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Calendar de activităţi a Coaliţiei Voluntariat 

Săptămîna Naţională a Voluntariatului “Hai în gaşca voluntarilor!” (SNV), ediţia a VII-a 

24 mai – 2 iunie 2013 

 

Data 

Ora 
Ce, unde, cînd? 

( Descrierea evenimentului) 

Organizaţia 

responsabilă 
Parteneri Beneficiari Date de contact 

Vineri 

24 mai 

Evenimentul de lansare SNV 2013:“Ceaiul de 

la ora 5” sau “Prînzul cu subiecte de presă” 

Asociaţia 

Obştească “Tinerii 

pentru dreptul la 

viaţă” (TDV) 

Consiliul Naţional 

al ONG-urilor 

Mass-media Cristina Dolgher – 

Director Executiv 

TDV 

Tel: +373 22 567551 

tdv_secretariat@yaho

o.com 

Vineri 

24 mai –  

Vineri 

31 mai  

Traininguri pentru Organizaţiile de Tineret 

Locul desfășurării: mun. Chișinău și regiuni 

Consiliul Naţional 

al Tineretului din 

Moldova (CNTM) 

Organizaţii membre 

CNTM 

ONG-uri, 

Iniţiative de 

tineri etc. 

Doru Curoșu 

Tel: +373 69 417541 

dorin.curosu@cntm.m

d 
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La finele lunii aprilie CNTM a format echipa de 

Traineri CNTM, care va oferi suport informativ 

organizaţiilor de tineret.  

În perioada SNV-lui, CNTM își propune să 

organizeze un șir de ateliere / traininguri după 

necesitate și la solicitare. 

Trainingurile ar putea fi în următoarele arii : 

 Politici de tineret,  

 Dezvoltare personală,  

 Lobby și advocacy,  

 Politici Publice,  

 Fundraising,  

 Scrierea și managementul proiectelor,  

 Planificare strategică,  

 Dezvoltare organizaţională,  

 Drepturile omului. 

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-

mail la dorin.curosu@cntm.md lista 

trainingurilor solicitate și 2-3 zile disponibile 

pentru organizaţie. 

Sîmbătă  

25 mai  

 
Orele: 

10:00 – 17:00 

“O zi de neuitat pentru copiii din familiile 

social-vulnerabile”. 

Locul desfășurării:Or. Chișinău 

În cadrul acestei activităţi, pentru aproximativ 

AO “Serviciu 

pentru Pace” 

Primăria Comunei 

Bobeica; 

„The Moldova 

Project „ 

Copiii din 

familiile social-

vulnerabile din 

com. Bobeica,  

satele 

Victoria Morozov- 

Director Executiv SPP 

Tel.:069379870 

victoriamorozov@mai

l.ru 
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30 de copii din familii social-vulnerabile din 

comuna Bobeica, satele Dahnovici și Stolniceni, 

r-ul Hîncești va fi organizată o zi deosebită în 

or. Chișinău. Anterior aceștia nu au mai avut 

oportunitatea de a vizita capitala, posibilitate de 

care vor beneficia anume în SNV. Voluntarii 

„Serviciului pentru Pace” le vor pregăti o 

programă specială pentru întreaga zi. Astfel 

aceștia vor viziona un spectacol pentru copii, 

vor vizita locuri culturale, se vor distra cu 

voluntarii și vor delecta din surprizele pregătite 

de către voluntari. 

Dahnovici și 
Stolniceni din r-

ul Hîncești. 
 

Sîmbătă  

25 mai  

 
Orele:  

9:00 – 17:00 

 

TEDxChișinău 

Locul desfășurării: Chișinău, Teatrul “Mihai 

Eminescu” 

TED este o organizaţie non-profit dedicată 

Ideilor care merită răspândite. TEDx este un 

program de evenimente locale, organizate 

independent, care aduc oamenii împreună 

pentru a împărtăși o experienţă TED. La un 

eveniment TEDx discursuri în variantă video și 
discursuri live se combină pentru a induce la 

discuţii profunde și a crea conexiuni în grupuri 

mici. 

