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Raportul este elaborat de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), 

Secretariatul Coaliției pentru promovarea Legii și activităților de voluntariat în cadrul proiectului 

„SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul 

de tineret.  
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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.), a 

autorităţilor publice centrale şi locale, a mass-mediei, a 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, cât 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 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 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 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, de luptă 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, s-a făcut remarcat prin implicarea în activităţi de voluntariat a femeilor 

care sunt un exemplu pentru Republica Moldova şi a comunităţilor din business. S-a pus accent pe 

promovarea voluntariatului în mediul oamenilor de afaceri. 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 

CE ESTE SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 

https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv_2008
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv_2009
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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, cu sloganul ,,Voluntariat pentru satele Moldovei”, a avut ca tematică 

promovarea voluntariatului în localităţile rurale. În acest sens 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 mecanismelor 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. S-au desfășurat diverse 

seminare tematice, sesiuni de instruire şi mese rotunde, campanii, activităţi de informare în 

domeniul colectării de fonduri, al sănătăţii şi al ecologiei, Concert pentru rezidenţii Azilului 

Republican de Bătrâni, teatru social privind combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi, 

campania antifumat, deplasarea şi vizitarea a 10 familii vulnerabile etc. Raportul evenimentului 

poate fi văzut aici. 

 

SNV 2014, ediţia a VIII-a, s-a desfăşurat în perioada 19 – 26 octombrie 2014. Pentru a informa şi 

mobiliza actorii interesaţi din raioane au fost delegați 2 Coordonatori Municipali şi 8 Coordonatori 

Raionali SNV 2014. Evenimentul a avut loc în 11 raioane şi 47 de localităţi, în total fiind organizate 

362 de activităţi.  Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2015, ediţia a IX-a, s-a desfăşurat în perioada 11 – 17 mai 2015. Au fost selectaţi 25 de 

Coordonatori Raionali / Municipali care să informeze și să mobilizeze actorii relevanmți. 

Evenimentul s-a desfășurat în 20 raioane şi 57 de localităţi. În ansamblu, în SNV 2015 au fost 

organizate 120 de evenimente cu 138 de activităţi, fiind implicați 1 602 voluntari care au efectuat 

7 934,5 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 89 263,13 MDL. Raportul 

evenimentului poate fi văzut aici. 

 

SNV 2016, ediția a X-a, s-a desfăşurat în perioada 17 – 23 octombrie 2016. Pentru a informa şi 

mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 33 de Coordonatori Raionali / Municipali, pregătirea 

cărora a avut loc în cadrul a 3 ședințe raionale. În total în SNV 2016 au fost organizate 680 de 

activități cu 874 de acțiuni fiind implicate în total 560 de organizații și 19 609 voluntari care au 

efectuat 93 409 ore de voluntariat. Raportul evenimentului poate fi văzut aici. 

https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_final_snv_2010
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raport_snv__2011
https://issuu.com/tdv_moldova/docs/raportul_snv_2012_pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/final_raport-snv-2013.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/03/final_raport-snv-2014.pdf
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2009/02/raport-sns-2015-final.pdf
https://tdvmoldova.wordpress.com/rapoarte/raport-snv-2016/
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2017 „Hai în gaşca voluntarilor!”, ediţia a XI-a, s-a 

desfăşurat în perioada 2 – 8  octombrie 2017.  

Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment menit să mobilizeze cât mai multe 

organizații și voluntarii cu care acestea lucrează, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru 

a atrage sprijinul comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. SNV se 

desfăşoară în fiecare an, încă din 2007, la iniţiativa Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţii de 

voluntariat (Coaliţia Voluntariat), în baza modelelor din SUA, Canada, Australia şi România.  

Pentru a informa şi mobiliza actorii interesaţi au fost selectaţi 35 de Coordonatori Raionali / 

Municipali: 23 Consilii Raionale (Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călărași, 

Criuleni, Drochia , Dubăsari, Edineţ, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Leova, Ocnița, Rîșcani, 

Sîngerei, Ştefan Vodă, Taraclia, Telenești,  Ungheni, Comrat), 2 Primării (Nisporeni, Soroca)  1 

instituție publică (Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei) și 9 ONG-uri: Asociația 

Psihologilor Tighina, A.O. „Pro Cimişlia” , A.O. Tinerele Femei Cernoleuca, NGO „Always Together”, 

A.O. „Nufărul”, Asociaţia pentru Educaţie „Neoumanist”, A.O. „Prudens”, A.O. „Caroma Nord”, 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova) (vedeți lista coordonatorilor aici). 

În total, pe parcursul SNV 2017 au fost organizate 983 de activități cu 1387 de acțiuni, fiind 

implicate în total 409 de organizații care au coordonat activitățile de voluntariat. S-au realizat 

1926 de parteneriate, 1273 fiind ale autorităților / instituțiilor publice, 397 ale organizațiilor 

societății civile, 113 ale organizațiilor comerciale și 143 ale partenerilor media.  

La evenimente au participat ca beneficiari direcți 215 070 persoane şi 31 565 vizitatori, în total  

246 635 persoane. În SNV 2017 au fost implicați 23 186 voluntari (9 616 bărbați și 13 570 femei) 

care au efectuat 66 252, 28 ore de voluntariat, costul muncii voluntare fiind de 933 494, 64 MDL.  

La organizarea evenimentelor au contribuit circa 1 059 de sponsori şi finanţatori, dintre care 291 

persoane juridice și 768 persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor altele decât 

MECC a fost de 493 457, 71 MDL din care 253 625, 76 MDL contribuţii în bani şi 239 830, 95 MDL 

contribuţii în natură (diverse produse). Au fost utilizate 10 236 materiale promoţionale care au costat 

70 572, 96 MDL. Aici nu sunt incluse materialele promoționale (tricouri, insigne) plătite de MECC 

în valoare de 56 900 MDL. Vezi Calculul valorii activităților din SNV 2017. 

Procentual, valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 52,2 % din valoarea totală a SNV 2017. Deși  

în 2017 s-au realizat mai multe activități și s-au implicat mai mulți voluntari, se observă o scădere a 

ponderii valorii muncii voluntarilor cu circa 16% față de anul 2016. Aceasta se explică prin faptul că 

în 2017 s-au realizat mai multe activități de caritate sau culturale, flash-moburi etc. care sunt 

activități de voluntariat ce nu pot fi apreciate monetar. În schimb a crescut cu 7% costul 

finanțărilor și sponsorizărilor, fiind de 27,6%, iar costul materialelor promoționale utilizate de 

parteneri a fost de 3,9 %.  

  

SNV EDIȚIA 2017 ÎN CIFRE 

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/05/invitatie-la-implicare-in-snv-2017-2/
https://tdvmoldova.wordpress.com/rapoarte/final-tabel-colectare-date-snv-2017_cu-calcule-estimative_10-12-2017-2/
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Au fost raportate 143 de parteneriate realizate cu (new) media, fiind documentate 93 de apariții 

media în presa scrisă națională, locală și online (ziare, reviste, blog-uri etc.), 12 apariții la radio și 

22 la televiziune, precum și 1 342 de distribuiri pe rețelele sociale.  

 

Mediatizarea SNV 2017 a fost realizată de către diverse surse media naționale și locale, cum ar fi: 

 

Instituția Subiect Data Link 

Zugo.md „Hai în gaşca voluntarilor!”. 

Află cum poți participa la 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului! 

07.09.2017 https://zugo.md/article/-hai-in-gasca-

voluntarilor----afla-cum-poti-participa-la-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-

_20460.htm 

News.yam.md „Hai în gaşca voluntarilor!”. 

Află cum poți participa la 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului! 

07.09.2017 https://news.yam.md/ro/story/6312403 

 

Radio Orhei În perioada 2 – 8 octombrie 

2017 se va desfășura 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

09.09.2017 http://radioorhei.info/in-perioada-2-8-

octombrie-2017-se-va-desfasura-saptamana-

nationala-a-voluntariatului-snv-2017/ 

News.yam.md În perioada 2 – 8 octombrie 

2017 se va desfășura 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

09.09.2017 https://news.yam.md/ro/story/6318065 

 

Ziarul de gardă Săptămâna Națională a 

Voluntariatului „Hai în gaşca 

voluntarilor!” 

09.09.2017 https://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/saptamana-nationala-a-

voluntariatului-hai-in-gasca-voluntarilor 

 

Civic.md Invitație la implicare în SNV 

2017 

11.09.2017 http://www.civic.md/stiri-ong/38833-

invitatie-la-implicare-in-snv-2017.html 

Aflu.info „HAI ÎN GAŞCA 

VOLUNTARILOR!”. AFLĂ 

CUM POȚI PARTICIPA LA 

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI! 

12.09.2017 https://aflu.info/hai-n-gasca-voluntarilor-afla-

cum-poti-participa-la-saptamna-nationala-a-

voluntariatului/ 

 

Eco FM Facebook 15.09.2017 https://www.facebook.com/ecofmmd/videos

/1496373010443507/ 

Eco FM Între Da și Nu, video 15.09.2017 http://ecofm.md/index.php/component/k2/it

SNV 2017 ÎN PRESĂ 

https://zugo.md/article/-hai-in-gasca-voluntarilor----afla-cum-poti-participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-_20460.htm
https://zugo.md/article/-hai-in-gasca-voluntarilor----afla-cum-poti-participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-_20460.htm
https://zugo.md/article/-hai-in-gasca-voluntarilor----afla-cum-poti-participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-_20460.htm
https://zugo.md/article/-hai-in-gasca-voluntarilor----afla-cum-poti-participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-_20460.htm
https://news.yam.md/ro/story/6312403
http://radioorhei.info/in-perioada-2-8-octombrie-2017-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017/
http://radioorhei.info/in-perioada-2-8-octombrie-2017-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017/
http://radioorhei.info/in-perioada-2-8-octombrie-2017-se-va-desfasura-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017/
https://news.yam.md/ro/story/6318065
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/saptamana-nationala-a-voluntariatului-hai-in-gasca-voluntarilor
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/saptamana-nationala-a-voluntariatului-hai-in-gasca-voluntarilor
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/saptamana-nationala-a-voluntariatului-hai-in-gasca-voluntarilor
http://www.civic.md/stiri-ong/38833-invitatie-la-implicare-in-snv-2017.html
http://www.civic.md/stiri-ong/38833-invitatie-la-implicare-in-snv-2017.html
https://aflu.info/hai-n-gasca-voluntarilor-afla-cum-poti-participa-la-saptamna-nationala-a-voluntariatului/
https://aflu.info/hai-n-gasca-voluntarilor-afla-cum-poti-participa-la-saptamna-nationala-a-voluntariatului/
https://aflu.info/hai-n-gasca-voluntarilor-afla-cum-poti-participa-la-saptamna-nationala-a-voluntariatului/
https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1496373010443507/
https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1496373010443507/
http://ecofm.md/index.php/component/k2/item/698-intre-da-si-nu-15-09-2017
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em/698-intre-da-si-nu-15-09-2017 

Provincial.md „Hai în gaşca voluntarilor”! 

O Săptămâna Națională a 

Voluntariatului! 

15.09.2017 http://provincial.md/sarbatori/hai-in-gasca-

voluntarilor-saptamana-nationala-a-

voluntariatului 

Alternative.org.md Se lansează Săptămâna 

Națională a Voluntariatului 

15.09.2017 http://alternativa.org.md/se-lanseaza-

saptamina-nationala-a-voluntariatului/ 

Iabloana.md Săptămîna Naţională a 

Voluntariatului 

18.09.2017 http://www.iabloana.md/noutati/voluntariat 

BTV БЕЛЬЦКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Bălțeni, veniți în gașca 

voluntarilor! 

19.09.2017 https://www.youtube.com/watch?v=NIoZI4x

hRN8 

Youth.md AI UN GRUP DE INIȚIATIVĂ 

ŞI VREI SĂ PROMOVEZI 

VOLUNTARIATUL? ÎNSCRIE-

TE LA SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 

19.09.2017 http://youth.md/ai-un-grup-de-initiativa-si-

vrei-sa-promovezi-voluntariatul-inscrie-te-la-

saptamana-nationala-a-voluntariatului/ 

Jobs.diez.md Participă la Săptămâna 

Națională a Voluntariatului 

2017! Fii util societății! 

19.09.2017 http://jobs.diez.md/articles/participa-la-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-

fii-util-societatii 

Dimineața la RTR Emisiune video 20.09.2017 https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=4923&v=umoUnry58LU 

Unghiul.info Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

21.09.2017 http://unghiul.info/invitatie-la-implicare-in-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/ 

Ziarelive.ro Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

21.09.2017 http://www.ziarelive.ro/stiri/invitatie-la-

implicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2017.html 

Expresul Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

21.09.2017 https://www.expresul.md/2017/09/21/invitat

ie-la-implicare-saptamana-nationala-

voluntariatului-2017/ 

www.leova.org PARTICIPĂ LA SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 2017! FII 

UTIL SOCIETĂȚII! 

20.09.2017 http://leova.org/2017/09/20/participa-la-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-

fii-util-societatii/ 

Diez.md Instruiri, dezbateri și 

campanii sociale. Cum te 

poți implica și tu în cadrul 

Săptămânii naționale a 

voluntariatului 

22.09.2017 http://diez.md/2017/09/22/instruiri-

dezbateri-si-campanii-sociale-cum-te-poti-

implica-si-tu-cadrul-saptamanii-nationale-

voluntariatului/ 

http://ecofm.md/index.php/component/k2/item/698-intre-da-si-nu-15-09-2017
http://provincial.md/sarbatori/hai-in-gasca-voluntarilor-saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://provincial.md/sarbatori/hai-in-gasca-voluntarilor-saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://provincial.md/sarbatori/hai-in-gasca-voluntarilor-saptamana-nationala-a-voluntariatului
http://alternativa.org.md/se-lanseaza-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://alternativa.org.md/se-lanseaza-saptamina-nationala-a-voluntariatului/
http://www.iabloana.md/noutati/voluntariat
https://www.youtube.com/watch?v=NIoZI4xhRN8
https://www.youtube.com/watch?v=NIoZI4xhRN8
http://youth.md/ai-un-grup-de-initiativa-si-vrei-sa-promovezi-voluntariatul-inscrie-te-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://youth.md/ai-un-grup-de-initiativa-si-vrei-sa-promovezi-voluntariatul-inscrie-te-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://youth.md/ai-un-grup-de-initiativa-si-vrei-sa-promovezi-voluntariatul-inscrie-te-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://jobs.diez.md/articles/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii
http://jobs.diez.md/articles/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii
http://jobs.diez.md/articles/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4923&v=umoUnry58LU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4923&v=umoUnry58LU
http://unghiul.info/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://unghiul.info/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://www.ziarelive.ro/stiri/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
https://www.expresul.md/2017/09/21/invitatie-la-implicare-saptamana-nationala-voluntariatului-2017/
https://www.expresul.md/2017/09/21/invitatie-la-implicare-saptamana-nationala-voluntariatului-2017/
https://www.expresul.md/2017/09/21/invitatie-la-implicare-saptamana-nationala-voluntariatului-2017/
http://leova.org/2017/09/20/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii/
http://leova.org/2017/09/20/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii/
http://leova.org/2017/09/20/participa-la-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017-fii-util-societatii/
http://diez.md/2017/09/22/instruiri-dezbateri-si-campanii-sociale-cum-te-poti-implica-si-tu-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2017/09/22/instruiri-dezbateri-si-campanii-sociale-cum-te-poti-implica-si-tu-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2017/09/22/instruiri-dezbateri-si-campanii-sociale-cum-te-poti-implica-si-tu-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
http://diez.md/2017/09/22/instruiri-dezbateri-si-campanii-sociale-cum-te-poti-implica-si-tu-cadrul-saptamanii-nationale-voluntariatului/
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Gagauzinfo.MD Национальная Неделя 

волонтерства пройдет с 2 

по 8 октября в Гагаузии 

24.09.2017 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=356

15 

IPN Timp de o săptămână „Hai 

în gașca voluntarilor!” 

25.09.2017 http://www.ipn.md/ro/societate/86548 

Diez.md Campanii de sensibilizare, 

dezbateri, dar și acțiuni de 

caritate. Ce poți face în 

cadrul săptămânii 

voluntariatului 

25.09.2017 https://diez.md/2017/09/25/campanii-de-

sensibilizare-dezbateri-dar-si-actiuni-de-

caritate-ce-poti-face-in-cadrul-saptamanii-

voluntariatului/ 

Leova.org „SĂPTĂMÎNA 

VOLUNTARIATULUI” 2-8 

OCTOMBRIE 2017 

26.09.2017 http://leova.org/2017/09/26/saptamina-

voluntariatului-2-8-octombrie-2017/ 

Radio Chișinău Începe Săptămâna Națională 

a Voluntariatului în 

R.Moldova 

01.10.2017 http://radiochisinau.md/incepe-saptamana-

nationala-a-voluntariatului-in-rmoldova---

56931.html 

Radio Fălești Emisiunea din 2 oct. 02.10.2017 http://www.cr-

falesti.md/index.php/informtii-utile/falesti-

radio/1817-rf-02-10-2012 

allmoldova.com Deşeurile din Bubuieci, 

sortate de un grup de 

voluntari 

02.10.2017 http://www.allmoldova.com/ro/news/deseur

ile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-

voluntari 

Ziarul de Gardă Voluntariat pentru sortarea 

deșeurilor de la Bubuieci 

02.10.2017 https://www.zdg.md/stiri/stiri-

sociale/voluntariat-pentru-sortarea-

deseurilor-de-la-bubuieci 

PRO TV Au marcat saptamana 

Nationala a Voluntariatului. 

25 de tineri au sortat timp 

de o ora gunoiul cot la cot 

cu muncitorii unei fabrici de 

sortare a desurilor din 

capitala - VIDEO 

02.10.2017 http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-

voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-

cot-la-cot-cu---2029811.html 

 

TV8 /VIDEO/ Voluntari la 

sortarea deșeurilor. Și un 

deputat a căutat prin 

gunoaie, dar recunoaște că 

e mai ușor în Parlament 

02.10.2017 http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-

sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-

prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-

in-parlament/ 

ECO FM (GALERIE FOTO) Lansarea 

Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului 

02.10.2017 http://ecofm.md/?p=223 

 

Prime TV Start voluntariatului. Zeci de 

voluntari au sortat gunoiul 

02.10.2017 http://www.prime.md/ro/start-

voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=35615
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=35615
http://www.ipn.md/ro/societate/86548
https://diez.md/2017/09/25/campanii-de-sensibilizare-dezbateri-dar-si-actiuni-de-caritate-ce-poti-face-in-cadrul-saptamanii-voluntariatului/
https://diez.md/2017/09/25/campanii-de-sensibilizare-dezbateri-dar-si-actiuni-de-caritate-ce-poti-face-in-cadrul-saptamanii-voluntariatului/
https://diez.md/2017/09/25/campanii-de-sensibilizare-dezbateri-dar-si-actiuni-de-caritate-ce-poti-face-in-cadrul-saptamanii-voluntariatului/
https://diez.md/2017/09/25/campanii-de-sensibilizare-dezbateri-dar-si-actiuni-de-caritate-ce-poti-face-in-cadrul-saptamanii-voluntariatului/
http://leova.org/2017/09/26/saptamina-voluntariatului-2-8-octombrie-2017/
http://leova.org/2017/09/26/saptamina-voluntariatului-2-8-octombrie-2017/
http://radiochisinau.md/incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-rmoldova---56931.html
http://radiochisinau.md/incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-rmoldova---56931.html
http://radiochisinau.md/incepe-saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-rmoldova---56931.html
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/falesti-radio/1817-rf-02-10-2012
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/falesti-radio/1817-rf-02-10-2012
http://www.cr-falesti.md/index.php/informtii-utile/falesti-radio/1817-rf-02-10-2012
http://www.allmoldova.com/ro/news/deseurile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari
http://www.allmoldova.com/ro/news/deseurile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari
http://www.allmoldova.com/ro/news/deseurile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/voluntariat-pentru-sortarea-deseurilor-de-la-bubuieci
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/voluntariat-pentru-sortarea-deseurilor-de-la-bubuieci
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/voluntariat-pentru-sortarea-deseurilor-de-la-bubuieci
http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---2029811.html
http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---2029811.html
http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---2029811.html
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://ecofm.md/?p=223
http://www.prime.md/ro/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci_61588.html
http://www.prime.md/ro/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci_61588.html
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stocat la Bubuieci gunoiul-stocat-la-bubuieci_61588.html 

IPN Săptămâna Voluntariatului a 

început cu o oră de muncă 

la stația de sortare a 

deșeurilor 

02.10.2017 http://ipn.md/ro/societate/86696 

 

unimedia.info Cum se sortează gunoiul la 

Bubuieci 

02.10.2017 http://unimedia.info/galerie/129#f1 

Radio Moldova 

Actualități 

Deşeurile din Bubuieci, 

sortate de un grup de 

voluntari 

02.10.2017 http://trm.md/ro/social/deseurile-din-

bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari/ 

Point.md Start voluntariatului. Zeci de 

voluntari au sortat gunoiul 

stocat la Bubuieci 

03.10.2017 https://point.md/ro/noutati/social/start-

voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-

gunoiul-stocat-la-bubuieci 

Adevărul.md Săptămâna Voluntariatului a 

început cu o oră de muncă 

la staţia de sortare a 

deşeurilor 

03.10.2017 http://adevarul.ro/moldova/social/saptaman

a-voluntariatului-inceput-ora-munca-statia-

sortare-deseurilor-

1_59d32ea35ab6550cb8c360ff/index.html 

RTR Moldova Săptămâna Voluntariatului a 

început cu o oră de muncă 

la stația de sortare a 

deșeurilor 

03.10.2017 https://rtr.md/ro/stiri/societate/saptamana-

voluntariatului-a-inceput-cu-o-ora-de-munca-

la-statia-de-sortare-a-deseurilor 

CANAL 3 Zeci de voluntari s-au 

adunat pentru a sorta 

gunoiul din Bubuieci 

03.10.2017 http://www.canal3.md/ro/zeci-de-voluntari-

s-au-adunat-pentru-a-sorta-gunoiul-din-

bubuieci_54280.html 

Parlament.md Valeriu Ghilețchi la lansarea 

Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului 2017: Am 

argumente pentru 

modificarea legislației 

03.10.2017 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comu

nicatedepresa/tabid/90/ContentId/3373/lang

uage/ro-RO/Default.aspx 

Gagauzinfo.md Боксеры комратского 

спортлицея подключились 

к национальной Неделе 

волонтерства 

04.10.2017 http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=358

20 

 

#diez (video) Ne-au demonstrat 

de ce gunoiul trebuie sortat. 

Cum a început Săptămâna 

Națională a Voluntariatului 

05.10.2017 https://diez.md/2017/10/05/video-ne-au-

demonstrat-de-ce-gunoiul-trebuie-sortat-

cum-inceput-saptamana-nationala-

voluntariatului/ 

Jurnal TV Schimbați o carte pentru o 

bucurie! 

