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CATRE

Victor ZABCU, Ministrul tineretului Ei sportului

Prin prezenta, Yd solicitflm respectuos in temeiul Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la
peti{ionare qi a Legii Nr. 982 din 1.1.05.2000 privind accesul la informa{ie s[ ne comunicafi in
scris urmltoarele:

1. Data cdnd vor fi tipdrite cele 1000 de Ghiduri ale Coordonatorilor de Voluntari din
Republica Moldova pentru care Ministerul Tineretului ;i Sportului a transferat bani cdtre

tipografie la sfArEitul anului 2012.

2. Data cdnd se va lansa tander-ul convenit in urma gedinfelor cu Coali{ia Voluntariat privind

selectarea unor institulii din mediul universitar qi academic pentru elaborarea unui studiu

care sd includd bunele practici internalionale gi recomanddri privind dezvoltarca diferitelor
tipuri de voluntariat, cum ar fi voluntaiatul tinerilor, voluntariatul intemalional, voluntariatul

sportiv, voluntariatul cuitelor (religios), voluntariatul vdrstnicilor 50*, voluntariatul de grup

(familiar, gcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip ,,Hai Moldova!") etc., precum gi

contribulia acestora la combaterea qi reducerea sdrdciei. Menliondm ci de elaborarea acestui

studiu e responsabil Ministerul Tineretului qi Sportului conform Ac{iunii 3.2.4.5. Ei

Acfiunii 3.2.4.6. din Planul de Ac{iuni al Strategiei de Dezvoltare a Societ[{ii Civile
(SDSC) 20r2-20rs.

Cu respect,

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV
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Coqlilia pentru promovarea legii Si a activitdlilor de voluri
Asocialia Obgteasci ,,Tinerii pentru dreptul la viali" (TDV), Centrul de Resurse ,,Tineri gi Liberi",

Centrul de Resurse al Organizaliilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO),
Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asociafia,,MOTIVATIE" din Moldova, Serviciu pentru Pace (SPP).

Partenerir Centrul Comunitar pentru Copii gi Tineri cu dizabilitdli fizice (CCCT)
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