În acest an, TEDx a planificat să implice un 

Asociaţia 

Obştească 

“Evented” 

În colaborare cu 

Consiliul Naţional 

al Tineretului din 

Moldova (CNTM) 

Parteneri: 
Ministerul 

Tineretului și 
Sportului, Orange 

Moldova, 

Ambasada Marii 

Britanii, Air 

Moldova, Bercut, 

Mimi, Aqua Uniqa 

etc. 

Parteneri Media: 

Jurnal TV și 
Unimedia 

Cetăţenii activi Elena Zgardan 

Tel:+373 69113384 

elena.zgardan@gmail.

com 

 

Doru Curoșu 

Tel: +373 69 417541 

dorin.curosu@cntm.m

d 

 

mailto:elena.zgardan@gmail.com
mailto:elena.zgardan@gmail.com
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grup de aproximativ 10 de voluntari în 

organizarea unui mare eveniment pe 25 mai, de 

asemenea, unul dintre vorbitori, este Iulian 

Gulea, un voluntar activ.  

Duminică  

26 mai  

Orele: 

10:00 – 17:00 

 

CUPA IDEA la fotbal 

Locul desfășurării:Chișinău, Megapolis Mall 

Asociaţia Obștească “Institutul IDEA” 

desfășoară seria de competiţii “Cupa IDEA la 

fotbal” pentru ONG-urile și grupurile de 

inițiative și tineri din Republica Moldova. 

Scopul CUPEI IDEA, este de a promova sportul 

și voluntariatul în sport, prin implicarea a cîtor 

mai multe entităţi: ONG-uri, companii, alte 

instituţii și voluntarii tineri. 

La 26 mai va fi organizată cea de-a VIII-a ediție 

a acestui turneu, urmărind să implice 

aproximativ 22 de echipe de voluntari activi și 
peste 200 de tineri.  

La această activitate vor fi invitați copii din 

familii social-vulnerabile din cîteva sate din 

republică. Aceștia vor avea posibilitatea nu doar 

să vizioneze competiția, ci chiar să și participe 

la concursuri organizate special pentru dînșii. 
Fiecare echipă participantă va fi încurajată să 

doneze o minge de fotbal, semnată de întreaga 

Asociaţia 

Obștească 

“Institutul IDEA” 

Consiliul Naţional al 

Tineretului din 

Moldova (CNTM) 

ONGuri și 
grupuri de tineri 

Mihai Bolocan 

Tel:+373 69194064 

academia.ideilor@gm

ail.com 

 

Doru Curoșu 

Tel: +373 69 417541 

dorin.curosu@cntm.m

d 

 

mailto:academia.ideilor@gmail.com
mailto:academia.ideilor@gmail.com
mailto:dorin.curosu@cntm.md
mailto:dorin.curosu@cntm.md
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echipă, donaţii ce vor merge ulterior pentru 

copiii invitați la eveniment.  

Luni 

27 mai 

Master-class de decorațiuni artistice manuale 

prezentat de voluntarii ONG-ului 

“Filocalia” 

Locul desfășurării:Centrul social de pe lîngă 

liceul nr. 2 din  s. Costești, r. Ialoveni 

Voluntarii ONG-ului “Filocalia” vor organiza 4 

master-class-uri pentru copiii beneficiari de la 

centrul social din localitate: 

- Confecționarea copăceilor decorativi; 

- Confecționarea felicitărilor hand-made prin 

metoda quilling; 

- Confecționarea animalelor teatrale din 

hârtie și carton colorat; 

- Confecționarea brățărilor decorative din 

materiale utilizate zi de zi în gospodărie. 