05.10.2017 http://www.jurnaltv.md/ro/news/2017/10/5/

schimba-i-o-carte-pentru-o-bucurie-

10303620/#1 

Cuvântul Voluntariatul reprezintă 06.10.2017 http://cuvintul.md/article/Voluntariatul-

http://www.prime.md/ro/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci_61588.html
http://ipn.md/ro/societate/86696
http://unimedia.info/galerie/129#f1
http://trm.md/ro/social/deseurile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari/
http://trm.md/ro/social/deseurile-din-bubuieci-sortate-de-un-grup-de-voluntari/
https://point.md/ro/noutati/social/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci
https://point.md/ro/noutati/social/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci
https://point.md/ro/noutati/social/start-voluntariatului-zeci-de-voluntari-au-sortat-gunoiul-stocat-la-bubuieci
http://adevarul.ro/moldova/social/saptamana-voluntariatului-inceput-ora-munca-statia-sortare-deseurilor-1_59d32ea35ab6550cb8c360ff/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/saptamana-voluntariatului-inceput-ora-munca-statia-sortare-deseurilor-1_59d32ea35ab6550cb8c360ff/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/saptamana-voluntariatului-inceput-ora-munca-statia-sortare-deseurilor-1_59d32ea35ab6550cb8c360ff/index.html
http://adevarul.ro/moldova/social/saptamana-voluntariatului-inceput-ora-munca-statia-sortare-deseurilor-1_59d32ea35ab6550cb8c360ff/index.html
https://rtr.md/ro/stiri/societate/saptamana-voluntariatului-a-inceput-cu-o-ora-de-munca-la-statia-de-sortare-a-deseurilor
https://rtr.md/ro/stiri/societate/saptamana-voluntariatului-a-inceput-cu-o-ora-de-munca-la-statia-de-sortare-a-deseurilor
https://rtr.md/ro/stiri/societate/saptamana-voluntariatului-a-inceput-cu-o-ora-de-munca-la-statia-de-sortare-a-deseurilor
http://www.canal3.md/ro/zeci-de-voluntari-s-au-adunat-pentru-a-sorta-gunoiul-din-bubuieci_54280.html
http://www.canal3.md/ro/zeci-de-voluntari-s-au-adunat-pentru-a-sorta-gunoiul-din-bubuieci_54280.html
http://www.canal3.md/ro/zeci-de-voluntari-s-au-adunat-pentru-a-sorta-gunoiul-din-bubuieci_54280.html
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3373/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3373/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3373/language/ro-RO/Default.aspx
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=35820
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=35820
https://diez.md/2017/10/05/video-ne-au-demonstrat-de-ce-gunoiul-trebuie-sortat-cum-inceput-saptamana-nationala-voluntariatului/
https://diez.md/2017/10/05/video-ne-au-demonstrat-de-ce-gunoiul-trebuie-sortat-cum-inceput-saptamana-nationala-voluntariatului/
https://diez.md/2017/10/05/video-ne-au-demonstrat-de-ce-gunoiul-trebuie-sortat-cum-inceput-saptamana-nationala-voluntariatului/
https://diez.md/2017/10/05/video-ne-au-demonstrat-de-ce-gunoiul-trebuie-sortat-cum-inceput-saptamana-nationala-voluntariatului/
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2017/10/5/schimba-i-o-carte-pentru-o-bucurie-10303620/#1
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2017/10/5/schimba-i-o-carte-pentru-o-bucurie-10303620/#1
http://www.jurnaltv.md/ro/news/2017/10/5/schimba-i-o-carte-pentru-o-bucurie-10303620/#1
http://cuvintul.md/article/Voluntariatul-reprezinta-iubirea-in-miscare/
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iubirea în mișcare reprezinta-iubirea-in-miscare/ 

Pro TV Au trăit un chin într-o casă, 

în care podul și pereții 

stăteau să cadă, însă acum îi 

așteaptă o viață mai bună. O 

familie cu trei copii din 

Hîncești a primit o casă din 

bani donați de Irlandezi: 

"Nici nu am visat la așa casă, 

nu cade podul" - VIDEO 

06.10.2017 http://protv.md/stiri/actualitate/au-trait-un-

chin-intr-o-casa-unde-podul-si-paretii-se-

daramau---2033661.html  

Flor TV Hai în gașca voluntarilor 10.10.2017 http://flortv.net/news/hai_in_gasca_voluntar

ilor/2017-10-06-1988  

Cuvântul Cunoaște-ți oportunitățile 11.10.2017 http://cuvintul.md/article/Cunoaste-ti-

oportunitatile/ 

Cuvântul Graiul vostru este veșnic 

viu… 

12.10.2017 http://cuvintul.md/article/Graiul-vostru-este-

vesnic-viu/ 

Unghiul.info Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2017 

12.10.2017 http://unghiul.info/saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2017/ 

Curierul de Hîncești Un grup de iniţiatăvă din 

Hânceşti a desfăşurat un 

flashmob la care au 

participat persoane cu 

mobilitatea redusă 

13.10.2017 http://www.curierul.md/index.php/tiri/comu

nitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-

hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-

au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa  

Cuvântul „Hai în gașca voluntarilor!” 13.10.2017 http://cuvintul.md/article/Hai-in-gasca-

voluntarilor-1/ 

Radio Chișinău Numărul celor care vor să se 

implice în acțiuni de 

voluntariat este în creștere 

18.10.2017 http://radiochisinau.md/numarul-celor-care-

vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-

este-in-crestere---57861.html 

IPN Conferințe IPN [HD] | 

Asociația Obștească „Tinerii 

pentru dreptul la viață” 

18.10.2017 https://www.youtube.com/watch?v=Id7M2yc

fEnQ  

Noi.md Numărul celor care vor să se 

implice în acțiuni de 

voluntariat este în creștere 

18.10.2017 http://www.noi.md/md/news_id/250476 

 

Ziarelive.ro Numărul celor care vor să se 

implice în acțiuni de 

voluntariat este în creștere 

18.10.2017 http://www.ziarelive.ro/stiri/numarul-celor-

care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-

voluntariat-este-in-crestere.html 

HotNews.md Sociolog: Bărbații se implică 

mai puțin în activități de 

voluntariat decât femeile 

19.10.2017 http://hotnews.md/articles/view.hot?id=444

74 

 

http://cuvintul.md/article/Voluntariatul-reprezinta-iubirea-in-miscare/
http://protv.md/stiri/actualitate/au-trait-un-chin-intr-o-casa-unde-podul-si-paretii-se-daramau---2033661.html
http://protv.md/stiri/actualitate/au-trait-un-chin-intr-o-casa-unde-podul-si-paretii-se-daramau---2033661.html
http://protv.md/stiri/actualitate/au-trait-un-chin-intr-o-casa-unde-podul-si-paretii-se-daramau---2033661.html
http://flortv.net/news/hai_in_gasca_voluntarilor/2017-10-06-1988
http://flortv.net/news/hai_in_gasca_voluntarilor/2017-10-06-1988
http://cuvintul.md/article/Cunoaste-ti-oportunitatile/
http://cuvintul.md/article/Cunoaste-ti-oportunitatile/
http://cuvintul.md/article/Graiul-vostru-este-vesnic-viu/
http://cuvintul.md/article/Graiul-vostru-este-vesnic-viu/
http://unghiul.info/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://unghiul.info/saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://www.curierul.md/index.php/tiri/comunitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa
http://www.curierul.md/index.php/tiri/comunitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa
http://www.curierul.md/index.php/tiri/comunitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa
http://www.curierul.md/index.php/tiri/comunitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa
http://cuvintul.md/article/Hai-in-gasca-voluntarilor-1/
http://cuvintul.md/article/Hai-in-gasca-voluntarilor-1/
http://radiochisinau.md/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere---57861.html
http://radiochisinau.md/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere---57861.html
http://radiochisinau.md/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere---57861.html
https://www.youtube.com/watch?v=Id7M2ycfEnQ
https://www.youtube.com/watch?v=Id7M2ycfEnQ
http://www.noi.md/md/news_id/250476
http://www.ziarelive.ro/stiri/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/numarul-celor-care-vor-sa-se-implice-in-actiuni-de-voluntariat-este-in-crestere.html
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=44474
http://hotnews.md/articles/view.hot?id=44474
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Point.md Bărbații se implică mai puțin 

în activități de voluntariat 

decât femeile, sociolog 

19.10.2017 https://point.md/ro/noutati/social/barbatii-

se-implica-mai-putin-in-activitati-de-

voluntariat-decat-femeile-sociolog 

 

Autorităţile publice au distribuit informații despre SNV 2017 și au îndemnat la implicare pe diverse 

site-uri, cum ar fi: 

 

Instituția Subiect Data Link 

Agenția Achiziții 

Publice, Ministerul 

Finanțelor al 

Republicii Moldova  

INVITAȚIE LA IMPLICARE ÎN 

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 2017 

08.09.2017 http://tender.gov.md/ro/content/invita%C8%9

Bie-la-implicare-%C3%AEn-

s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-

na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-2017 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului 

Clubul de Expertiză în 

Domeniul Voluntariatului 

14.09.2017 http://old.mts.gov.md/content/clubul-de-

expertiza-domeniul-voluntariatului 

Consiliul Raional 

Glodeni 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XI-a 

14.09.2017 http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%

C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-

voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-

%C3%AEn-ga%C5%9Fca-

voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi 

Consiliul Raional 

Ialoveni 

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI ÎN 

LOCALITĂŢILE RAIONULUI 

IALOVENI 

15.09.2017 http://il.md/saptamana-nationala-a-

voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/ 

 

Primăria 

Municipiului Bălți 

„Hai în gaşca voluntarilor!” 18.09.2017 http://balti.md/hai-in-gasca-voluntarilor-2/ 

Direcţia Educaţie 

Ungheni,  

Consiliul Raional 

Ungheni 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2017 

19.09.2017 http://www.edu-

ungheni.md/index.php/component/content/ar

ticle/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-

2017?Itemid=101 

 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!” 

19.09.2017 http://old.mts.gov.md/content/saptamana-

nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-

voluntarilor 

Parlamentul RM Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!” 

18.09.2017 http://www.parlament.md/Actualitate/Comuni

catedepresa/tabid/90/ContentId/3342/languag

e/ro-RO/Default.aspx 

Directia Generală 

Educaţie Făleşti 

Solicitare la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

18.09.2017 http://dge-falesti.org/index.php/16-nout-

i/2515-solicitare-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-

ional-a-voluntariatului-2017 

https://point.md/ro/noutati/social/barbatii-se-implica-mai-putin-in-activitati-de-voluntariat-decat-femeile-sociolog
https://point.md/ro/noutati/social/barbatii-se-implica-mai-putin-in-activitati-de-voluntariat-decat-femeile-sociolog
https://point.md/ro/noutati/social/barbatii-se-implica-mai-putin-in-activitati-de-voluntariat-decat-femeile-sociolog
http://tender.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-2017
http://tender.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-2017
http://tender.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-2017
http://tender.gov.md/ro/content/invita%C8%9Bie-la-implicare-%C3%AEn-s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-2017
http://old.mts.gov.md/content/clubul-de-expertiza-domeniul-voluntariatului
http://old.mts.gov.md/content/clubul-de-expertiza-domeniul-voluntariatului
http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-%C3%AEn-ga%C5%9Fca-voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi
http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-%C3%AEn-ga%C5%9Fca-voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi
http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-%C3%AEn-ga%C5%9Fca-voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi
http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-%C3%AEn-ga%C5%9Fca-voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi
http://www.glodeni.md/ro/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-na%C8%9Bional%C4%83-voluntariatului-snv-2017-%E2%80%9Chai-%C3%AEn-ga%C5%9Fca-voluntarilor%E2%80%9D-edi%C8%9Bia-xi
http://il.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/
http://il.md/saptamana-nationala-a-voluntariatului-in-localitatile-raionului-ialoveni/
http://balti.md/hai-in-gasca-voluntarilor-2/
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://old.mts.gov.md/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor
http://old.mts.gov.md/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor
http://old.mts.gov.md/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3342/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3342/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3342/language/ro-RO/Default.aspx
http://dge-falesti.org/index.php/16-nout-i/2515-solicitare-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2017
http://dge-falesti.org/index.php/16-nout-i/2515-solicitare-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2017
http://dge-falesti.org/index.php/16-nout-i/2515-solicitare-la-implicare-n-s-pt-m-na-na-ional-a-voluntariatului-2017
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Inspectoratul 

Ecologic de Stat 

SĂPTĂMÎNA NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI ÎN 

ATENȚIA AGENȚIILOR ȘI 

INSPECȚIILOR ECOLOGICE 

18.09.2017 http://inseco.gov.md/2017/09/de-saptamina-

nationala-a-voluntariatului-in-atentia-

agentiilor-si-inspectiilor-ecologice/ 

Direcţia Învăţământ 

General Dubăsari 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XI-a 

20.09.2017 http://didubasari.ucoz.ru/news/saptamana_na

tionala_a_voluntariatului_snv_2017_hai_in_gas

ca_voluntarilor_editia_a_xi_a/2017-09-20-596 

Direcţia Educaţie 

Ungheni 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

20.09.2017 http://www.edu-

ungheni.md/index.php/component/content/ar

ticle/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-

2017?Itemid=101 

Consiliul Raional 

Ungheni 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului 2017 

20.09.2017 http://www.crungheni.md/invitatie-la-

implicare-in-saptamana-nationala-a-

voluntariatului-2017/ 

Главное 

управление по 

делам молодежи 

и спорта АТО 

Гагаузия 

Приглашение к участию в 

Национальной Неделе 

Волонтёрства (SNV) 2017 

20.09.2017 http://molodejisport-ge.md/116-priglashenie-

k-uchastiyu-v-nacionalnoy-nedele-volonterstva-

snv-2017.html 

Главное 

управление по 

делам молодежи 

и спорта АТО 

Гагаузия 

Приглашение к участию в 

Национальной Неделе 

Волонтёрства (SNV) 2017 

20.09.2017 http://gums.ucoz.org/news/priglashenie_k_uch

astiju_v_nacionalnoj_nedele_volontjorstva_snv

_2017/2017-09-20-750 

Consiliul Raional 

Călărași 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

„Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XI-a 

20.09.2017 http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/8

21-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-

2017-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xi-a 

Primăria 

Municipiului Bălți 

Ședința de lucru a 

reprezentanților ONG-rilor 

din mun. Bălți cu privire la 

realizarea „Săptămânii 

Naționale a Voluntarilor” 

22.09.2017 http://balti.md/sedinta-de-lucru-a-

reprezentantilor-ong-rilor-din-mun-balti-cu-

privire-la-realizarea-saptaminii-nationale-a-

voluntarilor/ 

 

Consiliul Raional 

Dubăsari 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XI-a 

24.09.2017 http://dubasari.md/news/saptamana-naionala-

a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-

voluntarilor--ediia-a-xi-a-255305 

Consiliul Raional 

Telenești 

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 

25.09.2017 https://telenesti.md/2017/09/20/saptamana-

nationala-a-voluntariatului/ 

Consiliul Raional Invitaţie la implicare în 

Săptămâna Naţională a 

25.09.2017 http://www.singerei.md/noutati/item/1089-

invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-

http://inseco.gov.md/2017/09/de-saptamina-nationala-a-voluntariatului-in-atentia-agentiilor-si-inspectiilor-ecologice/
http://inseco.gov.md/2017/09/de-saptamina-nationala-a-voluntariatului-in-atentia-agentiilor-si-inspectiilor-ecologice/
http://inseco.gov.md/2017/09/de-saptamina-nationala-a-voluntariatului-in-atentia-agentiilor-si-inspectiilor-ecologice/
http://didubasari.ucoz.ru/news/saptamana_nationala_a_voluntariatului_snv_2017_hai_in_gasca_voluntarilor_editia_a_xi_a/2017-09-20-596
http://didubasari.ucoz.ru/news/saptamana_nationala_a_voluntariatului_snv_2017_hai_in_gasca_voluntarilor_editia_a_xi_a/2017-09-20-596
http://didubasari.ucoz.ru/news/saptamana_nationala_a_voluntariatului_snv_2017_hai_in_gasca_voluntarilor_editia_a_xi_a/2017-09-20-596
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.edu-ungheni.md/index.php/component/content/article/57-anunturi/173-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017?Itemid=101
http://www.crungheni.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://www.crungheni.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://www.crungheni.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://molodejisport-ge.md/116-priglashenie-k-uchastiyu-v-nacionalnoy-nedele-volonterstva-snv-2017.html
http://molodejisport-ge.md/116-priglashenie-k-uchastiyu-v-nacionalnoy-nedele-volonterstva-snv-2017.html
http://molodejisport-ge.md/116-priglashenie-k-uchastiyu-v-nacionalnoy-nedele-volonterstva-snv-2017.html
http://gums.ucoz.org/news/priglashenie_k_uchastiju_v_nacionalnoj_nedele_volontjorstva_snv_2017/2017-09-20-750
http://gums.ucoz.org/news/priglashenie_k_uchastiju_v_nacionalnoj_nedele_volontjorstva_snv_2017/2017-09-20-750
http://gums.ucoz.org/news/priglashenie_k_uchastiju_v_nacionalnoj_nedele_volontjorstva_snv_2017/2017-09-20-750
http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/821-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xi-a
http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/821-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xi-a
http://www.calarasi.md/index.php/anunturi/821-saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor-editia-a-xi-a
http://balti.md/sedinta-de-lucru-a-reprezentantilor-ong-rilor-din-mun-balti-cu-privire-la-realizarea-saptaminii-nationale-a-voluntarilor/
http://balti.md/sedinta-de-lucru-a-reprezentantilor-ong-rilor-din-mun-balti-cu-privire-la-realizarea-saptaminii-nationale-a-voluntarilor/
http://balti.md/sedinta-de-lucru-a-reprezentantilor-ong-rilor-din-mun-balti-cu-privire-la-realizarea-saptaminii-nationale-a-voluntarilor/
http://balti.md/sedinta-de-lucru-a-reprezentantilor-ong-rilor-din-mun-balti-cu-privire-la-realizarea-saptaminii-nationale-a-voluntarilor/
http://dubasari.md/news/saptamana-naionala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor--ediia-a-xi-a-255305
http://dubasari.md/news/saptamana-naionala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor--ediia-a-xi-a-255305
http://dubasari.md/news/saptamana-naionala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor--ediia-a-xi-a-255305
https://telenesti.md/2017/09/20/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://telenesti.md/2017/09/20/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://www.singerei.md/noutati/item/1089-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
http://www.singerei.md/noutati/item/1089-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
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Sîngerei Voluntariatului 2017 voluntariatului-2017.html 

Consiliul Raional 

Ștefan-Vodă 

Invitație la implicare în 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2017 

26.09.2017 http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-

saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/ 

Consiliul Raional 

Basarabeasca 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!” 

26.09.2017 http://basarabeasca.md/ro/2017/09/saptaman

a-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-

gasca-voluntarilor/ 

Primăria 

Municipiului Bălți 

Săptămâna Națională de 

Voluntariat. Alăturați-vă 

acum! 

29.09.2017 http://balti.md/saptamina-nationala-de-

voluntariat-alaturati-va-acum/ 

Ministerul Culturii 

Săptămâna Națională a 

Voluntariatului (SNV) 2017 

“Hai în gaşca voluntarilor!”, 

ediția a XI-a 

02.10.2017 
http://old.mc.gov.md/ro/content/saptamana-

nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-

voluntarilor-editia-xi 

 

Consiliul Raional 

Fălești 

Reportaj radio „Săptămâna 

Națională a Voluntariatului” 

02.10.2017 

 

 

04.10.2017 

http://cr-falesti.md/index.php/falesti-

radio/1817-rf-02-10-2012 

 

http://cr-falesti.md/index.php/falesti-

radio/1822-rf-04-10-2017  

Parlamentul RM 

Valeriu Ghilețchi la lansarea 

Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului 2017: Am 

argumente pentru 

modificarea legislației 

03.10.2017 

http://www.parlament.md/Actualitate/Comuni

catedepresa/tabid/90/contentid/3373/languag

e/ro-RO/Default.aspx 

Direcția Cultură, 

Turism, Tineret și 

Sport a Consiliului 

Raional Floreşti 

Flashmob "Hai în gaşca 

voluntarilor" 

04.10.2017 https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia

-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-

a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-

1151194281597898/videos/?ref=page_internal  

Consiliul Raional 

Telenești 

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI – ediția a 

XI – a 

09.10.2017 https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-

nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/ 

 

Consiliul Raional 

Telenești 

Săptămâna Națională A 

Voluntariatului – Ediția A XI – A 

10.10.2017 https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-

nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/  

Primăria 

Municipiului Bălți 

Волонтёры продолжают 

проводить 

благотворительные акции 

10.10.2017 http://balti.md/ru/volontyory-prodolzhayut-

provodit-blagotvoritelnye-aktsii/ 

Primăria 

Municipiului Bălți 

Săptămâna Voluntariatului 

este în continuare 

10.10.2017 http://balti.md/saptamana-voluntariatului-

este-in-continuare/ 

Primăria 

Municipiului Bălți 

Nu există nimic mai puternic 

decât inima unui voluntar / 

Raport SNV 2017 

13.10.2017 http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-

decat-inima-unui-voluntar/ 

 

http://www.singerei.md/noutati/item/1089-invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017.html
http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://stefan-voda.md/invitatie-la-implicare-in-saptamana-nationala-a-voluntariatului-2017/
http://basarabeasca.md/ro/2017/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor/
http://basarabeasca.md/ro/2017/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor/
http://basarabeasca.md/ro/2017/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-snv-2017-hai-in-gasca-voluntarilor/
http://balti.md/saptamina-nationala-de-voluntariat-alaturati-va-acum/
http://balti.md/saptamina-nationala-de-voluntariat-alaturati-va-acum/
http://old.mc.gov.md/ro/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor-editia-xi
http://old.mc.gov.md/ro/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor-editia-xi
http://old.mc.gov.md/ro/content/saptamana-nationala-voluntariatului-snv-2017-hai-gasca-voluntarilor-editia-xi
http://cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/1817-rf-02-10-2012
http://cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/1817-rf-02-10-2012
http://cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/1822-rf-04-10-2017
http://cr-falesti.md/index.php/falesti-radio/1822-rf-04-10-2017
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/contentid/3373/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/contentid/3373/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/contentid/3373/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-Cultur%C4%83-Turism-Tineret-%C8%99i-Sport-a-Consiliului-Raional-Flore%C5%9Fti-1151194281597898/videos/?ref=page_internal
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
http://balti.md/ru/volontyory-prodolzhayut-provodit-blagotvoritelnye-aktsii/
http://balti.md/ru/volontyory-prodolzhayut-provodit-blagotvoritelnye-aktsii/
http://balti.md/saptamana-voluntariatului-este-in-continuare/
http://balti.md/saptamana-voluntariatului-este-in-continuare/
http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-decat-inima-unui-voluntar/
http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-decat-inima-unui-voluntar/
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ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN SNV 2017 

Primăria Gura 

Bîcului 

Facebook (Mulțumire din 

partea primarului satului) 

15.10.2017 https://www.facebook.com/hashtag/SNV2017?

fref=ts 

 

 

OSC-urile au publicat anunțuri și articole despre SNV 2017 pe site-urile lor. Foarte multe postări au 

fost distribuite pe paginile de socializare, în special pe Facebook. Astfel, atât autoritățile și 

instituțiile publice, cât și asociațiile și ONG-urile au publicat pe pagina lor de Facebook materiale și 

fotografii de la activitățile organizate pe durata SNV 2017.  

 

 

 

 

Municipiul Bălți 

 

Marșul Voluntarilor, 2 octombrie                                                                                           

Voluntarii celor mai active asociații neguvernamentale și 

instituții de învățământ din Bălți, printre care A.O. „Caroma 

Nord”, A.O. „CASMED”, Grupul de inițiativă „Țara Verde” și 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, cu suportul Primăriei 

mun. Bălți, au organizat Marșul Voluntarilor, un flashmob 

care a avut loc în Piața Independenței. Participanții s-au 

aranjat în forma SNV – abrevierea pentru Săptămâna 

Națională a Volountariatului. Mai multe fotografii găsiți aici.  

 

Flori din suflet, 2 octombrie 

 

În contextul Zilei persoanelor în etate, voluntarii A.O. 

„CASMED” le-au organizat locuitorilor vârstnici și oaspeților 

mun. Bălți o surpriză plăcută, dăruindu-le zâmbete sincere, 

felicitări, flori și cuvinte de apreciere. Pentru mai multe 

fotografii accesați aici. 

 

 

Campanie de informare „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”, 2 – 6 octombrie  

Campania a avut drept scop informarea tinerilor și a cadrelor 

didactice despre importanţa dezvoltării voluntariatului, 

realizarea panourilor şi desfășurarea activităţilor educative 

de voluntariat. Astfel, echipele de voluntari din instituţiile de 

învățământ din Bălți au desfășurat activități de informare 

despre voluntariat, la inițiativa voluntarilor CREEDD. 

Fotografii puteți găsi aici și aici. 

https://www.facebook.com/hashtag/SNV2017?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/SNV2017?fref=ts
https://www.facebook.com/universitatea.alecu.russo/photos/a.1467582606630103.1073741991.350689691652739/1467583139963383/?type=3&theater
https://www.facebook.com/casmed.moldova/photos/pcb.683799808488850/683798258489005/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/pcb.1643063002435213/1643062185768628/?type=3&theater
https://www.facebook.com/678590442310954/photos/pcb.847644108738919/847643042072359/?type=3&theater
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Promovarea voluntariatului în rândul studenților, 2 – 5 octombrie 

Echipa de voluntari ai Universității de Stat „Alecu Russo” din 

Bălți, împreună cu echipa „Țara Verde”, a desfășurat 

activităţi educative și jocuri cu studenţii în timpul pauzei mari. 

Acțiunea a fost organizată cu scopul de a promova 

voluntariatul în rândul tinerilor. Pentru mai multe fotografii 

accesați aici. 

 

 

Vizită la Centrul Comunitar pentru Persoanele în Etate, 2 octombrie  

Voluntarii CMMT „Contemporanul” (pedagog-organizator I. 

Ureche) și CMMT „Făclia” (pedagog-organizator S. Vrabii) au 

vizitat Centrul Comunitar pentru Persoanele în Etate 

„RESPIRAȚIA A DOUA”, unde au prezentat un program 

cultural-artistic. Beneficiarii centrului au primit în dar cadouri 

hand-made, confecționate de voluntarii CMMT. Vedeți foto 

aici. 

 

 

Vizită de studiu cu desfăşurarea activităţilor sociale „Alături de voi…”, 3-6 octombrie  

 

CMMT „Făclia”, în parteneriat cu A.O. „Impuls” și „Ormos 

Charity”, au organizat și au desfășurat în Internatul pentru 

persoanele cu deficiențe de vedere master-class-uri de dans 

și de joc pe jambe. Mai multe fotografii aici și aici.  

 

 

 

 

Training „FII voluntar – nu vei regreta!”, 3 octombrie 

 

În incinta CMMT „Contemporanul” s-a desfășurat trainingul 

cu tematica „FII voluntar – nu vei regreta!”. Scopul activității 

a fost instruirea beneficiarilor și a viitorilor potențiali 

voluntari ai centrului. Găsiți fotografii de la activitate aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/678590442310954/photos/pcb.847644108738919/847643042072359/?type=3&theater
http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-decat-inima-unui-voluntar/
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/pcb.1643078669100313/1643073879100792/?type=3&theater
http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-decat-inima-unui-voluntar/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785738958390108&set=pcb.1527636670659542&type=3&theater&ifg=1
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Vizite la domiciliu a copiilor cu nevoi speciale, 3–6 octombrie  

 

Voluntarii și pedagogii-organizatori ai CMMT 

„Contemporanul”, „Făclie”, „Brigantina” și „Farul”, în 

parteneriat cu voluntarii Filialei Crucii Roșiei din municipiul 

Bălți, au vizitat la domiciliu copii cu nevoi speciale și persoane 

în etate rămase fără îngrijire. Mai multe fotografii aici și aici. 

 

 

 

 

„Vino la noi să fii voluntar!”, 4 octombrie 

 

Activitatea de promovare a serviciilor Centrului de Sănătate 

Prietenos Tinerilor „Atis” Bălți a fost în toi. Voluntarii și 

specialiștii au distribuit materiale informaționale și postere 

despre serviciile CSPT în zona de Centru a orașului, îndeosebi pe 

teritoriul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Cum a avut 

loc activitatea vedeți aici. 

 

 

 

„Împreună cu voi”, 4 octombrie 

 

 

Voluntarii grupului de inițiativă „Țara Verde” au vizitat la 

domiciliu și au distribuit pungi cu alimente copiilor cu 

dizabilități din mun. Bălți. Aici sunt fotografiile de la 

activitate. 

 

 

 

 

Atelier de confecționare a felicitărilor hand-made, 4 octombrie  

15 tineri cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani din Gimnaziul nr. 10 

din mun. Bălți au avut oportunitatea de a învăța tehnica 

confecționării felicitărilor hand-made. Atelierul a fost organizat de 

Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret (CRAT), în 

colaborare cu A.O. „Anima”, cu scopul dezvoltării abilităților de 

creație și de socializare. Cum s-au descurcat tinerii vedeți aici. 

http://balti.md/nu-exista-nimic-mai-puternic-decat-inima-unui-voluntar/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1785740501723287&set=pcb.1527636670659542&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/Atis.Balti/photos/pcb.1434484686668724/1434484610002065/?type=3&theater
http://balti.md/activitatile-grupului-de-initiativa-tara-verde-din-cadrul-snv/
https://www.facebook.com/anticafeneabalti/photos/pcb.360430801065769/360430604399122/?type=3&theater&ifg=1
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„Un spirit sănătos într-un corp sănătos", 5 octombrie  

Activitatea a fost dedicată copiilor din familiile cu venituri mici. 

Voluntarii Armatei Salvării, care au organizat activitatea, le-au 

povestit copiilor despre produsele sănătoase și cele dăunătoare. 

De asemenea, aceștia le-au oferit un prânz și o varietate de 

fructe și legume, iar pe stadion au avut loc curse de releu, jocuri 

active, un turneu de tenis de masă cu care s-a și încununat 

activitatea. Mai multe fotografii aici. 

