distribuirea diplomelor şi certificatelor pentru persoanele şi organizaţiile implicate în SNV;
trebuie organizate sesiuni de instruire foto şi video, în special în mediul rural, pentru a creşte
promovarea evenimentului SNV;
trebuie găsit un echilibru între cantitate şi calitate, în trecut evenimentele de voluntariat erau
mai puţine şi calitative, în timp ce numărul lor a crescut calitatea e îndoielnică;
trebuie stabilite reguli privind activităţile care se vor include în raport şi care nu, de exemplu
activităţile incluse în raport trebuie să aibă ca beneficiari direcţi alte persoane decât proprii
voluntari sau membri ai organizaţiei;
trebuie implicaţi mai intens actori cheie care deţin resurse umane şi financiare, cum ar fi, de
exemplu, bisericile şi business-ul;

47

raportul naţional SNV trebuie tradus inclusiv în Engleză, ambele variante trebuie postate pe
reţelele de socializare pentru a sugera idei de implicare, a promova organizaţiile implicate şi a
creşte implicarea.
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