Asociația 

Obștească 

”FILOCALIA” 

 28 copii de la 

Centrul social 

de pe lângă 

liceul nr. 2 din  

s. Costești, r. 
Ialoveni 

 

Corina Erșov – 

Coordonator PR  

AO “FILOCALIA” 

Mob:+373 68177007  

Fax.: 022 32 17 58 

 

Luni 27 mai 

– Vineri  

31 mai  

Voluntariat pentru Tine! 

Locul desfășurării: Mun.Chișinău, eventual se 

poate extinde si la nivel național. 

Activitatea va implica toate persoanele 

informate şi doritoare de a contribui la 

accesibilizarea mediului fizic şi anume accesul 

în clădiri publice şi private, drumuri, transport, 

Asociaţia 

“Motivaţie” din 

Moldova 

Asociaţii obşteşti, 

voluntari, fiecare 

persoană informată 

din societate 

doritoare de a 

contribui pentru a 

dezvolta 

accesibilitatea 

Persoane din 

întreaga 

Republica ce 

fac parte din 

grupul de 

mobilitate 

redus: persoane 

cu dizabilităţi 

Ecaterina Surdu 

Tel: +373 69 407191 

ecaterina@motivation

-md.org 
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locuri de recreere. 

Prin intermediul facebook se vor transmite 

informații despre problema accesului 

persoanelor din  grupul de mobilitate redus la 

infrastructura si timp de o săptămînă, zilnic în 

fiecare sector vor fi antrenați grupuri de 

voluntari pentru a colecta date despre 

accesibilitatea a  diferitor instituții  din toate 

sectoarele mun. Chișinău.  

Implicarea fiecărei persoane va consta în 

conștientizarea problemei și luarea de atitudine 

pentru înlăturarea acesteia. Acesta se va face 

prin participarea la evaluarea clădirilor de 

menire publica, dar și a drumurilor, parcurilor, 

altor instituții. Fiecare persoană interesată va 

avea posibilitate să se alăture unui grup de 

semeni în una dintre zilele (27-31 mai, în cele 5 

sectoare ale mun. Chișinău)să facă fotografii și 
să înregistreze date despre acestea pentru ca 

apoi să le posteze pe pagina special creată: 

https://www.facebook.com/groups/3772383772

38499/.După colectarea tuturor datelor 

informația va fi prelucrata si va fi introdusă cu 

scopul de a completa Harta. 

mediului fizic. 
 

fizice ce 

folosesc un 

scaun rulant sau 

un echipament 

ajutător, 

vîrstnici, mame 

cu copilași mici, 

persoane ce au 

suportat traume 

si folosesc 

diverse 

echipamente: 

cîrje, bastoane, 

etc. 
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Marţi 

28 mai  

 

 

“Voluntariat. Instruire. Succes” 

Locul desfășurării: Or. Sîngerei 

Activitatea are ca obiectiv instruirea tinerelor 

din cadrul Centrului de fete de la Sîngerei în 

domeniul dezvoltării personale prin intermediul 

voluntariatului. Va fi organizată o șezătoare 

artistică în cadrul căreia vor participa fetele cu 

vîrsta cuprinsă între 15-18 ani din cadrul 

Centrului şi voluntare SPP. Tinerele vor fi 

instruite de către un grup de voluntari în 

modelarea unor bijuterii şi decoraţii artistice, 

accentuînd stilul artistic personal şi încurajînd 

descoperirea propriilor valori prin 

conştientizarea preferinţelor pentru culori, 

forme, flori etc. Tinerele vor fi instruite cum ar 

trebui să educe şi ele la rîndul lor pe alte fete şi 

să le respecte personalitatea şi alegerile.  

„Serviciu Pentru 

Pace” 

 Centrul de fete 

de la Sîngerei 
Cătălina Iucal 

Tel: +373 69304924 

catalina.iucal@gmail.

com 

Marţi 

28 mai  

 
Orele: 

 15:00 – 17:00 

Teatru Social privind combaterea discriminării 

persoanelor cu dizabilităţi 

Locul desfășurării: Centrul Comunitar pentru 

Copii și Tineri cu dizabilități fizice (CCCT); or. 