 

Donare de sânge, 5 octombrie 

 

 

Voluntarii CMMT „Contemporanul”, împreună cu pedagogul-

organizator Ureche Irina, au vizitat Centrul de transfuzie a 

Sângelui din mun. Bălți. Scopul vizitei a fost salvarea unor vieți 

prin donare de sânge. 

 

 

 

 

Vizită veteranilor de război, 5 octombrie 

 

Familia unui veteran de război a fost vizitată de voluntarii 

CMMT „Contemporanul”, împreună cu pedagogul-

organizator Irina Ureche. Familia de vârstnici nu are copii și 

are nevoie de susținere. Beneficiarii au primit produse 

alimentare și asistență socială. Fotografiile le puteți accesa 

aici. 

 

 

 

Dezbatere „Să fii voluntar e în vogă sau…”, 6 octombrie 

Voluntarii A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Atis” și CMMT 

„Făclia” au abordat actualitatea și importanța activității de 

voluntariat. De asemenea, tinerii au demonstrat abilități de 

lucru în echipă și creativitate în cadrul unor tehnici de team-

building. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/pcb.1643081152433398/1643080019100178/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1786046861692651&set=pcb.1528450060578203&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/tdv.balti/photos/a.1485797014820565.1073741903.525859417481001/1485800841486849/?type=3&theater
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Donare de sânge, 6 octombrie 

Carabinierii unității militare 1003 s-au alăturat mișcării 

voluntarilor. Astfel, 30 de militari conduși de Sergiu Lupașcu, 

comandant-adjunct pentru personal și educație, s-au 

mobilizat pentru donare de sânge. Vedeți aici cum a decurs 

activitatea. 

 

 

Asistență socială persoanelor în etate, 6 octombrie 

 

Grijă și respect față de vârstnici au demonstrat voluntarii 

Armatei Salvării. Aceștia au distribuit 11 seturi de alimente în 

casele persoanelor în etate, care o duc greu. Mai multe 

fotografii vedeți aici. 

 

 

 

 

Seară de cinema cu elemente de colectare de fonduri, 6 octombrie 

Voluntarii Anticafenelei Bălți au organizat o seară de cinema 

cu popcorn. Activitatea a avut și elemente de colectare de 

fonduri, intrarea costând 5 lei în schimbul popcornului oferit. 

Suma colectată a fost utilizată pentru procurarea jocurilor de 

societate în Anticafenea de către grupul de voluntari. 

Fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

Lansarea proiectului „Câștigăm când Reciclăm III”, 8 octombrie  

Grupul de inițiativă „Țara Verde” a lansat, în cadrul SNV 

2017, proiectul „Câștigăm când Reciclăm III” în opt instituții 

de învățământ din raza mun. Bălți. Acest proiect prevede 

colectarea plasticului și a hârtiei pentru reciclare de către 

elevii mai multor licee și gimnazii din Bălți. Mai multe 

fotografii aici. 

 

În municipiul Bălți s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat în SNV 2017 a căror descriere 

poate fi găsită în Calendarul Municipal Bălți: 

 Expoziţie foto „Lacrimile copilăriei”, 2 octombrie – organizată de Universitatea de Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălţi, în scuarul instituției. 

 Activitatea dedicată persoanelor în etate, 2 octombrie – organizată de Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo” din Bălţi, în colaborare cu Direcția de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei. 

http://balti.md/ru/volontyory-prodolzhayut-provodit-blagotvoritelnye-aktsii/
https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/photos/pcb.1643081152433398/1643080512433462/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1910794969169976&set=pcb.1530192530403956&type=3&theater&ifg=1
http://balti.md/activitatile-grupului-de-initiativa-tara-verde-din-cadrul-snv/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/balti_calendar-municipal-snv-2017-2/
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 Selecția noilor voluntari, 3 octombrie – organizată de Clinica Juridică Universitară Bălţi, în 

parteneriat cu Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. 

 O carte pentru cei mai triști ca noi, 3 octombrie – organizată de A.O. „CASMED”, în parteneriat 

cu Liceul Teoretic „George Coșbuc”, și dedicată copiilor din familii social-vulnerabile din mun. Bălți. 

 Hai în gașca voluntarilor, 3 octombrie – organizată de A.O. „CASMED”, în parteneriat cu Liceul 

Teoretic „George Coșbuc” din mun. Bălți. 

 WORKSHOP „Voluntari în acțiune”, 4 octombrie – organizată de A.O. „Caroma Nord” în 

candrul mai multor instituții de învățământ din Bălți. 

 Oportunităţile acţiunilor de voluntariat, 4 octombrie – organizată de Clinica Juridică 

Universitară Bălţi, cu implicarea Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. 

 Activități de salubrizare, 5 octombrie – organizată de CSPT „ATIS”, în colaborare cu A.O. „TDV” 

Bălți și cu Instituția preșcolară nr. 43. 

 

Municipiul Chișinău 

 

 

Eveniment de lansare a SNV 2017 la Chișinău, 2 octombrie 

Mai mulți voluntari, jurnaliști, persoane publice au mers la Uzina de 

sortare a deșeurilor menajere.  O parte dintre voluntari au lucrat la 

linia de sortare, iar, în paralel, a fost organizată o sesiune de 

informare și instruire privind necesitatea sortării la sursă. 

Activitatea a fost organizată de Asociația Obștească „Tinerii pentru 

Dreptul la Viață”, în parteneriat cu Parlamentul RM, Coaliția 

Voluntariat, Consiliul Consultativ al ONG-urilor de Mediu și Stația 

de sortare a deșeurilor. Mai multe foto aici. 

 

Activitate de voluntariat în acordarea îngrijirilor paliative, 2 octombrie 

În cadrul activității au fost acordate îngrijiri holistice pentru 

pacienții, beneficiarii de îngrijiri paliative din secțiile IMSP, 

SCM nr.4, de către echipa de voluntari „Speranța”, formată 

din elevi care își fac studiile la CEMF „Raisa Pacalo”. Fotografii 

de la activitate vedeți aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155696314727521.1073742031.263119737520/10155696338302521/?type=3&theater
http://www.cemf.md/news/Sptmna-Naional-de-Voluntariat-ngrijiri-paliative


20 
 

„Fii voluntar, activează-ţi potenţialul!”, 2 octombrie 

Serviciul probaţiune juvenilă şi presentinţială din cadrul 

Direcţiei monitorizare a activităţii de probaţiune al 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune a organizat o masă 

rotundă destinată elevilor clasei a X–a din cadrul L.T. 

„Minerva”. Elevii au fost informaţi despre importanţa 

voluntariatului şi a implicării active în viaţa comunitară, au 

primit buclete şi materiale informaționale. Foto vedeți aici. 

 

 

Colectarea de cărți pentru copii, 2–5 octombrie 

 

O activitate frumoasă de colectare de cărți a fost organizată 

de voluntarii din cadrul A.O. ,,Serviciu Pentru Pace”.  Cărțile 

au fost donate copiilor de la Small Group House, fapt ce le-a 

adus zâmbete și bucurie. Pentru a vedea fotografii de la 

activitate, accesați aici. 

 

 

 

Activitate de voluntariat „De la inimă la inimă”, 3 octombrie  

Echipa de voluntari CaritasFarm și CEMF „Raisa Pacalo”, în 

parteneriat cu Reţeaua de farmacii „Sopharmacy” SRL, au 

desfăşurat o campanie de promovare a modului sănătos de 

viaţă cu genericul „De la inimă la inimă”. Activitatea s-a 

desfășurat în Secţia Cardiologie pediatrică a IMSP SCMC „V. 

Ignatenco”. Pentru camera de joacă a copiilor a fost făcută o 

donaţie de cărţi şi jucării. Mai multe fotografii găsiți aici. 

 

Vizită la Internatul Nr. 3, 3 octombrie 

Master-class-uri de confecționare și de aplicare a 

decorațiunilor, jocuri intelectuale, deprinderi de viață prin 

intermediul teatrului de păpuși – de acestea au avut parte 

copiii de la Internatul Nr.3. Activitatea de voluntariat a fost 

organizată de A.O. „CREDINȚA”, în colaborare cu Centrul 

Social „Renașterea”. Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698548467521.1073742040.263119737520/10155698549297521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/ms.c.eJwzNDA0NTU3NTIyMDY1Nzc1MtQzRBKxMEIXMUYXMTcE6QIA~;TMOIg~-~-.bps.a.10155752203277521.1073742170.263119737520/10155752203577521/?type=3&theater
http://www.cemf.md/news/De-la-inim-la-inim
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2044229222530894&set=pcb.2044237045863445&type=3&theater
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Lecție informativă „Vreau să fiu voluntar!”, 4 octombrie  

Biroul de Probațiune Ciocana a organizat o lecție informativă 

în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea 

Psihologie şi Şiinţe ale Educaţiei, specialitatea 

Psihopedagogie, la care au participat 17 studenţi. În cadrul 

acestei ore s-a realizat o scurtă prezentare a semnificaţiei şi a 

rolului probaţiunii în Republica Moldova, precum și s-a vorbit 

despre condiţiile şi posibilităţile de desfăşurare a 

voluntariatului în organele de probaţiune. Mai multe despre activitate aflați aici. 

 

Discuție la tema „Tânărul voluntar misionar”, 4 octombrie 

Tinerii filialei ATOM Chișinău, în frunte cu președintele 

ATOM, preot Vadim Corostinschi, s-au întâlnit pentru a 

discuta despre tânărul voluntar misionar. În cadrul întâlnirii s-

au făcut glume, s-au depănat amintiri și s-a discutat despre 

proiectul: „Ești prietenul meu real?”. Fotografii de la activitate 

găsiți aici. 

 

Lecție publică „Tineretul și alimentația sănătoasă”, 4 octombrie 

Activitatea a vizat promovarea alimentației sănătoase în 

rândurile tineretului studios de la Centrul de Excelență în 

Construcții. Organizator al acțiunii este CEMF „RAISA 

PACALO”, în colaborare cu echipa de voluntari „Promotorii 

sănătății”. Mai multe fotografii aici. 

 

 

Promovarea alimentaţiei corecte în rândul copiilor de diferite vârste, 4 octombrie 

Echipa de voluntari „Copilărie fără risc”, Catedra Discipline 

pediatrice, a organizat activități de informare a mamelor în 

secţiile Pulmonologie, Alergologie, Psihoneurologie vârstă 

fragedă ale IMSP Institutul mamei şi copilului, Spitalul 

municipal de copii nr.1 și Spitalul municipal de copii nr. 3. 

Pentru a vedea fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155718243052521
http://www.atosmd.club/2017/10/tanarul-voluntar-misionar-cine-este-el.html
http://www.cemf.md/news/Tineretul-i-alimentaia-sntoas
http://www.cemf.md/news/Promovarea-alimentaiei-corecte-copiilor-de-diferite-vrste-
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Fii stilistul tău propriu, 4 octombrie 

În cadrul acestei activități, beneficiarii au învățat atât 

proiectarea, cât și stilizarea propriului produs vestimentar, 

fiind ghidați de maistrul-instructor Irina Gusan și 15 voluntari 

de la Centrul de Excelență în Industria Ușoară. La finele 

evenimentului, participanții au primit un certificat care va fi 

luat în considerare la admiterea CEIU în următorul an de 

învățământ. Fotografii vedeți aici. 

 

 

Activități de grup, 4 octombrie  

Elevii claselor gimnaziale și liceale din cadrul Liceului 

„Universul” au beneficiat de lecții informative pe diferite 

tematici, instruiri și dezbateri, organizate de Biroul de 

Probațiune Centru. La activitate au participat consilierul 

probațiunii Iulia Terpan, practiciana Tatiana Rata și voluntarii 

Olesea Prida și Ana Pistrui. Mai multe fotografii aici. 

 

Voluntariat pentru copiii cu dizabilități, 4 octombrie 

Clubul sportiv central „Dinamo", în parteneriat cu Serviciul 

social „Asistenţă Personală” a Direcţiei municipale pentru 

protecţia drepturilor copilului, a organizat o activitate de 

voluntariat pentru copiii cu dezabilităţi din municipiul 

Chişinău. În cadrul acestei acţiuni, copiii au fost implicaţi în 

diverse activităţi distractive, au tras din arme sportive, din 

arcuri, au cunoscut şi au practicat diverse procedee din judo.     

 La final, copiii au fost serviţi cu dulciuri. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

Campanie de sensibilizare, 4 octombrie 

Studenții Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au 

primit suport informativ despre activitatea serviciului de 

probaţiune în Republica Moldova. Activitatea a fost ghidată 

de către șeful Biroului de Probațiune Buiucani, Svetlana 

Pascalova, şi consilierul de probaţiune Angela Ciobanu. Alte 

fotografii din cadrul campaniei vizualizați aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ceiuchisinau/photos/pcb.1640326939351684/1640332576017787/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136098576526242/1136098209859612/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718794977521.1073742120.263119737520/10155718795952521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1137138056422294/1137137886422311/?type=3&theater
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Masă rotundă la tema: „Rolul voluntariatului în societatea contemporană”, 5 octombrie 

Senatul Studenţesc al Universității de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport (USEFS), Sindicatul USEFS și Departamentul Educaţie 

şi Sport USEFS au organizat pentru studenții universității o 

masă rotundă. Scopul activității a fost de a-i familiariza cu 

rolul și beneficiile voluntariatului în societatea contemporană. 

Fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

Vizită la persoanele în vârstă cu dizabilități, 5 octombrie 

A.O. „CREDINȚA”, în colaborare cu Centrul Social 

„Renașterea”, a venit în ajutor unei personae în vârstă cu 

dizabilități. Voluntarii au făcut curățenie generală în locuința 

bătrânei ș au adus produse pentru pauza de ceai. Mai multe 

fotografii aici. 

 

 

Activități de voluntariat „Prevenirea anemiilor în sarcină”, 6 octombrie 

Echipa de volontari „Genevita” și Catedra Obstetrică și 

ginecologie a CEMF „RAISA PACALO” au organizat activități 

de informare a gravidelor în secțiile Patologia sarcinii al IMSP 

SCM nr. 1 și IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu genericul 

„Mamă sănătoasă - copil sănătos!”. Aici găsiți mai multe 

fotografii. 

 

Acordare de îngrijiri geriatrice, 6 octombrie 

Voluntarii echipei Edelweiss au realizat acțiunea de 

voluntariat de acordare a îngrijirilor geriatrice pacienților 

internați în Centrul Național de Geriatrie și Gerontologie din 

cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății al 

Republicii Moldova. Activitatea a fost organizată de CEMF 

„RAISA PACALO”. Fotografii găsiți aici. 

 

 

Promovarea modului sănătos de viață, 6 octombrie 

Voluntarii naționali și internaționali și-au unit eforturile cu 

beneficiarii Centrului de Zi pentru Bătrâni ai „Casei 

Providenței”, într-o campanie în aer liber, având drept scop 

colectarea fructelor de măceș (Rosa canina), utilizate la 

prepararea ceaiului pentru beneficiarii Cantinei sociale a 

„Casei Providenței”. Aici puteți vizualiza video-ul campaniei. 

http://usefs.md/activitatea_educativa_foto_2017-2018.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2044249875862162&set=pcb.2044253509195132&type=3&theater
http://www.cemf.md/news/Mama-sntoas-copil-sntos
http://www.cemf.md/news/Sptmna-Naional-de-Voluntariat-ngrijiri-geriaitrice
https://www.facebook.com/casaprovidentei/videos/905235819624091/


24 
 

Povești de Voluntariat, 6 octombrie 

La această activitate Fundația Filantropică Medico-Socială 

„Angelus Moldova” i-a invitat pe Alexandru Lebedev, 

fondator Diez, și pe Nata Andreev, reprezentantă a Consiliului 

American, care au deja o experiență frumoasă de voluntariat. 

Întâlnirea s-a desfășurat pentru ca voluntarii fundației să afle 

mai multe despre voluntariat și despre oportunitățile de 

implicare. Mai multe foto aici. 

 

 

Biroul verde, 6 octombrie 

Activitatea a avut loc în oficiul Asociației „MOTIVAȚIE” din 

Moldova (AMM) și a avut ca scop informarea și sensibilizarea 

angajaților AMM privind importanța sortării deșeurilor în 

oficiu. Aceștia au alcătuit și au atașat în diverse locuri din 

oficiu mesaje scrise cu diferite culori despre faptul că în birou 

angajații sortează separat gunoiul. Fotografii vedeți aici și aici. 

 

 

 

Acțiuni de caritate, 6 octombrie 

  

Azilul ReFclub pentru pensionari si invalizi din Chișinău a fost 

vizitat de angajații Biroului de Probațiune Centru. Aceștia au 

dat dovadă de implicare și de activism civic, au salubrizat și au 

împrospătat teritoriul azilului, precum și au organizat șezători. 

Găsiți mai multe informații și fotografii aici.  

 

 

 

 

Plantarea puieților, 7 octombrie 

Biroul de Probațiune Ciocana și A.O. „Parcurile Viitorului” au 

efectuat măsuri de îngrijre a terenului pe care s-au plantat 

copaci în 25 martie 2017. Activitățile au presupus: tunsul 

ierbii, mulcirea copacilor și socializarea dintre voluntari și 

localnici. Au fost implicați și condamnații la muncă 

neremunerată în folosul comunității, care au participat și la o 

oră educativ-instructivă despre plantările forestiere realizate 

pe bază de voluntariat. Detalii și fotografii/video găsiți aici și 

aici. 

 

https://www.facebook.com/HospiceAngelusMoldova/photos/a.676732062392296.1073741864.109912129074295/1539090012823159/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MotivatieMD/photos/a.360861633944285.89392.117257578304693/1641789975851438/?type=3&theater
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1201&l=ro
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136060626530037/1136060286530071/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718243052521.1073742112.263119737520/10155718243367521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PlantamFapteBuneInMoldova/videos/483058852066774/
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Atelier de conștientizare „Implementarea și dezvoltarea spiritului civic pentru comunități active 

(Al treilea spațiu al comunității – Cuibul democrației)”, 8 octombrie 

În cadrul atelierului, voluntarii, participanți ai Proiectului „Al 

treilea spațiu al comunității”, au pus în discuție perspectivele, 

dezvoltarea și promovarea Cuibului democrației din incinta 

Bibliotecii Publice de Drept. Evenimentul a fost organizat în 

parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Moldova (ABRM). 

Mai multe fotografii aici. 

 

În municipiul Chișinău s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat în SNV 2017 a căror 

descriere poate fi găsită în Calendarul Municipal Chișinău: 

 Un prânz cald și un zâmbet, 2-6 octombrie – organizată de Fundația de Binefacere „Casa 

Providenței”, în parteneriat cu ICE Germania. 

 Masă rotundă cu genericul „Treci la acţiune! Fii voluntar! Fii propriul tău proiect!”, 3 

octombrie – organizată de Biroul de Probațiune Buiucani. 

 Masă rotundă, 4 octombrie – organizată de I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică 

din Chişinău, în colaborare cu CNTM și Liceul „Ginta Latină”. 

 În armonie cu natura, 4 octombrie – organizată de I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică din Chişinău, la care au participat locatarii blocului locativ nr. 59 de pe str. M. 

Sadoveanu, 40. 

 Astăzi este Mercredi, 4 octombrie – organizată de Fundația de Binefacere „Casa Providenței”, 

în parteneriat cu ADVIT. 

 Legea Voluntariatului și cum voluntariatul dezvoltă personalitatea tinerilor, 4 octombrie – 

organizată de voluntarii Liceului Academiei de Științe a Moldovei, în parteneriat cu SUM 

Community. 

 Organizarea unei echipe pentru implicarea în acțiunile de binefacere pentru animalele 

abandonate, 4 octombrie - organizată de voluntarii Liceului Academiei de Științe a Moldovei. 

 „Fii voluntar, activează-ţi potenţialul!”, 6 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune 

Rîșcani, mun. Chișinău, în parteneriat cu Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 

 Prevenirea delincvenței juvenile, 6 octombrie – organizată de Biroul de probațiune Rîșcani, 

mun. Chișinău, cu susținerea Centrului comunitar pentru copii și tineret „Steaua”. 

 Acțiune de salubrizare pe sectorul adiacent, 7 octombrie – organizată de Penitenciarul - Spital 

„Pruncul”, nr. 16. 

 Salubrizarea părculeţului din preajma penitenciarului, 7 octombrie – organizată de 

Penitenciarul nr.4 – Cricova, cu susținerea Primăriei or. Cricova. 

 Citire de povești pentru copii, 8 octombrie – organizată de A.O. ,,Serviciu Pentru Pace”, în 

parteneriat cu www.youth.md și CNTM. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BPD.Hasdeu/photos/pcb.1551424434903926/1551424218237281/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/chisinau_calendar-municipal-snv-2017-3/
http://www.youth.md/
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Raionul Anenii Noi 

 

 

Act de caritate pentru familiile social-vulnerabile, 2 octombrie  

Biroul de Probaţiune Anenii Noi s-a mobilizat şi s-a deplasat 

în s. Mereni pentru a face un act de binefacere unei doamne 

care se află la evidenţă ca subiect al probaţiunii. Femeia are la 

întreţinere 3 copii cu vârsta de 7, 4 şi, respectiv, 2 ani, unica 

sursă de venit fiind salariul concubinului său. Mai multe 

detalii și foto găsiți aici. 

 

 

Istoria voluntariatului, 2 octombrie 

În cadrul activității, Biblioteca publică din s. Cobușca Veche a 

adunat informații despre istoria satului și despre cum se făcea 

voluntariat pe timpuri. Pentru a vizualiza fotografii, accesați 

aici. 

 

 

 

Activități de promovare a voluntarilor locali și aprecierea lor cu recunoașterea publică, 2-8 octombrie 

Activitatea constă în publicarea zilnică pe pagina de Facebook 

a Bibliotecii Publice Gura Bîcului a unui material media 

(articol, filmuleț) despre voluntarii locali. Astfel, acești oameni 

vor putea fi cunoscuți de toată localitatea. Mai multe 

informații despre voluntarii activi și fotografii găsiți aici, aici, 

aici, aici și aici. 

 

 

Zugrăvirea pavilionului din incinta Grădiniţei pentru copii „Ghiocel”, 3 octombrie 

Voluntarii Consiliului Local al Elevilor din cadrul Gimnaziului 

Gura Bîcului au zugrăvit pavilionul recent construit la 

grădinița „Ghiocel” din localitate. Activității s-a alăturat și 

voluntarul Corpului Păcii Jamie Guanciale. Împreună, 

participanții la acțiune au reușit să realizeze un lucru frumos 

pentru 150 de copii de la grădinița „Ghiocel”. Cum s-a 

desfășurat zugrăvirea vedeți aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155705240352521
https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.898232810344661/898232560344686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/biblioteca.gurabacului.3/videos/278081339365532/?hc_ref=ARRCY1ZbE7BP4wtb-5rVxnB8i_fKskqEUsLLV9aTzv4YZdFcebT2G3wE_UagIULBIjQ&pnref=story
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=278844515955881&set=pcb.278845319289134&type=3&theater
https://www.facebook.com/biblioteca.gurabacului.3/videos/278848199288846/?hc_ref=ARRCY1ZbE7BP4wtb-5rVxnB8i_fKskqEUsLLV9aTzv4YZdFcebT2G3wE_UagIULBIjQ&pnref=story
https://www.facebook.com/biblioteca.gurabacului.3/videos/279278942579105/?hc_ref=ARRCY1ZbE7BP4wtb-5rVxnB8i_fKskqEUsLLV9aTzv4YZdFcebT2G3wE_UagIULBIjQ&pnref=story
https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.898232810344661/898232560344686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2047558982130884&set=pcb.2047559775464138&type=3&theater
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Susținerea familiilor vulnerabile, 3 octombrie 

Echipa The Moldova Project a făcut o acțiune nobilă pentru 

15 familii social-vulnerabile cu mulți copii din com. Geamăna 

și com. Ciobanovca, r-l Anenii Noi. Acestea au primit în dar 

produse alimentare, haine și lucruri de primă necesitate. Mai 

multe despre activitate, precum și fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Susținerea familiilor monoparentale din s. Cobușca Veche, 3 octombrie 

Echipa de voluntari ai Bibliotecii publice din Cobușca Veche a 

mers în vizită, în cadrul unei acțiuni de caritate, la o mamă 

care crește sub aripa ei șase copii. Familia duce lipsă 

materială și financiară. Grupul a fost foarte receptiv și a 

adunat hăinuțe și încălțăminte pentru membrii familiei. 

Activitatea a avut loc cu suportul Direcției Asistență Socială, 

Primăria s. Cobușca Veche. Câtă bucurie le-au adus voluntarii 

celor șase copii vedeți aici. 

 

Un mic prânz la domiciliu, 3 octombrie 

Cu ocazia Zilei Persoanelor în Etate, membrii Grupului de 

Iniţiativă pe lângă Primăria s. Speia ,,Noua Generaţie” au 

mers la casele bătrânilor din localitate pentru a-i bucura cu un 

mic dejun. Activitatea a avut loc cu susținerea Direcției 

Asistență Socială, Primăria s. Speia, și a agenților economici 

din localitate. Pentru a vedea fotografii de la activitate, 

accesați aici. 

 

 

Acțiune de promovare a modului sănătos de viață, 3 octombrie 

Voluntarii AT Șansa și membrii Fondului pentru tineri 

Varnița, în parteneriat cu Biroul de Probațiune Bender, 

Inspectoratul de Poliție Bender, Liceul Teoretic Varnița, 

Centrul de Cultură și Tineret Varnița, au organizat acțiunea 

de promovare a modului sănătos de viață. Participanții la 

activitate au schimbat o bomboană pe o țigară și au distribuit 

pliante informaționale despre daunele alcoolului și ale 

tutunului. Mai multe foto aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/184736528242047/photos/pcb.1483560981692922/1483287888386898/?type=3&theater
https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.898977183603557/898976193603656/?type=3&theater
https://www.facebook.com/speisoara/photos/pcb.1281449588649422/1281448338649547/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CapitalaNationalaaTineretului/photos/a.723754644490138.1073741874.214468188752122/723754971156772/?type=3&theater
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Ajutăm bătrânii la treburile casnice, 4 octombrie 

Echipa de voluntari ai Bibliotecii publice din Cobușca Veche a 

adus o mână de ajutor dnei Nadejda Jitari – profesoară de 

matematică la pensie. Aceștia au ajutat-o la treburile casnice. 

Fotografii puteți accesa aici. 

 

 

 

 

„Fii om!”, 4 octombrie 

Elevii Liceului Teoretic „Andrei Straista” au colectat bani 

pentru a ajuta o familie în care tatăl are în grija sa două fiici, 

în timp ce soția este internată cu băiețelul de doar 1 an cu 

arsuri grave de gradul 3, primite în urma unui accident casnic. 

