
 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Festivalul Voluntarilor invită la gala de premiere a celor mai active 

persoane implicate în activitatea de voluntariat  

pe parcursul anului 2015. 

Evenimentul se va desfășura duminică, 6 decembrie, ora 12:00 

 la Sala cu Orgă. 

 

În premieră, în cadrul festivalului din acest an va fi desemnat Ambasadorul 

Voluntariatului 2015. Această categorie de concurs este una publică și s-a 

desfășurat în două etape: nominalizarea publicului și votarea candidaturilor 

propuse, cu acordul acestora să participe la concurs.  

 

De asemenea Festivalul va oferi trofee și diplome câștigătorilor 

următoarelor categorii: Cea mai activă Organizaţie/ Asociaţie Obştească, 

care promovează voluntariatul în RM; Cel mai activ Coordonator de voluntari; 

Cel mai activ Voluntar; Cel mai activ jurnalist/blogger care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului 2015; Cel mai bun eseu la 

tema:“Voluntariatul versus îmbătrânirea activă: soluții și provocări”; 

Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune foto și video; Cel 

mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 

2015; Cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de voluntariat realizată în 2015; 

Voluntariat corporativ; ”Ambasadorul Voluntariatului”- persoanele publice fac 

voluntariat; Cel mai activ voluntar internațional. 

 

La eveniment sunt așteptate peste 600 de persoane, printre care voluntari, 

coordonatori de voluntari, lideri ai ONG-urilor din țară, jurnalişti şi persoane 

publice.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Festivalul Voluntarilor este un eveniment organizat anual cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Voluntarului şi are drept scop recunoaşterea muncii şi 

meritelor voluntarilor din Republică. 

 

Evenimentul își desfășoară activitatea deja al XIII-lea an consecutiv, în 

acest an show-ul fiind organizat în cheia ”Great Gatsby”, anii 1920.  

 

Festivalul Voluntarilor 2015, ediția a XIII-a este organizat de 

către Asociatia "Serviciu pentru Pace", cu suportul Ministerului Tineretului şi 

Sportului al R. Moldova, a Coaliţiei pentru promovarea legii si activitatilor de 

voluntariat și a  Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului 

Chişinău. 

Parteneri: Youbesc Entertainment Company, Black & White, Asociația de 

Caritate “The Moldova Project”, Media Show Grup, Artico, Loial, Consiliul 

Municipal de Tineret, The company for women AVON, Fitness Factory. 

Parteneri media: Compania Teleradio Moldova 1, Realitatea TV, Portalul 

Informaţional Realitatea.MD, Portalul de Ştiri Unimedia, Radio Chișinău, 

Portalul Informaţional Diez.md, Radio Kiss SF, All Fun, Portalul Informaional 

Sporter.md , Portal informațional ”Locals”, orasulmeu.md 

 

Vă așteptăm cu drag la Festival!  

Dress code: stilul Gatsby. 

Intrarea este liberă! 

 

Pentru informaţii suplimentare: 

Milescu Cristina, Coordonator comunicare  „Festivalul Voluntarilor 2015” 

Tel. 069011215, 079886868 

Email: festivalulvoluntarilor@gmail.com 
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