Chișinău, Bd. Traian 23/1 

Teatru Social este un teatru interactiv care are 

ca scop schimbarea atitudinii la nivel social în 

diferite probleme cu care se confruntăo 

Centrul Comunitar 

pentru Copii și 
Tineri cu 

dizabilităţi fizice 

(CCCT) în 

colaborare cu 

Keystone Moldova 

 

Liceul teoretic 

“Traian” din 

Chișinău 

Tinerii cu 

dizabilităţi şi 

părinţii 

acestora, cadre 

didactice 

 

Natalia Matei 

Tel: +373 22763597 

+373 69084961 
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comunitate sau un grup de persoane.  

În piesa de Teatru Social ce va fi prezentată la 

CCCT atenţia se focusează asupra persoanelor 

cu dizabilităţi. Astfel, spectacolul scoate în 

evidenţă diferite situaţii opresive și 
discriminatorii cu care se confruntă copiii și 
tinerii cu diferite tipuri de dizabilităţi atît în 

familie, cît și la școală; determinîndu-i pe 

participanţii tineri, părinţi şi profesori să 

conştientizeze greşelile efectuate în procesul de 

apreciere a persoanei cu dizabilităţi, a educării 

acestora, precum şi în relaţiile de interacţiune. 

Spectacolul va arăta dintr-o parte realitatea, 

oferindu-le participanţilor şansa să participe în 

scenă, oferind alternative de comportament 

eficient, pozitiv şi constructiv, astfel valorizînd 

rolul persoanelor cu dizabilităţi.  

Miercuri 

29 mai 

 

11:00 

Zebra 4:  Zebrele şi trotuarele sunt pentru 

pietoni  

Locul desfășurării:Intersecţia Ştefan cel Mare 

şi Vlaicu Pîrcălab 

Mesajul celei de a IV ediţii este că noi vrem 

spaţii pe trotuar pentru mamele cu cărucioare, 

pentru persoanele în scaun rulant, pentru picii 

cu biciclete. Noi vrem să traversăm în siguranţă 

strada la zebră. 

Centrul de Resurse 

“Tineri și Liberi“ 

și Asociația 

Obștească “Tinerii 

pentru dreptul la 

viață“ (TDV) 

Echipa Zebra Show Locuitorii 

oraşului 

Chişinău 

Cristina Dolgher – 

Director Executiv 

TDV 

Tel: +373 22 567551 

tdv_secretariat@yaho

o.com 
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În acest an Coaliţia Voluntariat alături de un 

grup de persoane format din mame cu 

cărucioare, persoane cu dizabilităţi în scaun 

rulant şi biciclişti vor traversa continuu timp de 

citeva minute zebra pentru a sensibiliza şoferi şi 

autorităţile publice cu privire la parcarea 

maşinilor pe trotuare şi zebre şi împedicarea 

accesului pietonilor pe portiuni de trotuar. 

Joi 

30 mai  

 

Ora:  
14:00 – 17:00 

 

 

“Hai să ne jucăm cu copiii defavorizaţi” 

Locul desfășurării: Or. Hînceşti 

Activitatea intenţionează să dăruie clipe de 

neuitat copiilor cu deficienţe locomotoriidin 

Școala Internat pentru copii cu deficiente 

locomotorii din or. Hîncești. Aceasta va 

cuprinde activităţi de animaţie socio-educativă, 

distracţie și multe surprize pregătite special de 

către voluntarii  SPP pentru copii. 