Istoria acestei familii și fotografii găsiți aici și aici.  

 

 

Salubrizarea drumului spre școală, 5 octombrie 

Elevii clasei a VII-a de la Gimnaziul Gura Bîcului și-au propus să fie 

de folos comunității. După lecții, înarmându-se cu cele necesare 

pentru a face curățenie, s-au pus pe treabă și au adus în ordine 

porțiunea de drum care duce spre școală. La final de activitate, ei 

au discutat despre necesitatea sortării deșeurilor. Aici vedeți 

fotografii de la activitate. 

 

 

Înverzim localitatea, 5 octombrie 

 

Grupul de inițiativă ,,Tineretul pentru dezvoltarea comunitară”, 

în colaborare cu Biblioteca publică Gura Bîcului, a organizat o 

acțiune de plantarea de copaci în preajma terenului de minifotbal. 

Scopul acestei acţiuni de voluntariat a fost de a contribui la 

înverzirea și umbrirea terenului de sport, pentru un mediu mai 

curat. Pentru fotografii accesați aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.898980880269854/898980633603212/?type=3&theater
https://m.facebook.com/zloteaurelia/posts/pcb.2030410413869900/?photo_id=2030410350536573&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.2030410413869900%26photo%3D2030410350536573%26profileid%3D100006528727346%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/20170406_125123.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=278606702646329&set=pcb.278607035979629&type=3&theater
https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.898993433601932/898993393601936/?type=3&theater
https://www.facebook.com/491004007734212/photos/pcb.899167843584491/899167756917833/?type=3&theater
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Voluntariatul – o șansă pentru o viață mai bună, 5 octombrie 

The Moldova Project și Ludoteca din com. Geamăna au 

organizat activități de animație socio-educative și creative 

pentru copiii din com. Geamăna. Implicarea copiilor 

dezavantajați a fost prioritatea activității. Detalii despre 

activități și fotografii sunt aici. 

 

 

Flashmob, 6 octombrie 

 

Voluntarii AT Șansa și membrii YB Varnița, în parteneriat cu 

actorii comunitari si tinerii din localitate, au promovat modul 

sănătos de viață prin dans. Cum s-au descurcat vedeți în 

fotografiile de aici. 

  

 

 

Activitate de salubrizare a malului râului Nistru, 6 octombrie 

Reprezentanți ai societăţii civile, angajați ai Primăriei s. Gura 

Bîcului, ai gimnaziului, OMF, echipa de judo și voluntari din 

localitate şi-au unit forțele şi au adus în ordine teritoriul de pe 

malul râului Nistru (locul unde se petrece Festivalul Național de 

Folclor „La Nistru la mărgioară”). Mai multe foto aici. 

 

 

Alte activități de voluntariat organizate în raionul Anenii Noi, în cadrul SNV 2017, pot fi găsite în 

Calendarul Raional Anenii Noi: 

 Masă rotundă „Organizarea sărbătorii „Ziua persoanelor în etate”, 2 octombrie – organizată 

de Grupul de Inițiativă pe lângă Primăria s. Speia ,,Noua Generație”. 

 Amenajarea sălii în incinta cafenelei „La izvor”, 2 octombrie – organizată de Grupul de 

Inițiativă pe lângă Primăria s. Speia ,,Noua Generație”. 

 Concert prezentat de voluntari împreună cu ansamblul „Tălăncuţa”, 3 octombrie – organizată 

de Grupul de Inițiativă pe lângă Primăria s. Speia ,,Noua Generație”. 

 O jucărie uitată, 4 octombrie – organizată de Serviciul social ,,Echipa mobilă”, în colaborare cu 

un specialist în protecția copiilor. 

 Ajută apropele tău, 5 octombrie – organizată de Liceul teoretic ,,Andrei Straistă”, în parteneriat 

cu Direcția Asistență Socială și Protecţia Familiei, Consiliul Raional Anenii Noi. 

 Salubrizarea staţiei N-1 a localităţii Speia, 6 octombrie – organizată de Grupul de Inițiativă pe 

lângă Primăria s. Speia ,,Noua Generație”. 

https://www.facebook.com/184736528242047/photos/pcb.1485429114839442/1485428228172864/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CapitalaNationalaaTineretului/photos/a.724517067747229.1073741876.214468188752122/724517244413878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529340350747692&set=pcb.529340590747668&type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/anenii-noi_calendar-raional-snv-2017-2/
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 Masă rotundă „Voluntariatul –un job al sufletului”, 7 octombrie – organizată de Biblioteca 

Publica Gura Bîcului, susținută de Primăria s. Gura Bîcului, ONG „Casa Noastră” și „Muguraşii de la 

Bîc”. 

 Salubrizarea satului Cobușca Veche, 7 octombrie – organizată de Biblioteca publică Cobușca 

Veche, în colaborare cu Primăria s. Cobușca veche și un voluntar de la Corpul Păcii.  

 

 

Raionul Basarabeasca 

 

 

Un trotuar curat pentru un sat bine amenajat, 2 octombrie 

În cadrul acestei activități, elevii Liceului Teoretic ,,Ștefan cel 

Mare”, ajutați de angajații Primăriei s. Carabetovca și A.O. CF 

,,Comunitate”, au curățat trotuarul adiacent liceului. Echipați 

cu unelte de muncă, aceștia au prășit, au strâns iarba și au 

măturat trotuarul cu o lungime de 200 m. Mai multe detalii și 

fotografii găsiți aici. 

 

 

„Ce este voluntariatul – obligație sau vocație?”, 3 octombrie 

În incinta Liceului Teoretic „Matei Basarab”, Consiliul Raional 

Basarabeasca a organizat un training pentru tineret cu 

tematica „Ce este voluntariatul – obligație sau vocație?”. Poze 

de la activitate puteți accesa aici. 

 

 

 

Activitate de sensibilizare a tinerei generaţii, 3 octombrie 

Biroul de Probaţiune Basarabeasca a desfăşurat, la Liceul 

Teoretic „N. Gogol”, or. Basarabeasca, o activitate de 

sensibilizare a tinerei generaţii cu noţiunea de voluntariat, 

principiile de bază ale voluntariatului, drepturile şi obligaţiile 

voluntarilor, la care au participat 21 de elevi ai clasei a X-a. 

Vedeți foto aici.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718643752521.1073742118.263119737520/10155718644332521/?type=3&theater
http://basarabeasca.md/ro/2017/10/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720749932521.1073742122.263119737520/10155720750682521/?type=3&theater
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Act de caritate, 5 octombrie 

În cadrul Centrului Comunitar Multifuncţional „Recunoştinţa” 

din or. Basarabeasca, consilierii Biroului de Probaţiune 

Basarabeasca au desfăşurat o acţiune de caritate pentru 

beneficiarii minori ai centrului. Astfel, 19 copii din familii 

social-vulnerabile au primit îmbrăcăminte şi încălţăminte şi o 

masă dulce. La activitate a participat şi Consiliul Raional 

Basarabeasca. Mai multe fotografii aici, aici și aici. 

 

 

O grădiniţă ca o garofiţă, 5 octombrie 

 

Elevii claselor a VIII-a și a IX-a de la Liceul Teoretic ,,Ștefan cel 

Mare”, dat fiind faptul că grădinița „Fulgușor” e în proces de 

reparație, au hotărât să aducă în ordine curtea, să vopsească 

gardul și jucăriile din curte. Cum a decurs activitatea vedeți 

aici. 

 

 

 

„Ești informat - ești înarmat!”, 6 octombrie 

Biroul de probaţiune Basarabeasca, în colaborare cu Consiliul 

Raional Basarabeasca şi Clubul Voluntarilor din or. 

Basarabeasca de pe lângă Asociaţia Obştească Centrul de 

Iniţiative ale tinerilor „Feed-back”, a organizat şi a desfăşurat 

în cadrul Liceului Teoretic „Matei Basarab” o masă rotundă la 

tema voluntariatului. Cine a participat la activitate aflați aici. 

 

 

 

Ziua internațională a persoanelor în etate. Marșul Voluntarilor, 7 octombrie 

  

Elevii Liceului Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, împreună cu 

membrii Clubului de Femei ,,Comunitate”, au vizitat 

persoanele în etate (268 la număr) și le-au oferit câte un 

buchet de flori, o felicitare și un balon. Activitatea s-a 

încununat cu un marș al voluntarilor. Fotografii de la 

eveniment vedeți aici. 

 

 

http://basarabeasca.md/ro/2017/10/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1137137343089032/1137137143089052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720749932521.1073742122.263119737520/10155720750322521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718634082521.1073742116.263119737520/10155718634522521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720749932521.1073742122.263119737520/10155720750602521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718637722521.1073742117.263119737520/10155718639167521/?type=3&theater
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S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora o puteți găsi în Calendarul Raional 

Basarabeasca SNV 2017: 

 „Grăbește-te să faci un bine!”, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Matei Basarab”, 

susținut de Consiliul Raional Basarabesca. 

 Editarea și repartizarea pliantelor, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Matei 

Basarab”, în parteneriat cu Consiliul Raional Basarabesca. 

 

 

Raionul Briceni 

 

 

Lecție publică, 3 octombrie 

 

Biroul de Probațiune Briceni a organizat o lecție publică 

pentru elevii claselor a IX-a și a X-a din cadrul Liceului Teoretic 

Lipcani. Fotografii de la activitate puteți vedea aici. 

 

 

 

Lecție publică, 6 octombrie 

Consilierii Biroului de Probațiune Briceni au decis să 

informeze elevii Şcolii Pedagogice „Gheorghe Asachi” din or. 

Lipcani despre subiectul probațiunii și despre importanța 

voluntariatului. Activitatea s-a desfășurat cu participarea 

reprezentantului Primăriei Lipcani și a fost coordonată cu 

Victor Gonciar, specialist principal al Direcţiei de Învăţământ 

Briceni şi conducerea instituţiilor respective. Fotografii găsiți 

aici. 

 

Despre alte activități desfășurate în raionul Briceni în cadrul SNV 2017 vă puteți informa din 

Calendarul Raional Briceni SNV 2017: 

 Oferirea pachetelor alimentare persoanelor în etate din localitate, 2 octombrie – organizată 

de Primăria or. Briceni, în colaborare cu alte primării și cu agenţii economici din raion. 

 Activitate extraşcolară ,,Bunicuţa mea cea bună, bunicuţa mea cea dulce”, 2 octombrie – 

organizată de Centrul de Creaţie a Copiilor din Briceni și Stația Tinerilor Tehnicieni, cu implicarea 

asistenţilor sociali din localitate. 

 Acţiuni de salubizare în locurile publice din s. Tabani, 3 octombrie – organizată de către 

diriginţii claselor împreună cu elevii Liceului Teoretic Tabani, cu participarea persoanelor 

beneficiare de ajutor social. 

 Campanie de informare, de promovare și de recunoaștere a voluntariatului, 3 octombrie – 

organizată de Liceul Teoretic Tabani și Gimnaziul Slobozia-Șirăuți. 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/basarabeasca_calendar-raional-snv-2017-3/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/basarabeasca_calendar-raional-snv-2017-3/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136048976531202/1136048753197891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155716423067521.1073742111.263119737520/10155716423652521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/briceni_calendarul-raional-snv-2017-2/


33 
 

 Acordarea ajutorului persoanelor în etate singuratice, 4 octombrie – organizată de asistenții 

sociali din s. Mărcăuţi, s. Mihăileni, s. Halahora de Sus și s. Criva. 

 Acţiuni de amenajare a lotului, 4 octombrie – organizată de Primăria s. Medveja și Primăria s. 

Slobozia-Șirăuți, în colaborare cu administrația gimnaziilor din localitate. 

 De ziua ta, iubite profesor, 5 octombrie – organizată de către Direcţia Învăţământ din cadrul 

Consiliului raional Briceni. 

 Vizită la domiciliu a persoanelor vârstnice, oferirea buchetelor de flori pentru profesorii în 

etate, 5 octombrie – organizată de primăriile din s. Hlina, s. Tabani, s. Caracuşenii Vechi, s. 

Grimăncăuţi, s. Cotiujeni și s. Trebisăuţi, în comun cu administrațiiile instituțiilor școlare din 

localități. 

 Confecţionarea felicitărilor pentru copiii cu dizabilități, 6 octombrie – organizată de Centrele 

de Creaţie a Copiilor Briceni şi Lipcani și Staţia Tinerilor Tehnicieni Briceni. 

 Vizite la bătrânii singuratici, 6 octombrie – organizată de primăriile din s. Şireuţi, s. Coteala și s. 

Hlina, în colaborare cu asistentul social, inspectorul de sector și diriginţii și elevii din şcoli. 

 Şi la bine şi la rău, eu sunt cu profesorul meu, 7 octombrie – organizată de administraţiile 

instituţiilor şcolare din s. Tabani, s. Caracuşenii Vechi, s. Corjeuţi, s. Teţcani, s. Trebisăuţi, s. 

Drepcăuţi, s. Larga și s. Cotiujeni, cu ajutorul asistentului social și al inspectorului de sector.                                                                           

 Acțiune de caritate în favoarea copiilor din familia ce a pătimit în urma incendiului, 7 

octombrie – organizată de Primăria s. Halahora de Sus și administrația Gimnaziului Halahora de 

Sus. 

 Suntem cu ochii pe vecini, 8 octombrie – organizată de primăriile din or. Briceni, or. Lipcani, s. 

Corjeuţi și s. Larga, în parteneriat cu administraţiile instituţiilor şcolare, asistentul social și 

inspectorul de sector. 

 Informarea persoanelor în etate prin pliante despre securitatea incendiară și măsuri de 

profilaxie (pregătirea sobelor către sezonul rece), 8 octombrie – organizată de administrațiile 

instituțiilor școlare din s. Coteala, s. Hlina, s. Larga, s. Cotiujeni, s. Tabani și s. Trebisăuţi. 

 

Raionul Cahul 

 

 

Preţuieşte-ţi viaţa, 2 octombrie 

În cadrul activității, voluntarii Centrului Regional de 

Dezvoltare Socio-Economică le-au făcut instruire elevilor 

Liceului Teoretic Ioan Vodă din Cahul în domeniul acordării 

primului ajutor medical prin informare și joc de rol. Mai multe 

fotografii aici. 

   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896074600720560&set=a.1896075197387167&type=3&theater
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Donația ta poate umple farfuria unui flămând, 3 octombrie 

  

 

Activitatea a constat în colectarea și distribuirea unui pachet 

cu alimente și a unui prânz cald persoanelor străzii din or. 

Cahul. Organizator al acțiunii este Centrul Regional de 

Dezvoltare Socio-Economică. Pentru a vizualiza fotografii de 

la activitate, accesați aici.  

 

 

 

Activitate de sensibilizare a tinerei generaţii privind fenomenul de voluntariat, 4 octombrie 

 

Biroul de Probaţiune Cahul, în parteneriat cu Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Agape”, a organizat o masă 

rotundă cu ocazia Săptămânii Naţionale a Voluntarilor. De 

asemenea, voluntarii au distribuit baloane copiilor din oraş. 

Mai multe detalii și fotografii aici și aici. 

 

 

 

„Joacă-te cu mine, fii prietenul meu!”, 4 octombrie 

Acțiunea de voluntariat a avut scopul de a dezvolta la copiii 

de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” spiritul de echipă. Ce 

activități au desfășurat voluntarii de la Centrul Regional de 

Dezvoltare Socio-Economică aflați aici. 

 

 

 

 

Activitate de salubrizare şi de curăţare a spaţiului aferent clădirii destinate pentru deschiderea 

Centrului Raional de Tineret, 5 octombrie 

Activitatea de salubrizare la viitorul Centru de Tineret ce 

urmează a fi deschis în curând de către Consiliul Raional Cahul 

a fost organizată de Serviciul Tineret și Sport al Consiliului 

Raional, în parteneriat cu Asociația Obștească „Perspectiva”. 

La muncă voluntară a participat activ echipa YouthBank 

Cahul. Cum s-au mobilizat tinerii vedeți aici și aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896082207386466&set=a.1896075197387167&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155716407322521.1073742110.263119737520/10155716407377521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136047063198060/1136046723198094/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896079190720101&set=a.1896075197387167&type=3&theater
http://cahul.md/tinerii-din-cahul-in-actiune/
https://www.facebook.com/youthbankcahul/photos/pcb.1256852577794176/1256852287794205/?type=3&theater
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Voluntariat pentru copiii defavorizați, 5 octombrie 

Şcoala-internat pentru copiii cu deficiențe de auz din or. 

Cahul a fost ținta unei activități de voluntariat desfășurate de 

voluntarii Centrului Regional de Dezvoltare Socio-

Economică. Aceștia au colectat și au distribuit beneficiarilor 

donaţii în obiecte și haine. Fotografii accesați aici. 

  

 

 

 

Desene pe asfalt, 6 octombrie 

 

Bucurie mare pentru micuții de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” 

din or. Cahul. Asistați de voluntarii Centrului Regional de 

Dezvoltare Socio-Economică, aceștia și-au pus creativitatea în 

funcție și au făcut diverse desene pe asfalt. Mai multe poze 

aici.  

 

 

 

Campanie de informare a populației, 6 octombrie 

 

Colaboratorii Biroului de Probaţiune Cahul, în colaborare cu 

Asociaţia „Pas cu Pas” regiunea Sud Cahul, au distribuit 

trecătorilor din oraș pliante. Scopul a fost familiarizarea 

oamenilor cu noțiunea de voluntariat și importanța acestuia. 

Detalii aici. 

 

 

 

Flashmob: felicitări hand-made, 7 octombrie 

Copiii cu deficiențe de auz de la Şcoala-internat pentru copiii 

cu deficiențe de auz din or. Cahul au fost implicați într-o 

activitate de confecționare a felicitărilor hand-made. Alături 

de voluntarii Centrului Regional de Dezvoltare Socio-

Economică, ei au petrecut timpul frumos și interesant. Mai 

multe fotografii găsiți aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896074600720560&set=a.1896075197387167&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896076744053679&set=a.1896075197387167&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155716407322521.1073742110.263119737520/10155716407557521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1896074527387234&set=a.1896075197387167&type=3&theater
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În raionul Cahul, în cadrul SNV 2017, s-a mai desfășurat activitatea Nouă ne pasă, pe 8 octombrie, 

organizată de Centrul Regional De Dezvoltare Socio-Economică. Descrierea poate fi găsită în 

Calendarul Raional Cahul SNV 2017.  

 

 

Raionul Cantemir 

 

 

O oră în rol de profesor, 2 octombrie 

 

Elevii clasei a 7-a ,,A” de la Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or. 

Cantemir, au dezvoltat competențe digitale cadrelor didactice 

din instituție (crearea paginilor Facebook, a poştei 

electronice). Activitatea a avut loc cu susținerea Academiei de 

Inovare şi Schimbare prin Educaţie. Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

Să educăm copiii pentru diversitate, 2 octombrie 

Voluntarii Keystone Moldova din Baimaclia, raionul 

Cantemir, s-au implicat în realizarea unei lecții de sensibilizare 

a elevilor din satul Ciobalaccia, cu genericul: „Să educăm 

copiii pentru diversitate”. În cadrul orei, copiilor li s-a explicat 

ce înseamnă dizabilitate, cine sunt persoanele cu dizabilități și 

cum trebuie să se comporte cu ele. Prin joc, copiii au fost 

îndemnați să nu manifeste un comportament discriminatoriu față de semenii lor cu dizabilități și să 

promoveze incluziunea comunitară a tuturor persoanelor. Mai multe poze aici. 

 

„O floare pentru orașul meu, Cantemir!”, 2 octombrie 

Primăria or. Cantemir s-a mobilizat și a plantat puieți de 

copaci și trandafiri. S-a reușit și o colaborare frumoasă cu 

Liceul Teoretic „D. Cantemir”, elevii căruia au participat la 

activitatea de voluntariat. Pentru a vizualiza fotografii, 

accesați aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/cahul_calendar-raional-snv-2017-2/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155757799787521.1073742172.263119737520/10155757799897521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159586241395171/10159586239670171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/primariacantemir/photos/pcb.1484014461679840/1484012931679993/?type=3&theater
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Oră de ed. civică „Solidaritate şi voluntariat”, 2 octombrie 

Elevii claselor V- IX de la Gimnaziul ,,M. Eminescu”, Baimaclia, 

au fost familiarizați cu formele de voluntariat, cine pot fi 

voluntari. Li s-a vorbit despre solidaritate faţă de cei aflați în 

situaţii grele de viaţă. Despre cum s-a desfășurat ora aflați 

aici. 

 

 

Lucrări de salubrizare, 2 octombrie 

 

Consilierii Biroului de probaţiune Cantemir, în comun cu 

Consiliul Raional Cantemir, au făcut ordine în parcul aferent 

Casei de cultură din or. Cantemir. Cum s-au descurcat vedeți 

aici și aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea terenului de joacă, 2 octombrie 

Elevii claselor VIII-IX de la Gimnaziul ,,Vasile Pârvan”, com. 

Gotești, împreună cu diriginții, au strâns deșeurile de pe 

terenul de joacă și teritoriul adiacent terenului. Mai multe 

foto aici. 

 

 

 

O comunitate mai frumoasă prin voluntariat, 2 octombrie 

Angajații Serviciului Cultură și Turism Cantemir, în 

parteneriat cu Biblioteca publică raională Cantemir și Casa 

de Cultură Cantemir au strâns deșeurile de pe teritoriul 

Parcului Casei Raionale Cultură. Mai multe informații și 

fotografii găsiți aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/543440022485711/photos/pcb.859828537513523/859828480846862/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1163955503652405/photos/pcb.1444796948901591/1444792812235338/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991853417620019&set=pcb.991855317619829&type=3&theater
https://www.facebook.com/572378512952808/photos/pcb.674002229457102/674000096123982/?type=3&theater
file:///C:/Users/TDV/AppData/Roaming/Microsoft/Word/1444813478899938
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155733602287521.1073742154.263119737520/10155733602837521/?type=3&theater
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Oferă ajutor persoanelor în etate, 2 octombrie 

 

 

Primăria s. Coștangalia, în colaborare cu Centrul social 

,,Bethania”, a oferit prânz persoanelor social-vulnerabile din 

localitate. Vedeți fotografii de la activitate aici.  

 

 

 

Implicarea voluntarilor în activități de salubrizare, 4 octombrie 

În cadrul activității s-a făcut ordine pe teritoriul și în incinta 

muzeului de studiere a ținutului natal. Acțiunea a fost 

organizată de echipa A.O. ,,Keystone - Moldova”, în comun 

cu Grupul de Auto-reprezentanţi din s. Baimaclia. Mai multe 

foto aici. 

 

 

Amenajarea parcului din preajma satului, 4 octombrie 

 

Primăria s. Stoianovca, în parteneriat cu A.O. „Stoianovca 

ZaEdno”, a pus la cale o acțiune de amenajare a parcului din 

s. Stoianovca. Participanții au curățat parcul și au vopsit 

copacii. Pentru mai multe detalii și fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

O carte și o jucărie pentru o copilărie fericită, 4 octombrie 

S-au făcut donații pentru copiii din familii social-vulnerabile 

(jucării, rechizite școlare, cărți). Activitatea a fost organizată 

de Liceul Teoretic „D. Cantemir”, cu susținerea Primăriei or. 

Cantemir și a ziarului „Sud-expres”.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/939323926116642/photos/pcb.1464655586916804/1464651006917262/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159586241395171/10159586239685171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1516052042031492/photos/a.1740159939620700.1073741913.1516052042031492/1740160342953993/?type=3&theater
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Văruirea copacilor, 4 octombrie 

  

 

În cadrul SNV 2017, elevii clasei a II-a de la Gimnaziul „Mihai 

Eminescu” din or. Cantemir, împreună cu diriginta, au văruit 

arborii și băncile din jurul şcolii. Informații despre activitate și 

fotografii accesați aici. 

 

 

 

Un cartof pentru un bătrân, 4 octombrie 

 

 

Elevii Liceului Teoretic „D. Cantemir”, susținuți de Primăria 

or. Cantemir, s-au mobilizat pentru colectarea de produse 

alimentare care au fost donate bătrânilor singuratici din or. 

Cantemir. Fotografii de la activitate vedeți aici și aici. 

 

 

 

Alcătuirea şi prezentarea posterelor ,,Eu în serviciul comunităţii mele”, 4 octombrie 

 

 

Elevii de la Gimnaziul ,,M. Eminescu” Baimaclia au prezentat 

postere despre activitatea lor de voluntariat. Detalii aflați aici. 

 

 

 

 

O oră în rol de bibliotecar, 6 octombrie 

 

Cum e să fii bibliotecar? Au simțit-o pe propria piele elevii cl. 

VI-IX de la Gimnaziul din s. Coștangalia, care au decis să 

devină bibliotecari pentru o oră. La final de activitate, 

voluntarii și angajații Bibliotecii Publice Coştangalia au 

realizat un video pe care îl puteți vizualiza aici. Mai multe 

fotografii aici. 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723948287521.1073742144.263119737520/10155723950757521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723957022521.1073742145.263119737520/10155723958602521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416637915055887&set=gm.1576324212428403&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159586241395171/10159586239475171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/939323926116642/videos/1464672910248405/
https://www.facebook.com/939323926116642/photos/pcb.1464670736915289/1464662606916102/?type=3&theater
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 Suport psihologic și material unei familii social-vulnerabile, 6 octombrie 

Activitatea a constat în oferirea de suport psihologic și 

material din partea Federației Familiilor pentru Unificare și 

Pace în Lume (FFUPLM): produse igienice, alimentare și 

rechizite școlare, unei familii vulnerabile (cu mulți copii, 

dintre care un copil cu dizabilitate, părinții fiind șomeri). 

Activitatea a fost coordonată de un psiholog de la Serviciul de 

Asistență Psihopedagogică (SAP) din Cantemir. Fotografii vedeți aici. 

 

Curățarea parcului, traseul central al comunei Gotești, 6 octombrie 

 

 

S-a făcut ordine în parcul comunei Gotești, inclusiv la izvor. La 

activitate au participat elevii voluntari ai claselor a VI-a de la 

Gimnaziul ,,Vasile Pârvan”. Fotografii de la acțiunea 

organizată de Primăria com. Gotești vedeți aici. 

 

 

 

Surprize, Surprize la Spitalul de pediatrie, 6 octombrie 

CSPT Cantemir a organizat o activitate frumoasă în cadrul 

SNV 2017. Voluntarii au mers la Spitalul de pediatrie din or. 

Cantemir și le-au oferit copiilor baloane, dulciuri și insigne. 

Mai multe foto aici. 