„Serviciu Pentru 

Pace” 
UTS Hîncești 
(Uniunea 

Tineretului în 

Societate) 

Copiii din 

Școala Internat 

Pentru Copiii cu 

Deficienţe 

Locomotorii 

Diana Ungureanu 

Tel: +373 69320416 

dyaneworld@yahoo.c

om 

Vineri 

31 mai 

 

Ora: 11:00 

Activităţi de sensibilizare de Ziua mondială 

fără tutun 

Locul desfăşurării: Monumentul „Ştefan cel 

Mare şi Sfînt” 

În cadrul acestei campanii vor fi distribuite foi 

volante care vor conţine mesaje cu privire la 

pericolul fumatului pentru fumătorii activi şi 

Centrul de Resurse 

“Tineri și Liberi“  

Asociația 

Obștească “Tinerii 

pentru dreptul la 

viață“ (TDV) 

Locuitorii 

oraşului 

Chişinău 

Cristina Dolgher – 

Director Executiv 

TDV 

Tel: +373 22 567551 

tdv_secretariat@yaho

o.com 
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pasivi. Foile volante vor fi diseminate de către 

copii poliţiştilor şi părinţilor fumători. 

 

Sîmbătă 

1 iunie 

“Vino în lumea copilăriei!” – sărbătoare 

pentru copii cu ocazia Zilei Internaționale a 

copiilor” 

Locul desfășurării:Baza de odihnă “Costești”, 

s. Costești, r. Ialoveni 

200 de copii din familii social-vulnerabile și 
copii cu dizabilități (s. Cotiujenii Mari, 

Șoldănești; s. Țepilova, Soroca; s. Drăgușeni, 

Strășeni; s. Costești, Ialoveni; Centrul Social 

“Agapis”, CCCT din  or. Chișinău) vor petrece 

o zi în aer liber, pe malul iazului, într-o zonă 

pitorească unde vor lua masa și vor fi incadrați 
în activități distractive. 
 

Voluntarii “Filocaliei” și ai CCCT  în 

colaborare cu profesorii de la centrele sociale și 
instituțiile patronate de către ONG vor organiza 

pentru copii jocuri, concursuri, competiții 
sportive, face-painting etc.  

De asemenea,o reprezentație de dans în scaun 

rulant va fi prezentată de voluntarii CCCT – 

parteneri ai AO “Filocalia”. 

Asociația 

Obștească 

“FILOCALIA” 

Centrul Comunitar 

pentru Copii și 
Tineri cu 

dizabilități fizice 

(CCCT),  

 

Baza de odihnă 

“Costești”, s. 

Costești, r. Ialoveni 

200 de copii din 

familii social-

vulnerabile și 
copii cu 

dizabilități  din 

4 regiuni ai RM 

și 2 centre 

sociale din 

Chișinău.  

 

Corina Erșov – 

Coordonator PR  

AO “FILOCALIA” 

Mob:+373 68177007  

Fax.: 022 32 17 58 
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Duminică 

2 iunie 

Copilărie de vis pentru picii din Ruseștii Noi! 

Locul desfășurării: satul Ruseștii Noi, 

Ialoveni, Casa de cultură 

TDV va organiza o activitate de caritate mai 

deosebită pentru 10 familii tinere, aflate în 

dificultate din satul Ruseștii Noi.  

Beneficiarii vor fi implicaţi în mai multe 

activităţi, în cadrul cărora copiii vor avea 

posibilitatea să petreacă vesel timpul, împreună 

cu părinţii săi, iar părinţii vor învăţa să-și 
înţeleagă mai bine copiii, avînd parte de o mică 

excursie în lumea copilăriei. 

Vor fi organizate pentru aceste persoane ateliere 

de creaţie, traininguri, iar la final vom împărţi 

donaţii fiecărui beneficiar. În cadrul acestor 

ateliere vor fi create și  

Asociaţia 

Obștească “Tinerii 

pentru dreptul la 

viaţă” 

Primăria comunei 

Ruseștii Noi, 

raionul Ialoveni, 
 

Centrul Comunitar 

pentru Copii și 
Tineri cu 

dizabilităţi fizice 

(CCCT) 

10 familii 

social-

vulnerabile din 

localitate 

Cristina Dolgher – 

Director Executiv 

TDV 

Tel: +373 22 567551 

tdv_secretariat@yaho

o.com 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/2013/05/16/copilarie-de-vis-pentru-picii-din-rusestii-noi/