 

 

În raionul Cantemir, în cadrul SNV 2017, s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat 

descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul raional Cantemir SNV 2017: 

 Activitate de instruire a elevilor cu CES (pictură, dans, teatru, aplicaţii din hârtie) din cadrul 

Centrului de Resurse Educaţionale Intraşcolare, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Mihai 

Eminescu” din or. Cantemir, în parteneriat cu Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie. 

 Hai în gaşca voluntarilor, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” din or. 

Cantemir. 

 Act de caritate, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” din or. Cantemir. 

 Să nu uităm de cei mai trişti ca noi, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,M. Eminescu” 

Baimaclia, în parteneriat cu asistentul social din comunitate și agenţi economici. 

 Amenajarea sălilor de clase după reparație, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile 

Pârvan” Gotești. 

 Acordarea ajutorului pentru șase bătrâni din sat, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,M. 

Eminescu” Baimaclia, în colaborare cu asistentul social din comunitate. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723228712521.1073742133.263119737520/10155723230602521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/572378512952808/photos/pcb.674002229457102/673999006124091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155731633522521.1073742152.263119737520/10155731633622521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/cantemir_calendar-rainal-snv-2017-3/
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 Văruirea copacilor pe străzile satului, 5 octombrie – organizată de Primăria s. Stoianovca, în 

comun cu Biblioteca din localitate și Casa de Cultură. 

 Acţiuni de salubrizare, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,M. Eminescu” din or. Cantemir, 

cu suportul Primăriei or. Cantemir. 

 Organizarea colectării pachetelor pentru persoane social-vulnerabile, 6 octombrie – 

organizată de Primăria s. Stoianovca, în comun cu Biblioteca din localitate și Casa de Cultură. 

 Flashmob „Pacea pentru mine”, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „D. Cantemir”, în 

parteneriat cu voluntarii Corpului Păcii în Moldova Alex Bostian și James Coslow. 

 

 

Raionul Călărași 

 

Salubrizare, 2 octombrie 

Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF Călărași, în 

colaborare cu elevii gimnaziului din localitatea Onișcani, au 

ajutat doi vârstnici la lucrări casnice, precum greblatul 

frunzelor, măturatul, asigurarea plinului cu apă potabilă, 

aranjarea lemnelor pentru iarnă. Munca voluntară a fost 

surprinsă în fotografiile de aici. 

 

 

 

Recoltarea roadei, 6 octombrie  

 

Serviciul Asistență Personală din s. Sipoteni, DASPF Călărași, 

în persoana Victoriei Morari, a venit cu o inițiativă nobilă, în 

cadrul SNV 2017, de a ajuta o beneficiară la culesul poamei. 

Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul 

raional Călărași SNV 2017: 

 Flashmob, 2 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Socială Comunitară, DASPF Călărași. 

 Contribuții financiare în contextul desfășurării sărbătorii tradiționale TOAMNA DE AUR 2017, 

2 octombrie – organizată de Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală, în parteneriat cu 

mediul de afaceri din raion. 

 Seminar de instruire cu medicii de familie, 2 octombrie – organizată de Centrul de Sănătate 

(CS) Călăraşi, în comun cu Primăria or. Călărași.  

 Vizitarea azilului de persoane cu dizabilităţi cu înmânarea produselor şi a materialelor de 

primă necessitate, 2 octombrie – organizată de Şcoala sportivă „Mihai Viteazul”. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155788410277521.1073742182.263119737520/10155788410497521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155790276737521.1073742183.263119737520/10155790277442521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/calarasi_calendar-raional-snv-2017-3/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/calarasi_calendar-raional-snv-2017-3/
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 Salubrizare (s. Pîrjolteni), 2 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, 

DASPF Călărași. 

 Curățenie generală în curte și în locuință, 3 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială 

la Domiciliu, DASPF Călărași. 

 Acordarea ajutorului umanitar, 3 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Socială 

Comunitară, DASPF Călărași. 

 Amenajarea teritoriului, sădirea copacilor, 3 octombrie – organizată de Şcoala sportivă „Mihai 

Viteazul”. 

 Recoltarea roadei, 3 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Personală. 

 Reparația locuinței, 4 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF 

Călărași. 

 Amenajarea locuinței și a gospodăriei, 4 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Socială 

Comunitară, DASPF Călărași. 

 Curățenie generală în locuință, 4 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Personală. 

 Salubrizarea parcului, 4 octombrie – organizată de DASPF Călărași și Azilul PVPD, în parteneriat 

cu Spitalul Raional, Comisariatul militar, Stomatologia și Consiliul Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM). 

 Salubrizarea și distribuirea pachetelor cu produse alimentare, 5 octombrie – organizată de 

Serviciul Asistența Socială Comunitară, Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF Călărași, în 

parteneriat cu ONG „Casa Esterei”. 

 Informarea pacienților bolnavi despre necesitatea ducerii unui mod de viață sănătos, 5 

octombrie – organizată de Centrul de Sănătate Călăraşi, în colaborare cu Ziarul „Tainele Sănătăţii”. 

 Pregătirea de sezonul rece, 5 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, 

DASPF Călărași, cu participarea elevilor gimnaziului din localitate. 

 Flashmob (s. Sadova), 5 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Socială Comunitară, 

DASPF Călărași. 

 Salubrizarea parcului din or. Călărași, 5 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Parentală 

Profesionistă, DASPF Călărași. 

 Salubrizarea și distribuirea pachetelor cu produse alimentare, 6 octombrie – organizată de 

Serviciul Asistența Socială Comunitară, Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF Călărași, cu 

participarea elevilor gimnaziului din localitate. 

 Defrișarea copacilor deteriorați, 6 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială la 

Domiciliu, DASPF Călărași. 

 Ajută o persoană în etate din s. Bravicea și s. Hirova, 6 octombrie – organizată de Serviciul 

Asistență Socială Comunitară, Serviciul Asistență Parentală Profesionistă, DASPF Călărași, cu 

implicarea elevilor gimnaziului din localitate. 

 Consiliere psihologică subiecților probațiunii, 6 octombrie – organizată de Biroul de 

Probațiune Călărași, în parteneriat cu DASPFM și Centrul de Sănătate Prietenos Tineretului ,,Vita- 

Longa”. 

 Salubrizare, 6 octombrie – organizată de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF Călărași. 

 Asigurarea cu lemne pentru sezonul rece (s. Horodiște și s. Hîrbovăț), 7 octombrie – 

organizată de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, DASPF Călărași. 
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 Ajutor la treburile casnice, 7 octombrie – organizată de Serviciul Asistență Personală.  

 Acte de caritate pentru păturile social-vulnerabile din raionul Călărași, 8 octombrie – 

organizată de către Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală. 

 

 

Raionul Căușeni 

 

 

Suport moral pentru subiecții probațiunii, 3 octombrie  

Consilierii de probațiune au colectat și au donat haine și 

produse alimentare a două persoane care se află în evidența 

Biroului de Probațiune Căușeni și în familiile cărora sunt 

mulți copii minori și au nevoie de un ajutor material pentru 

îngrijirea acestora. Detalii și fotografii vedeți aici. 

 

 

 

Câștigă un prieten, 7 octombrie 

Voluntarii din satul Zaim au petrecut timpul socializând și 

jucându-se cu un copil cu dizabilitate din localitate, 

demonstrând că noi toți suntem diferiți, dar fiecare merită să 

obțină un prieten. Partenerii implicați sunt Biblioteca publică 

Zaim și Primăria s. Zaim. Mai multe foto de la activitate găsiți 

aici. 

 

 

S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul 

raional Căușeni SNV 2017: 

 Amenajarea spaţiului aferent Centrului comunitar „Casa în care mă simt copil”, 2 octombrie – 

organizată de Primăria s. Taraclia, în parteneriat cu ÎM de salubrizare Taraclia. 

 Pentru o carieră de succes, 2 octombrie – organizată de Biblioteca Publică Căuşeni, cu 

implicarea Oficiului Forţei de Muncă. 

 Amenajarea stadionului din localitate, 2-6 octombrie – organizată de Centrul Misericordia, cu 

suportul Primăriei s. Coşcalia și al agenţilor economici din localitate. 

 Amenajarea locurilor publice, 3 octombrie – organizată de Primăria s. Copanca, în colaborare 

cu gimnaziile din localitate. 

 Sensibilizăm pentru a schimba situaţia ecologică, 4 octombrie – organizată de Primăria s. 

Grădiniţa, în parteneriat cu grupele de iniţiaitvă din localitate.  

 Promovăm voluntariatul prin mass-media, 5 octombrie – organizată de echipa de voluntari din 

localitate, sub conducerea lui Ion Burlacu, în colaborare cu Biblioteca publică Zaim.  

https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136062486529851/1136062306529869/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OEchipaPozitiva/photos/pcb.130711987579905/130711554246615/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/causeni_calendar-raional-snv-2017-3/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/causeni_calendar-raional-snv-2017-3/
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 Ziua autoconducerii, 5 octombrie – organizată de Primăria s. Cîrnăţeni, cu implicare echipei de 

voluntari din localitate. 

 Zi sanitară în localitate, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Grădiniţa, în parteneriat cu 

grupele de iniţiativă din localităţile Grădiniţa, Leuntea, Valea Verde. 

 Cu drag pentru profesori, 6 octombrie – organizată de Casa de cultură Cîrnăţeni, cu suportul 

Primăriei s. Cîrnăţeni. 

 

Raionul Cimișlia 

 

 

Oră informativă „Promovarea modului sănătos de viaţă”. Donaţie de jucării, 2 octombrie 

Colaboratorii și voluntarii Centrului de Sănătate Prietenos 

Tinerilor (CSPT) „Tineri Pentru Tineri” au organizat o 

activitate de promovare a modului sănătos de viață și un act 

de caritate pentru beneficiarii Centrului de Creație - ONG 

„Alături de Ei”. Este vorba despre 24 de copii cu nevoi 

speciale. Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

Sensibilizarea comunităţii despre voluntariat, 2 octombrie 

 

La inițiativa Primăriei or. Cimişlia, câțiva ciclişti au mers pe 

străzile principale ale oraşului Cimișlia şi au îndemnat 

locuitorii să iasă la amenajarea şi salubrizarea localității. Cum 

s-a desfășurat campania vedeți aici. 

 

 

 

 

Sesiune de informare „Toţi diferiţi şi toţi egali”, 2 octombrie 

 

La Biblioteca Publică Orăşenească „Mihai Eminescu” din or. 

Cimișlia s-a desfășurat o activitate de promovare a toleranței 

și a dialogului intercultural. Organizator al acțiunii este A.O. 

„Pro Cimişlia”. Mai multe foto aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129053134421037&set=pcb.1543139362398508&type=3&theater
https://www.facebook.com/primaria.cimislia/photos/a.871502512998183.1073741854.336623329819440/871503682998066/?type=3&theater
https://www.facebook.com/222236391456697/photos/a.516505162029817.1073741925.222236391456697/516505768696423/?type=3&theater
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Acţiune de caritate: colectare de cărţi, jucării, îmbăcăminte, încălţăminte, fonduri, 2-5 octombrie 

A fost efectuată o vizită de către copiii de la L.T. „Ion 

Creangă” la Azilul de Bătrâni din oraş. Copiii au organizat un 

mic concert care le-a făcut ziua mai frumoasă persoanelor în 

etate de la azil. Pentru a vedea fotografii, accesați aici și aici.  

  

 

Acțiuni de caritate, 2 octombrie 

La Azilul de Bătrâni din or. Cimișlia au mers în vizită și 

consilierii Biroului de probaţiune Cimişlia. Aceștia au donat 

vârstnicilor haine și produse alimentare. Acțiunea a fost 

organizată în parteneriat cu Consiliul Raional Cimişlia, L.T. 

„Mihai Eminescu”, Biblioteca orăşănească și CSPT Cimişlia. 

Găsiți detalii și fotografii aici. 

 

 

Oră informativă: „Eu vreau să fiu sănătos!”, 3 octombrie 

Activitatea s-a petrecut cu implicarea beneficiarilor Centrului 

de Creaţie. Astfel, colaboratorii şi voluntarii CSPT „Tineri 

Pentru Tineri” au discutat cu 22 de adolescenţi despre 

promovarea unui mod sănătos de viaţă şi le-au dăruit 

acestora cărţi şi jucării. Vedeți foto aici. 

 

 

Masă rotundă, 5 octombrie 

Biroul de probaţiune Cimişlia, în comun cu BCIS Cimişlia, a 

organizat o masă rotundă pentru subiecții probațiunii. Aceștia 

au fost familiarizați cu servicii şi informații relevante atât din 

domeniul voluntariatului, cât și al probațiunii. Mai multe 

fotografii și detalii aflați aici. 

 

 

Concert dedicat copiilor internaţi în secţia Pediatrie, 6 octombrie 

 Elevii de la IP „Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor” au prezentat un concert pentru copiii 

internați în Secția Pediatrie a Spitalului raional Cimișlia. 

Activitatea a culminat cu oferire de daruri în holul CSPT 

„Tineri Pentru Tineri”. Accesați mai multe fotografii aici. 

 

 

http://cimislia.md/ro/page/primaria/noutatile-primariei-384?item=activitati-de-voluntariat-in-orasul-cimislia
https://www.facebook.com/primaria.cimislia/photos/a.871502512998183.1073741854.336623329819440/871503072998127/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136074559861977/1136074326528667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129162534410097&set=pcb.1543637795681998&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155754538402521.1073742171.263119737520/10155754538462521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129266317733052&set=pcb.1544095365636241&type=3&theater
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S-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul 

Raional Cimișlia SNV 2017: 

 Sensibilizarea comunităţii despre voluntariat, 2 octombrie – organizată de CSPT „Tineri Pentru 

Tineri”. 

 Activitate de caritate, 2 octombrie – organizată de IP „Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor”. 

 Amenajarea teritoriului Scara Prahovei, 3 octombrie – organizată de Consiliul Raional Cimișlia. 

 Masă rotundă „Voluntariatul - câştigul tău şi al societăţii”, 4 octombrie – organizată de CSPT 

„Tineri Pentru Tineri” împreună cu IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Activitate de salubrizare și donaţie de cărţi, 6 octombrie – organizată de CSPT „Tineri Pentru 

Tineri”. 

 Donație pentru copiii secţiei Pediatrie și pentru vârstnicii din azil, 6 octombrie – organizată de 

Primăria or. Cimişlia, în colaborare cu IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”, IP Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu”, Biblioteca Publică Orăşenească „Mihai Eminescu”, IP „Centrul Raional de Creaţie a 

Copiilor şi Adolescenţilor”, CSPT „Tineri Pentru Tineri” și Clubul Politic al Femeilor. 

 Lucrări de amenajare şi salubrizare a locurilor publice din oraş, 6-8 octombrie – organizată de 

Primăria or. Cimişlia, în parteneriat cu ÎM „Servicii Publice Cimişlia”. 

 Lucrări de caritate, 6-7 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Lucrări de amenajare, 6 octombrie – organizată de Consiliul Raional Cimișlia. 

 Donaţie de cărţi, 7 octombrie – organizată de CSPT „Tineri Pentru Tineri”. 

 Flashmob, 8 octombrie – organizată de Consiliul Raional Cimişlia, Secţia Cultură, Tineret, Sport, 

cu implicarea voluntarilor din Primăria or. Cimişlia, IP Liceul Teoretic „Ion Creangă”, IP Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”, Biblioteca Publică Orăşenească „Mihai Eminescu”, IP „Centrul Raional 

de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor”, CSPT „Tineri Pentru Tineri”, Cubul Politic al Femeilor din 

Cimişlia și mass-media locală. 

 

 

Raionul Criuleni 

 

 

Sesiune de informare „Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală”, 2 octombrie 

Centrul Resurse pentru Tineri „UniT” a organizat un seminar 

de informare pentru elevii Liceului Teoretic „Boris Dînga”. 

Tinerii au fost informați despre Legea Voluntariatului, despre 

beneficiile juridice și sociale ale voluntariatului. Fotografii 

puteți accesa aici. 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/cimislia_calendar-raional-snv-2017-2/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/cimislia_calendar-raional-snv-2017-2/
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1343879635709847.1073742230.518010184963467/1343879759043168/?type=3&theater
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Activitate informativă, 2 octombrie 

 

Subiectul discuției a fost implementarea Legii Voluntariatului 

nr. 121 din 18 iunie 2010. Activitatea a fost organizată de 

Biroul de Probațiune Criuleni pentru elevii claselor a XII-a a 

Liceului Teoretic „Boris Dînga”. Mai multe foto aici. 

 

 

 

Implicarea voluntarilor în mediatizarea activității de probațiune, 2 octombrie 

La inițiativa Biroului de Probațiune Criuleni, mai mulți 

voluntari au participat la distribuirea pliantelor informative cu 

privire la activitatea de probațiune. Cum s-a desfășurat 

activitatea vedeți aici. 

 

 

 

Seminar de informare „Beneficiile voluntariatului”, 3 octombrie 

Scopul seminarului organizat de Centrul de resurse pentru 

tineri „UNIT” a fost informarea tinerilor despre beneficiile 

voluntariatului, pentru voluntar și pentru comunitate, și 

familiarizarea lor cu Legea Voluntariatului. Pentru mai multe 

fotografii accesați aici. 

 

 

 

Voluntariatul - o investiție în viitorul tău, 4 octombrie 

Centrul Resurse pentru Tineri „UniT”, împreună cu un grup 

de voluntari, au organizat un flashmob cu repartizare de 

pliante. Tinerii au adus la cunoștința trecătorilor beneficiile 

voluntariatului și au adus argumente relevante de ce trebuie 

să ne implicăm în acțiuni de voluntariat. Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136069983195768/1136069796529120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136069983195768/1136069799862453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1344716698959474.1073742231.518010184963467/1344716942292783/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1345696335528177.1073742235.518010184963467/1345697035528107/?type=3&theater
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Seminare de informare cu genericul „Tehnicile de stimulare a voluntarilor”, 4 octombrie  

Au fost organizate de către Centrul Resurse pentru Tineri 

„UniT” un șir de seminare de informare despre Legea 

Voluntariatului, beneficiile voluntariatului și stimularea 

legislativă a voluntariatului. Tinerii s-au exprimat despre ce i-

ar stimula să participe la activități de voluntariat. Fotografii 

vedeți aici. 

 

 

Brainstorming cu genericul „Activități de voluntariat pentru comunitatea mea”, 4 octombrie 

 

Voluntarii prezenți au adus idei de activități care ar dori să fie 

organizate în localitatea lor și la care ar participa cu plăcere. 

Brainstormingul a fost ghidat de Centrul Resurse pentru 

Tineri „UniT”. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

 

Flashmob cu dăruirea puzzle-lor „O surpriză pentru copii”, 5 octombrie 

A fost organizat un flashmob cu dăruirea puzzle-urilor. Tinerii 

Centrului Resurse pentru Tineri „UniT” au combinat utilul cu 

frumosul și, în timp ce au informat trecătorii despre 

beneficiile voluntariatului, au dăruit puzzle-uri copiilor, oferite 

de Diana Minzat-Mascautan. Vedeți mai multe fotografii aici. 

 

 

 

Concert „Pentru Bunici și Bunicuțe”, 6 octombrie 

A.O. CONCORDIA Proiecte Sociale Moldova a organizat, în 

parteneriat cu Primăria or. Criuleni, un concert „Pentru 

Bunici și Bunicuțe” în contextul Zilei Internaționale a 

persoanelor vârstnice. Bunicii au avut parte de un program 

special cu cântece, jocuri și dansuri. Evenimentul s-a încheiat 

cu o masă de sărbătoare, pregătită cu drag pentru beneficiarii 

Centrului Multifuncțional Dubăsarii Vechi. Pentru alte 

informații și fotografii accesați aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1345449875552823.1073742234.518010184963467/1345449955552815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1346302485467562.1073742236.518010184963467/1346304195467391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1347204522044025.1073742238.518010184963467/1347205145377296/?type=3&theater
https://www.facebook.com/concordiamoldova/photos/pcb.739565152914072/739564729580781/?type=3&theater


49 
 

Jocuri de masă pentru voluntariat, 6 octombrie 

Prin intermediul jocurilor de masă tinerii au fost informați de 

către voluntarii Centrului Resurse pentru Tineri „UniT” 

despre tipurile de comunicare: verbal, non-verbal și 

paraverbal. Mai multe fotografii găsiți aici. 

 

 

În raionul Criuleni, în cadrul SNV 2017, s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat 

descrierea cărora poate fi găsită în Calendarul raional Criuleni SNV 2017: 

 Masă rotundă „Voluntariatul la nivel de APL II”, 3 octombrie – organizată de Centrul de 

resurse pentru tineri „UNIT”. 

 Flashmob „Fii voluntar cu noi”, 3 octombrie – organizată de Centrul de resurse pentru tineri 

„UNIT”. 

 Sesiune de informare „Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală”, 4 octombrie – 

organizată de Centrul de resurse pentru tineri „UNIT”, în parteneriat cu Liceul Teoretic Boșcana. 

 Felicitarea profesorilor cu Ziua lucrătorului din învățământ, 4-5 octombrie – organizată de 

Centrul de resurse pentru tineri „UNIT”. 

 Masă rotundă „Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală”, 6 octombrie – organizată de 

Centrul de resurse pentru tineri „UNIT”, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Nicolae Donici”, s. 

Dubăsarii Vechi. 

 Salubrizare la Monumentul Eroilor cazuți pentru Apărarea Patriei, 6 octombrie – organizată 

de Gimnaziul Onițcani. 

 

 

Raionul Dondușeni 

 

 

Cu drag și mult respect pentru persoanele în etate, 6-8 octombrie 

Scopul activității a fost dezvoltarea calităților tinerii generații 

de a respecta și de a învăța lucruri înțelepte de la persoanele 

în etate. Voluntarii de la Asociația Obștească „Tinerele Femei 

Cernoleuca”, Federația Familiilor pentru Unificare și Pace în 

Lume din Moldova și CSPT Speranța Tinerilor or. Dondușeni 

au comunicat cu vârstnicii și le-au oferit ajutor în lucrările 

casnice. Mai multe detalii și informații aflați aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/crtunit/photos/a.1351199554977855.1073742239.518010184963467/1351200778311066/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/criuleni_calendar-raional-snv-2017/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284510615375575&set=a.284527092040594&type=3&theater
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Cine este bătrân la tinerețe poate fi tânăr la bătrânețe, 6-8 octombrie 

Activitatea a fost desfășurată de Asociația Obștească 

„Tinerele Femei Cernoleuca”, în colaborare cu Federația 

Familiilor pentru Unificare și Pace în Lume din Moldova și 

CSPT Speranța Tinerilor or. Dondușeni. Astfel, cinci persoane 

în vârstă, singuratice, au primit colete cu produse alimentare 

și produse igienice. Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

Raionul Drochia 

 

 

Gospodarul se cunoaşte de la poartă, 2 octombrie 

În curtea IP Gimnaziului Zgurița a fost organizată o activitate 

de voluntariat – salubrizarea teritoriului, cu implicarea activă 

a dnei Galina Carmanschi, directoare adjunctă Educație, și a 

elevilor gimnaziului. Fotografii puteți accesa aici. 

 

 

 

Omul sfințește locul, 2 octombrie 

Elevii voluntari ai clasei a VII-a de la Gimnaziul Cotova, 

împreună cu profesoara de Educație Ecologică, Ana Boțoroga, 

au făcut curățenie și au colectat deșeurile de la Izvorul Cel 

Mare, cel mai mare după debit izvor din Moldova. Mai multe 

detalii și poze vedeți aici. 

 

 

 

 

Acţiuni de salubrizare, 2-6 octombrie 

Colectivul de profesori și elevii voluntari din IP Gimnaziul „V. 

Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi, și-a propus să educe la tânăra 

generație una dintre cele mai importante valori - DRAGOSTEA 

DE MUNCĂ. Cu lozinci în mână și echipați cu instrumentele 

necesare de lucru, voluntarii au mers pe terenul de sport 

pentru a-l curăţa de uscături şi a-l pregăti pentru prelucrare. 

Dacă doriți să vedeți cum arăta terenul înainte „să treacă prin 

mâinile elevilor” accesați aici. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284510615375575&set=a.284527092040594&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698413802521.1073742035.263119737520/10155698414417521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155703262897521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698395622521.1073742034.263119737520/10155698396657521/?type=3&theater
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Flashmob: Lansare SNV 2017 în instituție, 2 octombrie 

Elevii din IP Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”, or. Drochia, au 

marcat lansarea SNV 2017 printr-un flashmob. Aceștia i-au 

informat pe cei prezenți despre scopul Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului, au utilizat diverse mesaje și au dansat pentru 

a-i sensibiliza. Găsiți detalii și fotografii aici. 

 

 

 

Подари книгу школе, 2-6 octombrie 

Elevii din IP Gimnaziul Maramonovca au desfășurat campania 

„Dăruiește o carte școlii”, o activitate de voluntariat prin care 

și-au propus să completeze colecția de cărți a bibiliotecii 

gimnaziului. În total, au fost colectate 124 de cărți, dintre care 

cele mai multe - 33 la număr, de către elevii claselor a 8-a. 

Cum s-a desfășurat activitatea aflați aici. 

 

Să nu uităm de dascălii noştri, 3 octombrie 

 

Activitatea de voluntariat a constat în acordarea de ajutor 

profesorilor în etate și s-a desfășurat cu implicarea elevilor 

voluntari din IP Gimnaziul Zgurița. Mai multe foto aici. 

 

 

 

Campania de colectare de fonduri ,,De la ușă la ușă”, 3 octombrie 

 

 

Campania a fost inițiată de elevii claselor IX-XII din Liceul 

Teoretic Pelinia, care s-au împărțit în grupuri, au mers în 

comunitate și au colectat bani pentru finalizarea reparației 

blocurilor sanitare din liceu. În urma campaniei a fost 

colectată suma de 1265 lei. Detalii aflați aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155715517932521.1073742098.263119737520/10155715518132521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155715910407521.1073742105.263119737520/10155715911657521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698453492521.1073742037.263119737520/10155698453707521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155715735567521.1073742104.263119737520/10155715736027521/?type=3&theater
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Vizite la domiciliul unor persoane în etate din localitate, 3 octombrie 

Câțiva bătrâni din s. Dominteni au beneficiat de ajutor la 

strânsul recoltei din ograda casei. Activitatea a fost organizată 

de IP Gimnaziul ,,Boris Coșciuc”, implicându-se un 

coordonator împreună cu un grup de elevi voluntari. 

Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Acțiune de caritate, 3 octombrie 

 

Elevii clasei a III-a din Liceul „Ion Vatamanu” au desfășurat o 

acțiune de caritate pentru colega lor. Mai multe fotografii 

accesați aici. 

 

 

 

Training: „Trei zile de schimbare”, 3 octombrie  

Activitatea a constat într-un training educaţional cu tema 

„Discriminarea”. La acest training elevii voluntari din IP Liceul 

Teoretic „B. P. Hasdeu”, or. Drochia, au venit cu un discurs 

motivațional şi educativ, prezentând trăsăturile, consecințele 

şi cum se manifestă discriminarea în societate. Găsiți 

informații și foto aici și aici. 

 

 

Concert de caritate / Iarmaroc, 3 octombrie 

„Din inimă pentru Mădălina..." - acesta a fost mesajul 

transmis de organizatorii concertului de caritate care a avut 

loc în IP Gimnaziul nr. 2 din orașul Drochia. Concertul a fost 

precedat de un iarmaroc în cadrul căruia copiii au vândut 

dulciuri și copturi pregătite de părinții lor. Banii colectați au 

fost donați Mădălinei Bobeică care este grav bolnavă și are 

nevoie de o operație costisitoare. Video și fotografii de la 

activitate vedeți aici, aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698350932521.1073742032.263119737520/10155698351342521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700672072521.1073742050.263119737520/10155700672277521/?type=3&theater
http://www.bphasdeu.pe.hu/3-days-of-change/
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715543592521
https://www.facebook.com/caleataspresucces/photos/pcb.510738805955308/510732962622559/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155702807622521
https://www.youtube.com/watch?v=l6Ex5uhuum8
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Acțiune de salubrizare, 3 octombrie 

Înarmându-se cu unelte necesare de muncă, elevii Liceului 

Teoretic „M. Eminescu” din or. Drochia au purces la 

salubrizarea terenului aferent liceului, curățându-l de 

vegetație și de resturi de materiale de construcții. Mai multe 

fotografii aici. 

 

 

Acţiuni de promovare a modului sănătos de viață, 4 octombrie  

 

Profesoara de biologie din cadrul IP Gimnaziul „V. Bejinaru” a 

organizat niște activități cu caracter informativ în vederea 

promovării sănătății. La final au fost difuzate nişte filmuleţe 

instructive despre cum să duci un mod de viață sănătos. 

Detalii și fotografii vedeți aici. 

 

 

 

 

Să avem grijă de trecutul nostru, 4 octombrie 

Elevii voluntari din IP Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” au mers, 

împreună cu profesorii, la mormântul lui Marin Guivan, mult 

regretatul fondator al Liceului Teoretic „B. P. Hasdeu” or. 

Drochia, pentru a face curățenie și a planta flori.  

 

 

Cartea - prietena omului, 5 octombrie 

 

 

Activitatea a constat în restabilirea cărților și amenajarea 

bibliotecii din cadrul IP Gimnaziul Zgurița și a fost posibilă 

datorită implicării elevilor instituției. Fotografii vedeți aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698434612521.1073742036.263119737520/10155698434992521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155702836037521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155705252257521
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Voluntariat pentru profesorii pensionari, 5 octombrie 

 

Elevii voluntari ai claselor a IX-a din Liceul Teoretic Pelinia au 

mers la trei profesoare pensionare și le-au ajutat la treburile 

casnice. Aceștia au greblat frunzele căzute, au adus apă de la 

fântână, au bătut și au strâns nucile. Alte informații și 

fotografii puteți accesa aici. 

 

 

 

Să-i ajutăm pe cei mai triști ca noi, 5 octombrie 

Ideea acestei activități aparține elevilor clasei a XII-a „B” din 

Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu”. Astfel, în mod organizat, timp 

de o săptămână au fost colectate hăinuțe, încălțăminte, 

jucării și alte bunuri care, ulterior, au fost donate unei familii 

cu mulți copii. Pentru fotografii accesați aici. 

 

 

 

Activități de mentorat în clasa I, 5 octombrie 

 

Elevii mai mari din IP Gimnaziul „Bunescu Dumitru” au 

petrecut ora de educație tehnologică „Normele sanitar-

igienice în alimentație” și au transmis cunoștințe și bune 

practici învățăceilor din clasa I. Cum s-a petrecut lecția vedeți 

aici. 

 

 

 

Să facem curățenie împreună, 5 octombrie 

 

 

Elevii voluntari de la Gimnaziul „Dumitru Bunescu” au 

participat la lucrări de curățenie pe teritoriul instituției. Mai 

multe fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715702862521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715548012521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155698380107521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718338467521.1073742115.263119737520/10155718338642521/?type=3&theater
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Lecturi publice, 5 octombrie 

 

 

În cadrul activității, membrii Cosiliului Elevilor din IP 

Gimnaziul Cotova au citit povești, au desenat, au făcut jocuri 

distractive, au cântat și au dansat împreună cu micuții de la 

grădinița din localitate. Poze și detalii despre activitate găsiți 

aici. 

 

 

 

Чистое село, 6 octombrie 

 

 

Elevii voluntari din cadrul IP Gimnaziul Maramonovca au 

desfășurat o activitate de salubrizare în centrul satului. Cum 

s-au mobilizat vedeți aici. 

 

 

 

 

Promovarea modului sănătos de viaţă, 7 octombrie 

În cadrul activității, elevii din IP Gimnaziul Zguriţa au jucat 

fotbal, volei și au participat la diverse jocuri sportive. 

Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

Un muzeu curat într-o școală frumoasă, 7 octombrie  

Muzeul ,,Moștenitorii” din cadrul IP Gimnaziul ,,Bunescu 

Dumitru” a fost adus în ordine și amenajat de către elevii 

voluntari din instituție. Pentru alte fotografii accesați aici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155705305537521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715968857521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155713589337521.1073742094.263119737520/10155713589782521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698380107521.1073742033.263119737520/10155698380392521/?type=3&theater
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Подари радость, 8 octombrie 

Elevii voluntari din cadrul IP Gimnaziul Maramonovca au 

făcut o vizită Centrului pentru copiii aflați în dificultate 

„Căldura casei” din or. Drochia și le-au dăruit micuților jucării, 

haine și încălțăminte. Mai multe foto aici. 

 

 

 

În raionul Drochia s-au mai desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Drochia SNV 2017: 

 Act de binefacere, 2 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”, colectivul 

de profesori şi lucrători tehnici. 

 Acţiuni de reabilitare a unor obiecte din sat curăţirea izvorului, monumentul eroilor, 2-8 

octombrie – organizată de IP Gimnaziul  ,,Nicolae Testemiţanu”, s. Ochiul Alb. 

 Ajută familiile defavorizate, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  ,,Nicolae Testemiţanu”, 

s. Ochiul Alb. 

 Sprijin şcolar colegilor, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  ,,Nicolae Testemiţanu”, s. 

Ochiul Alb. 

 Bunul simț nu se cumpără, ci se oferă, 2 octombrie – organizată de elevii clasei a VII-a „A” din 

IP Gimnaziul Pelinia.  

 Dăruieşte zâmbete în culori şi cifre, 2 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic Rus nr.3, 

 or. Drochia. 

 Flashmob ,,Hai în gaşca voluntarilor”, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Mîndîc. 

 Acţiuni de igienizare şi curăţenie în gimnaziu şi pe teritoriu, 3 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul  ,,Nicolae Testemiţanu”, s. Ochiul Alb. 

 Promovarea tradițiilor populare din s. Șuri. Amenajarea unui colț din Casa Mare, 3 octombrie 

– organizată de IP Gimnaziul ,,Viorel Ciobanuˮ. 

 Suntem la noi acasă, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul ,,Ion Creangă”, s. Țarigrad. 

 Voluntariat pentru elevii cu CES. Colectarea rechizitelor şcolare, 3 octombrie – organizată de 

IP Gimnaziul ,,D. Roman”, s. Drochia. 

 Activităţi de mentorat: Mari şi mici, mari amici. Dai carte - ai parte, 3 octombrie – organizată 

de IP Gimnaziul ,,D. Roman”, s. Drochia. 

 Toamna se numără bobocii, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Pelinia, elevii clasei a IV-a. 

 Oraşul curat, 3 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic Rus nr. 3, or. Drochia. 

 Un gest în folosul comunităţii, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Mîndîc. 

 FLUTURAȘI ECOLOGIȘTI, 3 octombrie – organizată de Consiliul elevilor din IP Gimnaziul „V. 

Coțofană”. 

 „Desantul” de lucru, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Baroncea. 

 Amenajarea terenului de sport, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Gribova. 

 viaţă nouă pentru cărţi, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Ţarigrad. 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715959287521
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/drochia_calendar-raional-snv-2017-4/


57 
 

 GRĂBEŞTE-TE SĂ FACI UN BINE, 3-8 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor din IP 

Gimnaziul „V. Coțofană”.  

 Dăruieşti o carte bibliotecii, 3 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”, 

colectivul de pedagogi și părinți. 

 Salubrizarea terenului, 4 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”. 

 Activitate de mentorat „Prin joc spre cunoştinţe”, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Zguriţa, în parteneriat cu Grădiniţa „Romaniţa”. 

 Vizită la domiciliul unui elev cu deficiențe severe, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Cotova. 

 Pentru viitorul tău, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul ,,Ion Creangă”, s. Țarigrad. 

 Haină nouă pentru o carte, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Pelinia, elevii clasei a VI-a. 

 Un mormânt curat - un înger în inimă purtat, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „Viorel 

Cantemir”, s. Sofia. 

 Donație financiară pentru o familie aflată în dificultate, 4 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Mîndîc. 

 Să creștem sănătoși, 4 octombrie – organizată de Consiliul elevilor din IP Gimnaziul „V. 

Coțofană”.  

 Trăiți în amintiri, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Baroncea. 

 Flashmob: Ziua mondială a sănătății mintale, 4 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic 

„Ion Creangă", s. Popeștii de Sus. 

 Igienizarea auditoriilor de clasă, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Gribova. 

 Din toată inima pentru cei care au nevoie, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul nr. 2, or. 

Drochia. 

 Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii comunităţii, 4-5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Ţarigrad. 

 Ajută copiii mai trişti ca noi, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Hăsnăşenii Mari. 

 Un mic ajutor pentru tine, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Hăsnăşenii Mari.  

 Voluntariat pentru oamenii săraci, 5-6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  ,,Nicolae 

Testemiţanu”, s. Ochiul Alb. 

 Promovarea unui concert de Ziua pedagogului, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

,,Viorel Ciobanuˮ, elevii claselor a VI-a și a VII-a. 

 Voluntari pentru mediu: Activităţi eco de voluntariat în curtea şcolii, 5 octombrie – organizată 

de IP Gimnaziul ,,D. Roman”. 

 Munca bună mult adună, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Pelinia, elevii clasei a IX-a. 

 Concert „Donaţie de cărţi, creioane, hârtie colorată copiilor de la I.T. Andrieş”, 5 octombrie – 

organizată de IP Gimnaziul  Mîndîc. 

 Dascălii noștri – semănători de lumină, 5 octombrie – organizată de Consiliul elevilor din IP 

Gimnaziul ,,V. Coțofană”. 

 Pictorii în ajutor, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Gribova. 

 Acțiunea de reabilitare a panourilor de baschet de pe stadionul localității, 5 octombrie – 

organizată de Valeriu Brinișter, profesor Ed. Fizică.  

 Satul meu natal – leagănul cel drag, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Zguriţa. 
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 Colectarea rechizitelor școlare pentru copiii din familii social-vulnerabile, 5 octombrie – 

organizată de IP Gimnaziul ,,Boris Coșciuc”, s. Dominteni. 

 Activitate de salubrizare, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul ,,Viorel Ciobanuˮ. 

 Acțiuni de salubrizare a teritoriului adiacent gimnaziului, 5 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Popeștii de Jos. 

 Acțiuni de ajutorare a familiilor dezavantajate, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Popeștii de Jos. 

 Școală curată – un loc minunat, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Pelinia, elevii clasei a 

V-a. 

 Promovare de concert la grădiniţă cu tematica „Bine e să fii şcolar”, 5 octombrie – organizată 

de IP Gimnaziul „V. Bejinaru”. 

 Un gând bun, o vorbă dulce, o binefacere, 6 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic Rus 

nr. 3, or. Drochia. 

 Aducerea în ordine a fântânii din localitate, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Mîndîc. 

 Un mediu curat o viață mai prosper, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul ,,V.Coțofană”, 

clasele liceale. 

 Fața satului - fața fiecăruia, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Baroncea. 

 Hai cu toți mână de mână, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Popeștii de Jos. 

 mână de ajutor pentru un bătrân / o bătrână, 6 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic 

„B. P. Hasdeu”. or. Drochia. 

 În memoria eroului satului natal, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Gribova. 

 Act de binefacere, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Ţarigrad. 

 Acțiuni de instruire și promovarea unui mod sănătos de viață în rândurile celor mici, 6 

octombrie – organizată de Instituția Preșcolară ,,Izvoraș”. 

 Campanii de informare, 6 octombrie – organizată de Biroul de probațiune Drochia, în 

parteneriat cu Școala profesională or. Drochia.  

 Curățarea și amenajarea izvorului din parcul Biruinței, 7 octombrie – organizată de IP Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”, voluntarii din clasele 9 „A” și „B”.  

 Hai să cântăm, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Zguriţa. 

 Ajută-ţi copilul vecin trist, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Hăsnăşenii Mari. 

 

 

Raionul Dubăsari 

 

 

Deschiderea SNV, 2 octombrie 

Cu ocazia lansării SNV 2017, elevii voluntari de la Liceul 

Teoretic Holercani au organizat o masă rotundă pentru a 

distribui informații despre eveniment. La finele careului toți 

elevii au dansat Imnul Voluntarilor. Fotografii de la activitate 

găsiți aici. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435002080229104&set=pcb.435002253562420&type=3&theater
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Vino cu noi, nu sta deoparte, 2 octombrie 

Elevii cu CES au fost implicați în diverse activități educativ-

distractive: au dansat, au jucat, au desenat și au cântat 

împreună cu elevii voluntari de la Liceul Teoretic Holercani. 

Mai multe fotografii aici. 

 

 

 

Mult se cade, se cuvine, să vă fie cald și bine, 2-8 octombrie 

Activitatea a constat în acordare de ajutor la treburile casnice 

profesoarei pensionare Vera Grigoriev, de aproape 90 de ani, 

și a fost organizată de elevii voluntari ai clasei a XI-a din Liceul 

Teoretic Doroțcaia. Vizualizați video despre activitate aici. 

 

 

 

A fi nobil înseamnă a fi atent, a observa, a simți, a ajuta, 2-8 octombrie 

 

Membrii Consiliului Raional al Tinerilor Dubăsari (CRTD) din 

satul Doroțcaia au desfășurat mai multe activități pentru 

copiii cu dizabilități de la Centrul de Susținere „WOW”. Cum s-

au distrat micuții vedeți aici. 

 

 

 

Ziua bunicilor (program artistic), 2 octombrie 

 

 

Elevii ciclului primar din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Dubăsari au recitat, au cântat şi au dansat în faţa profesorilor 

şi a personalului tehnic, precum şi a bunicilor invitaţi la 

festivitate. La final le-au oferit flori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435007790228533&set=pcb.435008076895171&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/240862739329980/permalink/1486224768127098/
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.146992249242216/146991715908936/?type=3&theater
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Un zâmbet pentru cei mai triști ca noi, 2 octombrie 

 

 

Un grup de elevi de la Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare și 

Sfânt”, or. Grigoriopol, au vizitat Casa de copii din localitate și 

le-au oferit daruri copiilor orfani. Mai multe detalii și 

fotografii vedeți aici și aici. 

 

 

 

 

 

Acțiune de caritate și de comunicare, 3 octombrie 

 

Membrii CRTD din satul Doroțcaia au fost în vizită la singurul 

veteran rămas în viață din localitate, Iosif Terentiev. Pentru a 

vedea și alte fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

Cartea – izvorul cunoştinţelor, 3 octombrie 

 

Elevii voluntari de la Liceul Holercani au mers la biblioteca 

liceului și au dat din nou viață cărților vechi și autentice. Cum 

s-au isprăvit vedeți aici. 

 

 

 

 

O mână de ajutor, 3 octombrie 

 

Un mic ajutor și mici daruri din suflet au oferit elevii clasei a 

VII-a „B”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, unei profesoare 

pensionare. Despre munca voluntară făcută în fotografii 

accesați aici și aici. 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1939380672966520&set=pcb.1939380786299842&type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.147135889227852/147135645894543/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.146992249242216/146991882575586/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435392030190109&set=pcb.435392743523371&type=3&theater
https://www.facebook.com/949216478426293/photos/pcb.1431389806875622/1431389563542313/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.146992249242216/146991879242253/?type=3&theater
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Salubrizarea malului Nistru „Nistru curat vrem la noi în sat”, 4 octombrie 

 

S-a făcut ordine pe malul Nistrului din com. Coșnița. 

Activitatea a fost organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

Mai multe poze aici.  

 

 

 

 

Cărțile ne cheamă, 4 octombrie 

 

Au fost duse o parte din cărțile vechi la depozit și s-a făcut 

ordine pe rafturile bibliotecii. Activitatea a fost posibilă 

datorită implicării elevilor clasei a IX-a, a X-a și a XI-a din 

Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, or. Grigoriopol. 

Pentru mai multe fotografii accesați aici și aici. 

 

 

 

Dar din dar se face rai, 5 octombrie 

 

Scopul activității a fost acordarea unui mic ajutor și 

socializarea cu 10 copii din familii social-vulnerabile de la 

Centrul social „Casa Nadejda”. Acțiunea de caritate a fost 

organizată de elevii voluntari ai Liceului Teoretic Holercani. 

Mai multe detalii și fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

Mulțumiri profesorilor în etate, 5 octombrie 

 

Cu prilejul Zilei Pedagogului, voluntarii Consiliului Raional al 

Tinerilor Dubăsari (CRTD) din com. Coșnița am adus 

mulțumiri profesorilor în etate, efectuându-le o vizită la 

domiciliu și oferindu-le flori în semn de recunoștință. Detalii și 

poze vedeți aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/949216478426293/photos/pcb.1431393780208558/1431392966875306/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1940162932888294&set=pcb.1940163276221593&type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.147135889227852/147135642561210/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438353159893996&set=pcb.438353203227325&type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.146989472575827/146989135909194/?type=3&theater
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Hai să ajutăm un bătrân, 5 octombrie 

 

Elevii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” au dat o mână de 

ajutor oamenilor în etate la treburile casnice. Mai multe 

fotografii aici. 

 

 

 

 

Training „Hai în gașca voluntarilor”, 5 octombrie 

În incinta Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, or. 

Grigoriopol, a fost organizat un training pentru picii mici din 

clasele a I-a, a II-a, a III-a și a IV-a. Copiii au aflat de la membrii 

Consiliului Raional al Tinerilor Dubăsari (CRTD) ce înseamnă 

să fii voluntar, care sunt beneficiile și cine poate fi în acest rol. 

Fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

Curăţenia începe cu noi, 6-7 octombrie 

Monumentul Eroilor Căzuți pentru Apărarea Patriei este unul 

dintre cele mai importante locuri din s. Holercani, iar membrii 

Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic Holercani au avut grijă 

să fie curat și îngrijit. Pentru fotografii accesați aici. 

 

 

 

Curăţenia începe cu noi, 7 octombrie 

 

 

Consiliul Raional al Tinerilor Dubăsari, în parteneriat cu 

Senatul elevilor Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt” 

din or. Grigoriopol, a organizat o activitate de salubrizare a 

malului râului Nistru. Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/949216478426293/photos/pcb.1431389806875622/1431389566875646/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1940539672850620&set=pcb.1940539936183927&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435748903487755&set=pcb.435749106821068&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1941355566102364&set=a.1702972463274010.1073741828.100006838189294&type=3&theater
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Salubrizarea drumului central, 8 octombrie 

 

 

Consilierii din Gimnaziul Marcăuți, împreună cu membrul 

CRTD, au organizat o acțiune de salubrizare a drumului 

central al satului. Mai multe detalii și foto aici. 

 

 

 

 

Voluntariat pentru profesorii pensionari, 8 octombrie 

 

 

S-a făcut voluntariat în gospodăria unei profesoare 

pensionare. Activitatea a fost organizată de Consilierii din 

Gimnaziul Marcăuți, împreună cu membrul CRTD. Pentru a 

vedea fotografii, accesați aici. 

 

 

 

 

 

 

 

În raionul Dubăsari s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Dubăsari SNV 2017: 

 „Să ne trăiți mulți ani, dragi bunei și bunicuțe!”, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

Doroțcaia, în colaborare cu Centrul Social „Casa Maria”. 

 Vizite și discuții cu bătrânii solitari, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Corjova, în parteneriat 

cu Centrul de Reabilitare Republican al Veteranilor și Invalizilor de Război (CRR) din s. Cocieri. 

 zi interesantã alături de colegi, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul Pohrebea. 

 Educaţie Pro Voluntariat, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Molovata. 

 „În stima bătrâneţii!”, 2-8 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Molovata. 

 Salubrizarea terenului sportiv de lângă COCT „Prietenia”, 2-7 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „Ion Creangă”. 

 Ziua oamenilor vârstnici (acţiune de caritate), 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

„Mihai Eminescu” Dubăsari, în colaborare cu Centrul de Reabilitare Republican al Veteranilor și 

Invalizilor de Război (CRR) din s. Cocieri. 

 Dăruieşte o jucărie pentru grădiniţa ta, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Molovata. 

 Vizite și discuții cu bătrânii solitari, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Corjova, susținut de 

Centrul de Reabilitare Republican al Veteranilor și Invalizilor de Război (CRR) din s. Cocieri. 

 Frumosul se manifestă prin muncă, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Pohrebea. 

https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.147299225878185/147295205878587/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDubasari/photos/pcb.147299225878185/147295492545225/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/dubasari_calendar-raional-snv-2017-2/
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 Bătrâneţe -  haine grele, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Holercani, în colaborare cu 

Consiliul Local al Elevilor. 

 Nimic nu-i uitat, nimic nu se uită, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”, s. 

Cocieri. 

 Salubrizarea teritoriului școlii, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Salubrizarea terenului sportiv din spatele Casei de Cultură, 3 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „Ion Creangă”. 

 Repararea cărților de la biblioteca școlii, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Molovata 

Nouă. 

 În ospeție la bunici, 4-5 octombrie – organizată de Gimnaziul Corjova. 

 Carte dragă, iartă-mă că nu te-am păstrat, 4 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

Molovata. 

 Păstrează stropul şi va deveni izvor, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Pohrebea. 

 Şcoala – a doua casă a noastră, 4 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Holercani. 

 Training în ciclul primar despre Săptămâna Națională a Voluntariatului, 4 octombrie – 

organizată de Gimnaziul Molovata Nouă. 

 Ajută un om în etate, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Lecţii la grădiniţă „Să creştem sănătoşi”, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Molovata. 

 Nu uita şi nu vei fi uitat, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul  Pohrebea. 

 Cutia de pantofi, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Vlad Ioviță”, s. Cocieri. 

 Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

Doroțcaia. 

 De la inimă la inimă, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul Corjova. 

 Alături de cei mici cu dulciuri şi rechizite, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul Pohrebea. 

 Un arbore pentru dăinuirea noastră, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Molovata. 

 Acordarea ajutorului umanitar, 6-7 octombrie – organizată de Biroul de probaţiune Dubăsari. 

 Salubrizarea terenului din curtea școlii, 7 octombrie – organizată de Gimnaziul Molovata Nouă. 

 Salubrizarea centrului satului, 7 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 staţie, o mahala fără deşeuri aruncate la întâmplare, 7 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „Ștefan cel Mare”, s. Molovata. 

 Biserica - hrana spirituală, 7 octombrie – organizată de Biserica Sf. Arhanghel Mihail din s. 

Cocieri. 

 Atelier distractiv / Copiii descoperă totul din nimic, 7 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic ,,Vlad Ioviță”. 

 „Nu te otrăvi, îndulceşte-te!”, 8 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 

din s. Molovata, în colaborare cu Centrul de sănătate din localitate. 
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Raionul Edineț 

 

 

Ziua persoanelor în etate (s. Viișoara), 2 octombrie 

 

Primăria s. Viișoara a organizat o masă de binefacere pentru 

persoanele vârstnice din localitate, cărora le-au fost adresate 

urări de bine și sănătate. 

 

 

 

 

Ziua persoanelor în etate, 2 octombrie 

La inițiativa ONG „Oameni pentru Oameni”, în colaborare cu 

Direcția Asistență Socială, Consiliul Raional Edineț, a fost 

organizată o activitate dedicată persoanelor în etate. În cadrul 

acesteia, a fost ales Consiliul Veteranilor la nivel raional, iar 

cei prezenți au fost felicitați cu ocazia Zilei persoanelor în 

etate. Mai multe fotografii aici. 

 

Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ, 4 octombrie 

Casa de Cultură din or. Edineț a găzduit un concert frumos 

dedicat Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. 

Activitatea a fost organizată de către Direcția de Învățământ 

a Consiliului raional Edineț. Pentru a vedea alte fotografii, 

accesați aici. 

 

 

 

Strângerea culturilor de toamnă, 5 octombrie 

Reprezentanții Direcției Asistență Socială și Protecția a 

Familiei, Consiliul Raional Edineț, au organizat o activitate de 

recoltare a culturilor de toamnă pentru beneficiarii Serviciului 

Îngrijire Socială la Domiciliu. Detalii și fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155724238492521.1073742148.263119737520/10155724238847521/?type=3&theater
file:///C:/Users/TDV/AppData/Roaming/Microsoft/Word/album_id
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155724177932521.1073742146.263119737520/10155724178887521/?type=3&theater
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Raionul Fălești 

 

 

Acțiune de caritate, 2-8 octombrie 

Timp de o săptămână, la inițiativa Primăriei com. Pompa și a 

directorilor Caselor de cultură s. Pompa și s. Suvorovca, au 

fost colectate haine, produse alimentare, jucării și, ulterior, 

donate persoanelor din familii dezavantajate. Astfel, 12 

persoane din familii social-vulnerabile, pensionari și copii cu 

dizabilități au primit lucruri utile de la voluntarii din localitate. 

Mai multe fotografii găsiți aici. 

 

 

În memoriam, 2 octombrie 

 

În cadrul activității au fost realizate acțiuni de amenajare a 

monumentului aviatorului Fiodorov (vopsirea monumentului, 

săpatul și sădirea florilor), de către elevii voluntari de la 

Gimnaziul „Sergiu Moraru”, s. Obreja Veche. Pentru mai 

multe fotografii, accesați aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea locurilor publice din comunitate, 3 octombrie 

 

Elevii claselor VII-VIII de la Gimnaziul „Sergiu Moraru”, s. 

Obreja Veche, împreună cu asistentul social comunitar, s-au 

implicat în amenajarea spațiilor publice din localitate. Ce 

activități au desfășurat vedeți aici. 

 

 

 

 

Seminar informativ „Jocuri, Voluntariat şi Verde!”, 3 octombrie 

În cadrul Bibiliotecii Publice din s. Burghelea s-a desfășurat un 

seminar informativ despre activitatea de voluntariat și despre 

importanța rolului de „Verde”: activități de înverzire a 

localităților. Activitatea a fost organizată de Asistentul social 

din comunitate, în parteneriat cu șeful Casei de cultură și 

biblioteca. Mai multe detalii și poze aici. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734225272521.1073742161.263119737520/10155734225922521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734166457521.1073742160.263119737520/10155734166947521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734166457521.1073742160.263119737520/10155734166882521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155733927697521.1073742156.263119737520/10155733942672521/?type=3&theater
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Activități ce țin de amenajare, 3 octombrie 

Elevii voluntari din clasa a VII-a de la Gimnaziul Izvoare au 

fost la domiciliul unei familii de pensionari și i-au ajutat la 

treburile casnice. Voluntarii, împreună cu diriginta, au 

efectuat mai multe lucrări pe lângă casă. Despre ce este vorba 

vedeți aici. 

 

 

Acordare de ajutor persoanelor în etate, 4 octombrie 

O bătrână singuratică din or. Fălești a primit ajutor la treburile 

casnice de la elevii voluntari de la Gimnaziul „Grigore 

Căruntu”. De asemenea, tinerii au adunat pachete cu produse 

alimentare și i le-au oferit bătrânei. Fotografii de la activitate 

găsiți aici. 

 

 

Voluntariat pentru un mediu mai curat, 4 octombrie 

Primăria s. Catranîc, în colaborare cu IP Gimnaziul „Eugen 

Coșeriu”, a desfășurat o activitate de salubrizare a stațiilor 

auto și la monumentul eroilor. Voluntarii au confecționat 

diferite obiecte de decor din materiale reciclabile și au 

amenajat mai multe locuri din localitate. Mai multe poze aici. 

 

 

 

Voluntariat pentru mediu la Casa de cultură Catranîc, 5 octombrie 

 

La Casa de Cultură din s. Catranîc a fost adus pământ negru 

pentru a planta flori si iarbă. Câțiva bărbați au nivelat 

pământul, angajații Primăriei s. Catranîc au plantat semințe 

de iarbă, iar elevii de la Gimnaziul „Eugen Coșeriu” - flori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155736753002521.1073742165.263119737520/10155736753102521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734151342521.1073742159.263119737520/10155734151582521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734301632521.1073742163.263119737520/10155734301987521/?type=3&theater
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Vin sărbătorile de iarnă, 5 octombrie 

Voluntarii AO ,,Keystone – Moldova” din cadrul Serviciului 

social „Locuința protejată” au confecționat jucării pentru 

pomul de Crăciun, împreună cu tinerii care locuiesc în 

serviciu. Jucăriile au fost comercializate în Italia, iar banii 

obținuți au fost oferiți Locuinței protejate Fălești. Cum a 

decurs activitatea vedeți aici și aici. 

 

Act de caritate: Voluntariat pentru copii, copii pentru voluntariat, 6 octombrie 

Gimnaziul „Eugen Coșeriu”, împreună cu asistenta socială 

din localitatea Catranîc, a organizat un act de caritate pentru 

copiii de la Grădinița „Ghiocel”. Elevii voluntari au colectat 

jucării și le-au donat copiilor. Mai multe detalii și fotografii 

aici. 

 

 

 

Teatru Forum, 6 octombrie 

Trupa de teatru „Alternativ” din Fălești a susținut un 

spectacol de Teatru Forum la Gimnaziul Pruteni. Scopul 

spectacolului a fost de a stopa / preveni discriminarea față de 

persoanele cu dizabilități în școală. Activitatea a fost realizată 

la inițiativa AOPPD „Eternitate”, cu susținerea A.O. Keystone 

Moldova. Pentru fotografii și detalii accesați aici. 

 

 

Îngrijirea și repararea celei mai vechi case din localitate, 6 octombrie 

 

 

Voluntarii de la ONG „Tinerii pentru dezvoltarea viitorului” s-

au mobilizat și au reparat cea mai veche casă din localitatea 

Musteața. Aceștia au curățat, au văruit pereții, au vopsit ușile 

și geamurile. Găsiți informații și fotografii de la activitate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159564539905171/10159564525590171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159550937340171/10159550927945171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734290842521.1073742162.263119737520/10155734291027521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/700619266730794/photos/pcb.1359061914219856/1359062960886418/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155749402637521.1073742169.263119737520/10155749402942521/?type=3&theater
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Acțiune de salubrizare, 7 octombrie 

Scopul acțiunii a fost de a o ajuta pe pensionara Elena 

Țurcanu, veterană a muncii (fost deputat în Comitetul Central 

al RSSM). Activitatea a fost organizată de voluntarii de la 

Gimnaziul „Sergiu Moraru”, s. Obreja Veche. Fotografii 

accesați aici. 

 

 

 

În raionul Fălești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul raional Fălești SNV 2017: 

 Lucrări de amenajare a teritoriului aferent postului de pompieri și salvatori voluntari, 2 

octombrie – organizată de Primăria s. Sărata Veche, în parteneriat cu grupul de pompieri și 

salvatori voluntari din localitate. 

 Spectacol „Suntem mici, dar bucurăm inimile mari”, 2 octombrie – organizată de Instituția de 

Educație Timpurie (IET) nr. 5, or. Făleşti. 

 Campanie de sensibilizare a comunității cu privire la voluntariat, 2 octombrie – organizată de 

asistentul social comunitar din s. Horești. 

 Act de caritate, 2 octombrie – organizată de Primăria c. Călugăr. 

 „Eu cresc și pomul crește!”, 2 octombrie – organizată de Instituția de Educație Timpurie (IET) 

nr. 6, or. Făleşti. 

 „O floare pentru toți!”, 2 octombrie – organizată de Instituția de Educație Timpurie (IET) nr. 6, 

or. Făleşti. 

 „Locul de joacă – sigur și amenajat!”, 2 octombrie – organizată de Instituția de Educație 

Timpurie (IET) nr. 6, or. Făleşti. 

 „Hai să facem ziua mai bună!”, 2 octombrie – organizată de elevii clasei a VII-a (12 la număr), 

dintre care un coleg cu dizabilitate, din Gimnaziul Pânzăreni. 

 Voluntariat pentru mediu, 2 octombrie – organizată de Serviciul de asistență socială 

comunitară din s. Ilenuța, cu participarea elevilor cl. a VIII-a de la gimnaziul din localitate. 

 Ajutor pe lângă casă, 2 octombrie – organizată de asistentul social din s. Pietrosu, susținut de 

administrația Gimnaziului s. Bocani. 

 Voluntariat handmade, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „Eugen Coșeriu”. 

 Masă rotundă „Există o șansă”, 2 octombrie – organizată de Primăria s. Mărăndeni, cu 

participarea asistentului social din localitate. 

 Renovarea locurilor de joacă pentru copii, 3 octombrie – organizată de Grădinița „Scufița 

Roșie”, s. Obreja Veche, susținută de un grup de părinți. 

 Crearea condițiilor de trai adecvate în locuința unei persoane cu grad de dizabilitate 

accentuat, 3 octombrie – organizată de Primăria s. Călugăr, cu susținerea asistentului social. 

 Acțiuni de amenajare, 3 octombrie – organizată de Primăria com. Pompa, cu implicarea elevilor 

gimnaziului din localitate. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155734166457521.1073742160.263119737520/10155734166877521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/falesti_calendar-raional-snv-2017-3/
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 Actualizarea legitimațiilor de pensionar, 3 octombrie – organizată de asistentul social din s. 

Hîncești. 

 Ajutor persoanelor vârstnice, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Logofteni. 

 Protejarea mediului ambiant, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare și 

Sfânt”, s. Năvîrneț. 

 Voluntariat pentru copii din familii defavorizate, 4 octombrie – organizată de Primăria s. 

Chetriș, cu implicarea asistentului social comunitar și directorul Gimnaziului Chetriș. 

 Acțiune de amenajare a parcului din localitate, 4 octombrie – organizată de Primăria com. 

Pompa. 

 Informarea populației prin pliante privitor la instrucțiunea de securitate incendiară și măsuri 

de profilaxie, 4 octombrie – organizată de asistentul social comunitar din s. Hîncești. 

 Voluntariat pentru persoane singuratice, 4 octombrie – organizată de asistentul social 

comunitar din s. Ilenuța, în parteneriat cu diriginta și elevii clasei a IX-a din gimnaziul din localitate. 

 Lucru în folosul comunităţii, 4 octombrie – organizată de profesorul de biologie de la Gimnaziul 

Logofteni, cu participarea elevilor voluntari. 

 Ajutor pe lângă casă, 4 octombrie – organizată de asistentul social din s. Măgura Nouă, în 

colaborare cu Gimnaziul Bocani. 

 Acțiuni de caritate, 4 octombrie – organizată de asistentul social din s. Mărăndeni. 

 Cu respect, dragi profesori, 5 octombrie – organizată de Primăria s. Horești, cu implicarea 

asistentului social din localitate și a 8 elevi ai clasei a IX-a din Gimnaziul Horești. 

 Curățarea panourilor din centrul orașului Fălești, 5 octombrie – organizată de Biroul de 

Probațiune Fălești, în colaborare cu 5 voluntari de la Centrul Regional de Resurse Tineri Fălești. 

 „Există o șansă pentru fiecare!”, 5 octombrie – organizată de elevii clasei a VIII-a de la 

Gimnaziul Pînzăreni. 

 vizită pentru a învăța bunătatea, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul „Grigore Căruntu”, or. 

Fălești. 

 Ajutor acordat persoanelor în etate, 6 octombrie – organizată de asistentul social împreună cu 

Primăria s. Călugăr. 

 Act de caritate pentru o familie cu doi copii gemeni, 6 octombrie – organizată de asistentul 

social împreună cu Primăria s. Socii Noi, com. Călugăr. 

 Amenajarea stadionului din localitate, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Pompa, cu 

participarea tinerilor din localitate. 

 Voluntariat în gospodării și procurarea medicamentelor și a produselor alimentare necesare, 

6 octombrie – organizată de asistentul social și un grup de elevi din s. Hîncești. 

 Acțiune de caritate „Pentru bunicuțe cu drag”, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Ilenuța, 

cu implicarea asistentului social comunitar. 

 Acțiune de salubrizare, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Pietrosu, împreună cu 

asistentul social comunitar. 

 Acțiune de salubrizare, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Sărata Veche, în colaborare cu 

elevii claselor VIII-IX de la Gimnaziul „Grigore Vieru”, angajații de la grădiniță și                     Casa de 

Cultură din localitate. 
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 Act de caritate, 6 octombrie – organizată de A.O. „Viitorul”, în parteneriat cu lucrătorii sociali, 

Primăria s. Sărata Veche, Gimnaziul „Grigore Vieru” și agenții economici ÎI „Olei Varvara” și 

„Rarancean Tudor”. 

 Protejarea mediului ambient, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare și 

Sfânt” și Primăria s. Năvîrneț. 

 Act de caritate, 6 octombrie – organizată de asistentul social din s. Mărăndeni. 

 Învăţăm să dăruim din suflet, 6 octombrie – organizată de IET Grădiniţa de copii s. Hiliuți. 

 Amenajarea teritoriului, 7 octombrie – organizată de directorul Casei de cultură s. Unteni, cu 

implicarea asistentului social din com. Horești. 

 Acțiuni de salubrizare, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Izvoare, elevii clasei a VIII-a și 

Asociația părinților. 

 Amenajarea teritoriului din jurul casei, 7 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune 

Fălești, ajutați de 6 voluntari de la Centrul Regional de Resurse Tineri Fălești. 

 Vizită la o persoană cu dizabilități, 8 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Izvoare, elevii 

clasei a VIII-a și Asociația părinților. 

 

Raionul Florești 

 

 

Festivalul Busuiocului, 2 octombrie 

Direcţia Cultură Turism Tineret şi Sport, Consiliul Raional 

Florești, în parteneriat cu Primăria s. Bahrîneşti și A.O. Pro 

Comunitate Bahrînești, a organizat şi a desfăşurat un festival 

folcloric în care meșterii populari din raion și-au etalat 

creațiile. Mai multe detalii și informații găsiți aici și aici. 

 

 

Act de caritate, 2 octombrie 

 

Angajații Primăriei s. Cernița au făcut un act de caritate. 

Aceștia au donat produse alimentare și alte lucruri de primă 

necesitate persoanelor în dificultate din localitate. Fotografii 

vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ziarulnostru.info/2017/10/03/sarbatoare-cu-traditii-si-miros-de-busuioc/
https://www.facebook.com/directiaculturaturismtineretsport/photos/ms.c.eJw9zlESwEAEA9AbdbBI3P9indXy~_yYimodWCU0zKZ5HfxAjkaEL~_oEMFCrCrQZgfhNRGAjpxFlI3C~;kAk8nxH~_g~_AXdHbS8pV4x4GjAngRvKSoH4A2cYaXZcDhgvQOGFwE1NCw~-.bps.a.1638288829555105.1073741947.1151194281597898/1638296716220983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785357257521.1073742180.263119737520/10155785357302521/?type=3&theater
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Înverzirea satului, 2 octombrie 

Activitatea a avut ca scop pregătirea solului pentru plantarea 

florilor şi a pomilor pe teritoriul Casei de Cultură Ștefănești. 

La acțiune au participat membrii Consiliului Local al Tinerilor 

din Ștefănești. Pentru mai multe foto accesați aici. 

 

 

 

Biblioteca CREI și calculatorul construiesc viitorul, 2 octombrie 

 

La Biblioteca publică din or. Ghindeşti s-au întrunit mai mulți 

copii care, împreună cu bibliotecara, au discutat despre 

biblioteca CREI și despre cum să utilizeze eficient calculatorul. 

Detalii aflați aici. 

 

 

 

 

Activitate cu genericul „Victor Prohin - în lumea fermecată a copiilor”, 2 octombrie 

 

În incinta Bibliotecii pentru copii Floreşti s-a desfășurat o 

activitate de familiarizare cu viața și creația lui Victor Prohin. 

Cum s-a desfășurat evenimentul vedeți aici. 

 

 

 

 

Flash-mob „Hai în gaşca voluntarilor”, 3 octombrie 

Consiliul Raional de Tineret, în parteneriat cu Direcţia 

Cultură Turism Tineret şi Sport, CSPT „Încredere” şi alţi 

voluntari din or. Floreşti, au organizat şi au desfăşurat 

flashmobul cu genericul „Hai în gaşca volunatrilor”. Foto, 

video și alte detalii găsiți aici, aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsiliulLocalalTinerilordinStefanesti/photos/pcb.1385505544895759/1385504901562490/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1981626028745652&set=pcb.1981626438745611&type=3&theater
https://www.facebook.com/bibcopii.florbib/photos/pcb.2084915555061627/2084914681728381/?type=3&theater
http://flortv.net/news/hai_in_gasca_voluntarilor/2017-10-06-1988
https://www.facebook.com/directiaculturaturismtineretsport/photos/a.1639310619452926.1073741949.1151194281597898/1639310686119586/?type=3&theater
https://www.facebook.com/directiaculturaturismtineretsport/videos/1640006916049963/?hc_ref=ARQ7uUZxlkBhZeBjzhapXVigO9QK3-_0bjyz2Ixd9dcCOiNHMeysBY-FdkFtve_idBo
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Campanie de promovare a sănătății (alimentație sănătoasă și prevenirea scoliozei), 3 octombrie 

 

 

Biblioteca Publică Lunga, în parteneriat cu OMF și Școala de 

Arte, a petrecut ora sănătății cu elevii Școlii Primare Lunga. 

Aceștia au fost informați despre alimentația sănătoasă a 

copiilor și metodele de prevenire a scoliozei. Vedeți fotografii 

aici. 

 

 

 

 

 

Acțiune de salubrizare, 3 octombrie 

 

Angajații Şcolii medii din s. Cerniţa au organizat o activitate 

de salubrizare a teritoriului instituției. Pentru mai multe poze 

accesați aici. 

 

 

 

 

Copiii explorează eficient aplicațiile de pe tabletă, 3 octombrie 

  

 

Au petrecut puţin timp în lumea virtuală! Este vorba despre 

câțiva copii care au explorat eficient aplicațiile de pe tabletă la 

Biblioteca pentru copii Floreşti. Mai multe fotografii aici. 

 

 

 

 

 

Cu hârlețele în mână, 4 octombrie 

 

Membrii Consiliului Local al Tinerilor din Ștefănești au ajutat-

o în gospodărie pe doamna Maria Corbu, la înlăturarea 

suprafețelor de buruieni și la săpat. Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bplungafloresti/photos/ms.c.eJxFkNsNxEAIAzs6Yd7031h0kMDvyNizC0EZJzE0i5R~;eAESZkF1YBKywBtILogB8QFNTWbh7WBqYJuQ7BPyF0RZJ~;I8ajywHWPKvCfaCfgm8g~;8OrSgmVW2s9Qd0Judx62pSHfEmmJMeVek2vSer9YnfivzHxQPQldIOQ~-~-.bps.a.1319527931489051.1073741913.1002293483212499/1319528021489042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785368607521.1073742181.263119737520/10155785368987521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bibcopii.florbib/photos/a.1985943374958846.1073741841.1758593741027145/2085393975013785/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulLocalalTinerilordinStefanesti/photos/pcb.1389915614454752/1389914267788220/?type=3&theater
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Şedinţă „Mă afirm fără alcool, tutun și droguri”, 4 octombrie 

A avut loc o ședință cu adolescenții Casei Comunitare nr. 2 

despre pericolul alcoolului, al tutunului și al drogurilor. 

Activitatea a fost organizată de CSPT „Încredere” Floreşti și 

Centrul Medicilor de Familie Floreşti. Mai multe detalii și 

poze vedeți aici. 

 

 

 

 

De ziua Internațională a Animalelor, în vizită la Gr. Nr. 2 „Porumbel”, 4 octombrie 

Angajata Bibliotecii Publice pentru copii Floreşti a familiarizat 

copiii de la Grădiniția Nr. 2 „Porumbel” cu informații despre 

animale. Pentru a vedea cum s-au amuzat copiii accesați aici. 

 

 

 

 

Seminar „Importanţa Voluntariatului”, 5 octombrie 

Elevii clasei a XI-a „A” a Liceului Teoretic „Miron Costin” au 

fost informați despre importanța și oportunitățile pe care le 

oferă voluntariatului. Seminarul a fost ghidat de membrii 

Consiliului Raional de Tineret Floreşti, Zaiţev Liuba şi Ioana 

Popa. Mai multe detalii și fotografii vedeți aici. 

 

 

Sărbătorirea Săptămânii Naționale a Voluntariatului, 5 octombrie 

 

Membrii CSPT „Încredere”, împreună cu tinerii voluntari din 

Floreşti, au sărbătorit Săptămâna Naţională a Voluntariatului. 

Detalii despre activitate și fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/167324023814057/photos/pcb.182582608954865/182582505621542/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bibcopii.florbib/photos/pcb.2085771418309374/2085769758309540/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1981687485406173&set=pcb.1981689532072635&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433783447017337&set=pcb.433784963683852&type=3&theater
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Dezbateri pe tema voluntariatului, 6 octombrie 

S-au petrecut dezbateri între elevii s. Ştefăneşti şi cei din or. 

Floreşti pe tema voluntariatului. Activitatea a fost organizată 

de Consiliul Raional de Tineret Floreşti, în colaborare cu 

Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport Floreşti. Mai multe 

poze aici. 

 

Un cimitir curat şi îngrijit, 6 octombrie  

 

Membrii Consiliului Local al Tinerilor din Ștefănești, 

împreună cu angajații Casei de Cultură, au curățat teritoriul 

din preajma cimitirului de deșeuri şi buruiene. Pentru 

fotografii accesați aici. 

 

 

 

Act de caritate, 6 octombrie 

 

Angajații Primăriei s. Cernița au donat produse alimentare și 

alte lucruri de primă necesitate persoanelor aflate în 

dificultate din localitate. Găsiți detalii și poze aici. 

 

 

 

 

 

Un sat mai curat, 7 octombrie 

 

 

S-a realizat o activitate de salubrizare a satului Ștefănești, cu 

implicarea activă a Casei de Cultură Ştefăneşti, a Primăriei 

com. Ştefăneşti și a Consiliului Local al Tinerilor Ştefăneşti. 

Cum a decurs acțiunea aflați aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1982709418637313&set=pcb.1982709891970599&type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulLocalalTinerilordinStefanesti/photos/pcb.1387158968063750/1387158261397154/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785357257521.1073742180.263119737520/10155785357397521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulLocalalTinerilordinStefanesti/photos/pcb.1390251347754512/1390251191087861/?type=3&theater
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Activitate de binefacere ,,Încălzeşte un copil”, 7 octombrie  

 

 

Elevii voluntari din Consiliul de elevi Ştefăneşti au colectat 

obiecte pe care le-au donat familiilor social-vulnerabile din 

sat. Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

Activitate ecologică ,,Joacă-te într-un mediu curat”, 7 octombrie 

 

S-a făcut ordine pe terenul de sport din s. Ștefănești. 

Activitatea a fost organizată de Consiliul de elevi Ştefăneşti. 

Mai multe poze aici. 

 

 

 

 

Act de voluntariat la 3 gospodării ale bătrânilor singuratici din s. Prajila, 8 octombrie 

Trei bătrâni singuratici din s. Prajila au primit ajutor în 

gospodărie la activități, precum colectarea nucilor, măturarea 

curții, curățarea porumbului, tăierea lemnelor. Inițiativa 

aparține Bibliotecii Publice din s. Prajila și Casei de cultură 

din localitate. Pentru mai multe detalii și fotografii faceți click 

aici. 

 

 

 

În raionul Florești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Florești SNV 2017: 

 Salubrizare, 2 octombrie – organizată de Biroul de probațiune Florești. 

 Salubrizarea izvoarelor şi a grădinilor publice din localitate, 2 octombrie – organizată de 

Biblioteca Publică Sătească Târgul Vertiujeni, în colaborare cu Primăria s. Târgul Vertiujeni, Școala 

Primară și magazinul ,,IUCOPRIM” SRL. 

 Act de salubrizare, 4 octombrie – organizată de Consiliul Raional de tineret Floreşti, în 

parteneriat cu Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport Floreşti. 

 Tablou de toamnă, 4 octombrie – organizată de Biblioteca Publică Lunga, cu implicarea filialei 

Școlii de arte din Lunga. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495099204198542&set=pcb.495099927531803&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495099364198526&set=pcb.495099927531803&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1982662981975290&set=a.1982662391975349.1073741880.100006948218136&type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/floresti_calendar-raional-snv-2017-3/
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 Acţiune de salubrizare la mini-stadion, 4 octombrie – organizată de Şcoala medie s. Cerniţa. 

 Arta brodatului şi a croşetării, 4 octombrie – organizată de Biblioteca Publică s. Vertiujeni, în 

colaborare cu Şcoala din s. Vertiujeni. 

 Amenajarea teritoriului la primărie şi la monument, 5 octombrie – organizată de Primăria s. 

Cernița. 

 Înverzirea teritoriilor adiacente bibliotecii publice săteşti, monumentului eroilor cazuți în cel 

de-al doilea razboi mondial, 6 octombrie – organizată de Biblioteca Publică Sătească din Târgul 

Vertiujeni, în parteneriat cu Primăria s. Târgul Vertiujeni.  

 Acțiuni de caritate la persoanele în etate singuratice, 6 octombrie – organizată de Biblioteca 

Publică Sătească din Târgul Vertiujeni, cu susținerea Casei de cultură Târgul Vertiujeni, a 

gimnaziului și a grădiniței din localitate. 

 Colectarea contribuției locuitorilor la proiectul „Apă pentru viață în regiunea de Nord”, 7 

octombrie – organizată de A.O. Pro Comunitate Băhrinești. 

 

Raionul Glodeni 

 

 

Flashmob, 2 octombrie  

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,SPERANȚA”, în 

colaborare cu bibliotecara Nicoleta Luchian de la Biblioteca 

„Vasile Coroban”, a distribuit trecătorilor din or. Glodeni 

materiale informative despre voluntariat și despre SNV 2017. 

Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

 

 

 

Campanie de informare „Ce este voluntariatul?”, 2 octombrie 

Tinerii și angajații Școlii Profesionale din or. Glodeni au fost 

informați despre activitatea de voluntariat în organele de 

probațiune, fiind menționate beneficiile acesteia. Au 

participat 45 de tineri și 7 angajați ai instituției, fiind ghidați 

de consilierii Biroului de Probațiune Glodeni. Mai multe 

detalii și fotografii aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=512529375762852&set=pcb.1411341308979042&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=356074101516758&set=pcb.356074901516678&type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136049656531134/1136049453197821/?type=3&theater
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Oră informativă, 3 octombrie 

 

Au avut loc discuții interactive despre importanța 

voluntariatului la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și Școala nr. 3 din 

or. Glodeni. Activitatea a fost organizată de CSPT 

,,SPERANȚA”, împreună cu Direcția Învățământ, Tineret și 

Sport Glodeni. Fotografii aici. 

 

 

 

Flashmob cu voluntarii pe terenul sportiv, 4 octombrie 

 

Au fost organizate jocuri sportive pe stadionul raional, de 

către CSPT ,,SPERANȚA”. Pentru a vedea fotografii de la 

activitate, accesați aici. 

 

 

 

Gest de caritate: Polițiștii voluntari aproape de cei nevoiaşi, 6 octombrie 

Angajaţii Inspectoratului de Poliție Glodeni au desfăşurat o 

acţiune de caritate manifestată prin pregătirea şi distribuirea 

unui terci soldăţesc într-o bucătărie de câmp a 350 de 

cetăţeni nevoiaşi. De această gustărică s-au bucurat 12 familii 

social-vulnerabile din raionul Glodeni şi copii amplasaţi în 

„Centru Multifuncţional Încredere”.  

Mai multe detalii și foto aici și aici. 

 

Acțiune de salubrizare, 7 octombrie 

Angajaţii Biroului de Probațiune Glodeni, în parteneriat cu 

Primăria or. Glodeni, au desfăşurat o acţiune de salubrizare și 

amenajare a teritoriului din preajma Școlii de Arte Glodeni. La 

eveniment au participat și persoanele aflate la evidența 

Biroului de Probațiune. Vedeți fotografii aici. 

 

 

Încheierea SNV 2017, 7 octombrie  

Cei mai activi voluntari din cadrul SNV 2017 au primit câte o 

diplomă pentru implicare activă și pentru familiarizarea 

adolescenților cu noțiunea de voluntariat. Activitatea a fost 

organizată de CSPT ,,SPERANȚA”. Fotografii găsiți aici. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514384312244025&set=oa.1415188371927669&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514388408910282&set=oa.1415198338593339&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=355599081564260&id=100013425123174
https://www.facebook.com/PolitiaGlodeni/photos/pcb.2003964529890570/2003962566557433/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=356071561517012&set=pcb.356071901516978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514975972184859&set=oa.1416437078469465&type=3&theater&ifg=1
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În raionul Glodeni s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul raional Glodeni SNV 2017: 

 Activități de informare în școli, 2 octombrie – organizată de Inspectoratul de Poliție Glodeni, în 

colaborare cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Glodeni și TV Prim Glodeni. 

 Oră informativă, 5 octombrie – organizată de CSPT „SPERANȚA”.  

 Salubrizarea și amenajarea teritoriului, 6 octombrie – organizată de Inspectoratul de Poliție 

Glodeni. 

 

Raionul Hîncești 

 

 

Învățăm să trăim voluntariatul, 2 octombrie 

Scopul activității a fost de a promova voluntariatul în rândul 

copiilor de diferite vârste. În acest sens, The Moldova Project, 

în comun cu Ludoteca din com. Bobeica și Liceul Teoretic 

Bobeica, a organizat activități de animație socio-educative și 

creative pentru copiii din com. Bobeica, Dahnovici și 

Stolniceni. Fotografii și detalii găsiți aici. 

 

Susținerea familiilor vulnerabile, 4 octombrie 

Voluntarii The Moldova Project, Charity Trust, cu susținerea 

Primăriei com. Bobeica și a Primăriei s. Ciuciuleni, a vizitat 15 

familii vulnerabile cu mulți copii din r-ul Hîncești, oferindu-le 

ajutorul atât de necesar. Mai multe detalii și poze vedeți aici. 

 

 

 

 

Vоluntаr pentru un mediu mai сurаt ,,Hai Boghiceni”,  4 octombrie 

 

Вiroul de Рrobațiune Hâncești, în соlаbоrаrе cu Primăria 

com. Boghiceni, a participat la lucrări de văruirе a copacilor și 

a bordurilor. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/glodeni_calendar-raional-snv-2017-2/
https://www.facebook.com/184736528242047/photos/pcb.1482831688432518/1482827585099595/?type=3&theater
https://www.facebook.com/184736528242047/photos/pcb.1483560981692922/1483556411693379/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155703385322521.1073742068.263119737520/10155703386157521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136097243193042/1136096826526417/?type=3&theater
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Instruire „Factorii de risc ai bolilor netratate în rândurile tinerilor (fumatul, alcoolul, lipsa 

activităţii fizice, alimentaţia nesănătoasă)”, 4 octombrie 

 

Consiliul Raional Hînceşti, în parteneriat cu ONG „Federaţia 

Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume din Moldova”, a 

desfășurat o instruire pentru copiii din clasa a VII-a din 

Gimnaziul Bobeica. Despre ce au discutat aflați aici. 

 

 

 

 

Procurarea unei case pentru o familie vulnerabilă din com. Bobeica, 5 octombrie 

O familie social-vulnerabilă, care nu dispunea de o locuință 

permanentă proprie, a intrat în casă nouă, procurată din bani 

adunați de la voluntari. Evenimentul a fost organizat de The 

Moldova Project, Charity Trust. Cum a reacționat familia 

aflați aici, aici și aici. 

 

 

 

Voluntar pentru oamenii defavorizați – „Implică-te!”, 5 octombrie 

La Logănești, Biroul de Probațiune Hîncești a mobilizat 

voluntari locali din cadrul biroului, care, împreună cu 

asistentul social local, au ajutat persoane cu grad sever de 

dizabilitate la lucrări casnice. Mai multe informații și fotografii 

aici. 

 

 

Voluntar pentru pitici: „Mari și mici, mari amici”, 6 octombrie 

În cadrul acestei activități, Biroul de Probațiune Hîncești, în 

colaborare cu Instituția de educație timpurie „Romanița” din 

s. Buțeni, a petrecut timp alături de 26 de copii, cărora le-au 

citit povești și pe care i-au îndulcit cu acadele. Fotografii 

puteți accesa aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/542153075827385/photos/pcb.1765503766825637/1765502373492443/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155703501787521
https://www.publika.md/vis-devenit-realitate-o-familie-din-satul-bobeica-raionul-hancesti-a-primit-o-casa-noua_2982654.html
http://protv.md/stiri/actualitate/au-trait-un-chin-intr-o-casa-unde-podul-si-paretii-se-daramau---2033661.html
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136067913195975/1136067323196034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155715667557521
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Flashmob privind necesitatea amenajării trotuarelor și a traseelor pietonale conform 

necesităților specifice ale persoanelor cu mobilitate redusă, 7 octombrie 

Reprezentanții grupului de inițiativă din municipiul Hâncești 

„De la Drept la Acțiune”, în parteneriat cu Asociația 

„MOTIVAȚIE” din Moldova, au desfășurat un flashmob în 

centrul orașului, la care au participat mai multe persoane cu 

dizabilităţi, demonstrând accesibilitatea redusă de deplasare 

a mai multor categorii de persoane cu dizabilități pe străzile 

din localitate. Pentru mai multe informații și fotografii 

accesați aici și aici. 

 

Întâlnirea voluntarilor ATOM: discuții și jocuri distractive, 7 octombrie 

 

Tinerii voluntari din filiala ATOM Lăpușna și-au dat întâlnire 

pentru a discuta pe temele: Voluntariat și Tânărul Ortodox. 

Spre sfârșit, tinerii au fost mobilizați să participe la mai multe 

jocuri distractive. Vedeți fotografii aici. 

 

 

 

În raionul Hîncești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Hîncești SNV 2017: 

 Salubrizarea terenului de joacă din s. Bobeica, 2 octombrie – organizată de A.O. Always 

together, în colaborare cu Gimnaziul Bobeica, Primăria s. Bobeica și Grădiniţa Bobeica. 

 Salubrizarea terenului de joacă din s. Drăgușeni, 3 octombrie – organizată de Clubul 

voluntarilor din Bobeica. 

 Donații de încălțăminte și haine uzate pentru copiii vulnerabili din s. Logănești, 5 octombrie – 

organizată de Clubul voluntarilor din Bobeica și Gimnaziul Logănești. 

 Salubrizarea terenului de joacă din s. Dahnovici, 6 octombrie – organizată de Clubul 

voluntarilor din Bobeica. 

 

Raionul Ialoveni 

 

 

Copacul reuniunii/prieteniei din satul Puhoi, 2 octombrie 

Elevii din Liceul Teoretic Puhoi au prins panglici colore pe 

ramurile unui arbore, iar fiecare nouă prietenie va desemna o 

nouă panglică pe arbore. Activitatea a fost organizată de 

Consiliul Local al Tinerilor Puhoi şi Consiliul elevilor Liceului 

Teoretic Puhoi. Fotografii găsiți aici. 

 

http://www.curierul.md/index.php/tiri/comunitate/item/2433-un-grup-de-initiatava-din-hancesti-a-desfasurat-un-flash-mob-la-care-au-participat-persoane-cu-mobilitatea-redusa
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1203&l=ro
http://www.atosmd.club/2017/10/o-noua-intalnire-voluntarilor-din.html
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/hincesti_calendar-raional-snv-2017-5/
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1432593770169598/1432593393502969/?type=3&theater


82 
 

 

Amenajarea parcului de lângă Liceul Teoretic ,,Ion Suruceanu”, 2 octombrie 

Membrii Consiliului de Elevi din Liceul Teoretic „Ion 

Suruceanu”, împreună cu elevii claselor a VII-X-a și îndrumați 

de profesorii Zinaida Gulică, Nadejda Blăniță și Ecaterina 

Albu, au efectuat lucrări de salubrizare pe teritoriul parcului 

de lângă liceu. Elevii au măturat, au curățat urnele, au greblat 

și au strâns gunoiul. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

Cartea cere ajutor, 2 octombrie 

Voluntarii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „AVANTE” s-

au mobilizat și au desfășurat o activitate de voluntariat în cadrul 

Bibliotecii Publice Costești. Astfel, 4 voluntari activi au reparat și au 

readus la viață 30 de cărți din bibliotecă. Pentru mai multe 

fotografii și detalii accesați aici și aici. 

 

 

Împărţirea pliantelor, plasarea avizurilor cu tematica ,,Săptămâna Voluntariatului”, 2 octombrie 

S-au elaborat pliante și avizuri cu tematica ,,Săptămâna 

Voluntariatului” în care s-au inclus mici informații despre 

voluntariat și importanța lui. Grupul de iniţiativă ,,Eco-

Sociteni”, susținut de Biblioteca Publică Sociteni, a împărțit 

pliantele elevilor din Gimnaziul Sociteni și le-a pus în pungile 

cu produse de primă necesitate pentru familiile social-

vulnerabile. Fotografii vedeți aici. 

 

Demararea lucrărilor de salubrizare a terenului destinat parcului pentru tineri din Mileştii Mici, 2 

octombrie 

Au avut loc primele lucrări de amenajare a noului parc pentru tineri 

din Mileștii Mici. Grupul de iniţiativă „Implicare=Succes”, cu 

implicarea Primăriei Mileştii Mici și a Fondului pentru Tineri 

Ialoveni, a salubrizat terenul prin nivelarea suprafeței identificate, l-

a curățat de ierburi și a trasat hotarele acestuia. Pentru mai multe 

fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1437729429681164/1437728403014600/?type=3&theater
http://alternativa.org.md/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti-2/
http://costesti.md/2017/10/03/saptamina-nationala-a-voluntariatului-a-dat-start-si-in-satul-costesti-2/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838144866496646&set=pcb.123010118342196&type=3&theater
http://ialovenionline.md/social/3893-la-milestii-mici-a-fost-intemeiat-un-nou-parc-destinat-tinerilor
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Promovarea SNV printr-un spot video în satul Văsieni, 2 octombrie 

Asociaţia Obştească ,,GOLD - Generaţia cu Obiective Libere 

şi Democratice” a găsit o metodă ingenioasă de a îndemna 

băștinașii din Văsieni să participe la SNV 2017. În acest sens, a 

fost realizat un spot video, pe care îl puteți vizualiza aici. 

 

 

 

Salubrizarea teritoriului aferent monumetului din centrul localităţii Ruseştii Noi, 3 octombrie 

 

Elevii claselor a IX-a din Liceul Teoretic Ruseștii Noi, cu 

susținerea A.O. „Sekhmet” și A.O. ,,Următorul Pas”, au 

salubrizat teritoriul aferent monumentului din comuna 

Ruseștii Noi. Găsiți fotografii aici. 

  

 

 

 

Atelier „TEHNICA ORIGAMI”, 3 octombrie 

Elevul clasei a XII-a, Artur Porcescu, a prezentat un master-

class la „Tehnica Origami” pentru elevii de la Unitatea de 

educaţie incluziva a Liceului Teoretic ,,Petre Ştefănucă”, 

Ialoveni. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu A.O. 

,,LUMOS MOLDOVA” și Y-PEER Moldova. Mai multe detalii și 

fotografii aici. 

 

 

Salubrizarea teritoriului stației Suruceni, 3 octombrie 

Voluntarii au curățat nucul, au tăiat tufișul, au cosit iarba de 

pe teritoriul adiacent al stației și au colectat toate deșeurile. 

Activitatea a fost realizată de Fondul pentru Tineri Ialoveni, 

cu suportul Consiliului Raional Ialoveni, al Asociaţiei Obştești 

„Eco-Răzeni” şi al agenților economici din localitate. Vedeți 

fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/igor.bodeani1/videos/1901307706799867
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/photos/pcb.382742005477122/382740488810607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/211306279042319/photos/pcb.795323110640630/795321560640785/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545754702430716&set=pcb.330633214066453&type=3&theater
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Sădirea a 20 copaci, 3 octombrie 

Grupul de inițiativă ,,Eco-Sociteni”, în parteneriat cu Primăria 

Sociteni și Gimnaziul Sociteni, s-a mobilizat pentru a sădi mai 

mulți puieți pe dealul din localitate, unde, cu ceva timp în 

urmă, a avut loc un incediu. Tinerii au dat dovadă de 

resposabilitate, dorință de implicare și hărnicie. Detalii despre 

activitate găsiți aici. 

 

 

 

Acţiune de binefacere ,,Să dăruim zâmbete” în s. Suruceni, 3 octombrie 

 

Membrii Consiliului de elevi din Liceul Teoretic „Ion 

Suruceanu”, s. Suruceni, au mers la domiciliul unei bătrâne 

țintuite la pat din localitate și i-au adus produse alimentare şi 

igienice. Mai multe fotografii despre activitate accesați aici. 

 

 

 

 

 

„Siguranţa în trafic - un pas pentru VIAŢĂ!”, 3 octombrie 

Un grup de inițiativă din clasa a VIII-a „A” de la Liceul 

Teoretic „Olimp”, s. Costești, a îmbrăcat veste fosforescente 

și a inițiat o campanie de responsabilizare a șoferilor și a 

pietonilor. Înainte de începerea orelor, elevii au fost încurajați 

să treacă strada la trecerea de pietoni. De asemenea, 

voluntarii au oprit mașinile pentru a da prioritate pietonilor și 

au repartizat peste 200 de pliante care încurajează atât 

pietonii, cât și șoferii să respecte regulile de circulație. Fotografii vedeți aici și aici. 

 

Împarte bucurii, 3 octombrie 

Fiecare elev de la Liceul Teoretic Puhoi, la intrarea în 

instituție, a primit bomboane - pastilele fericirii. A doua 

jumătate a zilei elevii au dedicate-o desenului comun pe asfalt 

„Cum văd eu fericirea”.  Activitatea a fost organizată de 

Consiliul Local al Tinerilor Puhoi şi Consiliul elevilor din 

Liceul Teoretic Puhoi. Pentru alte fotografii accesați aici. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1837746333203166&set=pcb.122829411693600&type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1438500069604100/1438498169604290/?type=3&theater
http://alternativa.org.md/elevii-liceului-teoretic-olimp-au-responsabilizat-soferii-din-costesti-printr-un-flashmob/
http://costesti.md/2017/10/03/elevii-liceului-teoretic-olimp-au-responsabilizat-soferii-din-costesti-printr-un-flashmob/
https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1433453483416960/1433452663417042/?type=3&theater
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Activitate de informare despre ce reprezintă voluntariatul şi avantajele pe care le are, 3 octombrie  

Scopul principal al acestei activităţi a fost sporirea interesului 

tinerilor privind practicarea voluntariatului. Elevii au fost 

informaţi despre ce reprezintă voluntariatul, cum se face 

voluntariat şi de ce merită să fie practicat. Activitatea a fost 

organizată de Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, în comun cu 

Liceul Teoretic Ţipala. Mai multe foto aici. 

 

 

 

Atelier de instruire ,,Stop Violenţei în Familie”, 4 octombrie 

Membrii Consiliului Local al Tinerilor Bardar au discutat cu 

elevii Liceului Teoretic „Aurel David” despre conceptul de 

violenţă, modul în care poate fi prevenită, precum şi despre 

consecinţele ei. Au fost prezentate câteva scurtmetraje 

româneşti care abordează problema respectivă. Găsiți 

fotografii aici. 

 

 

 

Concert prezentat elevilor cu dizabilităţi severe, 4 octombrie 

Un grup de copii de la Grădiniţa „Licurici”, însoţiţi de 

educatoarea Aurelia Muntean şi conducătoarea artistică 

Natalia Cilimicenco, au legat un parteneriat frumos cu elevii 

cu dizabilităţi severe de la Unitatea de educaţie incluzivă a 

Liceului Teoretic ,,Petre Ştefănucă”, cărora le-au prezentat un 

concert de zile mari. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți 

aici. 

 

 

„Să ajutăm oamenii în vârstă!”, 4 și 7 octombrie 

 

Un grup de elevi ai clasei a VI-a de la Liceul Teoretic „Ion 

Suruceanu” a ajutat o bătrânică țintuită la pat la lucrul pe 

lângă casă: elevii au măturat, au scuturat, au adus apă și au 

greblat. Activitatea a fost realizată în parteneriat cu Direcția 

Asistență Socială din cadrul Primăriei s. Suruceni. Mai multe 

detalii aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/CLTTipala/photos/pcb.1944894079099944/1944893832433302/?type=3&theater
https://www.facebook.com/clt.bardar/photos/pcb.1172297539567808/1172297146234514/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=477776285928632&set=pcb.477777382595189&type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1442220169232090/1442219682565472/?type=3&theater
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Un mediu curat pentru picii de la grădiniţa ,,Mărţişor”, 4 octombrie 

 

 

Elevii claselor a V-a „A” şi „B”, Liceul Teoretic „Ion 

Suruceanu”, s. Suruceni, au efectuat lucrări de salubrizare a 

teritoriului adiacent Grădiniţei „Mărțișor”. Cum s-au isprăvit 

vedeți aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea Parcului central din satul Malcoci, 4 octombrie 

S-a vopsit o urnă care a fost instalată mai târziu decât 

celelalte şi au fost făcute acţiuni de salubrizare: curăţarea 

terenului de frunze, curăţarea şi afânarea florilor de lângă 

monument. Activitatea a fost organizată de Casa de Cultură 

Malcoci, în parteneriat cu Primăria s. Malcoci și un agent 

economic din centrul localităţii, care a pregătit o pauză de 

cafea pentru voluntari. Detalii și fotografii aici. 

 

„Respirăm verde!”, 5 octombrie 

 

Voluntarii Consiliului Local al Tinerilor Ţipala, cu suportul 

Primăriei s. Ţipala, au adunat deșeurile din apropierea 

parcului central din localitatea Ţipala. Pentru informații 

despre activitate și poze accesați aici. 

 

 

 

 

Felicitarea profesorilor din localitatea Sociteni, 5 octombrie 

Grupul de inițiativă ,,Eco-Sociteni” a realizat un scurtmetraj 

în care a intervievat copiii, de la mic la mare, care este 

părerea lor despre profesorii gimnaziului din localitate. La 

final, voluntarii au venit cu o mică felicitare. Puteți vizualiza 

scurtmetrajul aici.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1439387236182050/1439386426182131/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CLTMalcoci/photos/a.1460782494007408.1073741830.1197758603643133/1466136330138691/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CLTTipala/photos/pcb.1945737272348958/1945735752349110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/100009034517920/videos/1837174176593715/
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Vopsirea băncilor de la staţiile auto din satul Malcoci, 5 octombrie 

Au fost vopsite băncile de la staţiile auto din localitate, 

construite anul acesta. La activitate au participat Consiliul 

Local de Tineret Malcoci, în colaborare cu Primăria s. Malcoci 

și Căminul Cultural Malcoci. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

 

Salubrizarea teritoriului din apropierea monumentului din Ţipala, 5 octombrie 

În cadrul acestei activităţi, Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, 

împreună cu voluntarii mobilizaţi, au curăţat teritoriul de 

lângă monument atribuindu-i un aspect mai frumos şi mai 

plăcut. Pentru detalii și foto accesați aici. 

 

 

 

Salubrizarea râpei aferente teritoriului Liceului Teoretic Ruseştii Noi, 6 octombrie 

 

 

A fost curăţată râpa de către elevii claselor a IX-a de la Liceul 

Teoretic Ruseştii Noi, în parteneriat cu Primăria s. Ruseştii 

Noi, A.O. ,,Sekhmet” și A.O. ,,Următorul Pas”. Mai multe foto 

aici. 

 

 

 

Un mediu curat pentru toţi locuitorii satului Suruceni, 6 octombrie 

 

 

 

Elevii claselor primare din Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” au 

efectuat lucrări de salubrizare pe teritoriul aferent liceului. 

Cum s-au descurcat micuții vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CLTMalcoci/photos/a.1460782494007408.1073741830.1197758603643133/1460783964007261/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CLTTipala/photos/pcb.1945737272348958/1945736062349079/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liceulteoreticrusestiinoi/photos/pcb.384722315279091/384722085279114/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1442184179235689/1442183549235752/?type=3&theater
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Casă pentru fiecare, 6 octombrie 

 

De Ziua Mondială a Habitatului, Consiliul Local al Tinerilor 

Puhoi şi Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Puhoi au 

petrecut o lecţie, cu ajutorul profesoarei de biologie, pentru 

elevii din clasele gimnaziale. În cadrul activității, au fost 

analizate habitatele din parcul şcolii. Detalii și fotografii aici. 

 

 

 

Hai să fim mai buni, 6 octombrie 

S-a făcut un bilanț al activităților desfășurate în cadrul SNV 

2017 și s-au acordat diplome celor mai active clase din Liceul 

Teoretic „Ion Suruceanu”, s. Suruceni. De asemenea, elevii au 

donat bani pentru copiii orfani din orașul Chișinău, din care s-

au procurat, ulterior, dulciuri. Pentru a vizualiza fotografii, 

accesați aici. 

 

 

 

Îngrijirea mormintelor foştilor profesori care au activat în oraşul Ialoveni şi depuneri de flori, 6 

octombrie 

Au fost curățate mormintele foștilor profesori din orașul 

Ialoveni și depuse flori. Activitatea a fost organizată de elevii 

clasei a XI-a „A„ a Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă”, cu 

acordul Parohului Bisericii „Acoperământul Maicii 

Domnului”. Găsiți detalii și foto aici. 

  

 

 

Schimbarea Verde, 6 octombrie 

Activitatea a avut drept scop salubrizarea teritoriului aferent 

Liceului Teoretic „Aurel David” și a fost organizată de Consiliul 

Elevilor Liceului Teoretic „Aurel David” din s. Bardar. 

Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LTPuhoi/photos/pcb.1439898622772446/1439898342772474/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1443775812409859/1443775645743209/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953235551481304&set=pcb.953236178147908&type=3&theater
https://www.facebook.com/1163492100436511/photos/pcb.1441350635983988/1441349945984057/?type=3&theater
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Acţiune de salubrizare a terenului dintre liceu şi râul Işnoveţ, 7 octombrie 

Elevii claselor a IX-a –XII-a de la Liceul Teoretic „Petre 

Ştefănucă”, împreună cu diriginţii, au curăţat acest teren. 

Primăria oraşului Ialoveni a pus la dispoziţie transport pentru 

depozitarea deşeurilor. Mai multe detalii și poze găsiți aici. 

 

 

 

 

Înverzirea mediului – Indicele de sănătate a unei localităţi, 7 octombrie 

Un grup de voluntari din Grupul de iniţiativă 

,,Implicare=Succes” și Fondul pentru Tineri Ialoveni au sădit 

75 de copaci de stejar, arţar, tei şi frasin într-un nou parc din 

Mileștii Mici. Puieţii plantaţi au fost achiziţionaţi din 

contribuţia financiară a unui mic grup de gospodari, iar o 

parte din bani sunt donaţie din partea familiei Veisa. Pentru 

mai multe informații și fotografii accesați aici. 

 

 

Un mic ajutor familiilor social-vulnerabile din localitatea Sociteni, 7 octombrie 

Au fost colectați din timp bani de la agenții economici 

localizați pe teritoriul satului. Din banii colectați s-au procurat 

produse de primă necesitate, care au fost donate câtorva 

familii social-vulnerabile din s. Sociteni. Actul de caritate a 

fost organizat de Grupul de iniţiativă ,,Eco-Sociteni”, în 

parteneriat cu Primăria s. Sociteni și agenții economici din 

localitate. Vedeți fotografii aici. 

 

 

Un dar pentru un copil orfan, 8 octombrie 

Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Ion Suruceanu”, s. 

Suruceni, au mers la Casa de copii „Preasfântul Iosif”, unde 

au donat micuților hăinuţe, încălțăminte, rechizite școlare, 

jucării şi produse alimentare. Informații suplimentare și 

fotografii de la activitate accesați aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/211306279042319/photos/pcb.795378643968410/795378133968461/?type=3&theater
http://ialovenionline.md/social/3893-la-milestii-mici-a-fost-intemeiat-un-nou-parc-destinat-tinerilor
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838144659830000&set=pcb.123010118342196&type=3&theater
https://www.facebook.com/ConsiliulElevilorSuruceni/photos/pcb.1443034262484014/1443033705817403/?type=3&theater
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Donează un zâmbet, 8 octombrie 

 

 

La CSPT Avante au fost făcute totalurile SNV 2017. Voluntarii 

de la Grupul de iniţiativă ,,PUZZLE” și A.O. ,,Alternativa” s-au 

adunat pentru a petrece timpul distractiv, amuzându-se cu 

jocuri de masă. Fotografii sunt aici. 

 

 

 

 

Spune DA pentru Sănătatea ta, 8 octombrie 

La inițiativa membrilor Asociației GOLD și a Inspectoratului 

de Poliție Ialoveni, au fost stopate peste 75 de mașini pentru 

a le fi oferite șoferilor pliante și câte un măr, cu scopul de a-i 

îndemna să ducă un mod de viață sănătos, fără tutun și 

alcool. Cum s-a desfășurat activitatea informați-vă aici. 

 

 

 

Vizitarea profesorilor în etate din satul Sociteni, 8 octombrie 

 Au fost procurate produse necesare pentru a pregăti plăcinte 

împreună cu două profesoare în etate din s. Sociteni. Astfel, 

Grupul de inițiativă ,,Eco-Sociteni” și cele două doamne în 

vârstă au gătit, au recitat poezii, profesoarele împărtășindu-se 

cu experiența și cunoștințele lor. Activitatea a fost surprinsă 

în fotografiile de aici. 

 

În raionul Ialoveni s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Ialoveni SNV 2017: 

 Training: Importanţa voluntariatului în viaţa tinerilor, 2 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic Horeşti, în parteneriat cu Grupul de iniţiativă ,,Tinerii protectori” Horeşti, mentor 

Ecaterina Guja. 

 Prelucrarea igienică a sălii de sport din satul Horeşti, 2 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic Horeşti, în parteneriat cu Grupul de iniţiativă ,,Tinerii protectori” Horeşti, mentor 

Ecaterina Guja. 

 Organizarea expoziţiilor cu tema voluntariatului, 2 octombrie – organizată de Biblioteca 

Publică din Zîmbreni, cu implicarea Liceului Teoretic Zîmbreni. 

 Lectura - o scânteie a minţii, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Alexandrina Rusu”, s. 

Dănceni, cu participarea Bibliotecii Publice Dănceni. 

https://www.facebook.com/929114237202416/photos/pcb.1464665006980667/1464664666980701/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1904373473159957&set=pcb.1904378106492827&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838577393120060&set=pcb.123208104989064&type=3&theater&ifg=1
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/ialoveni_calendar-raional-snv-2017-3/
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 Şedinţă cu tinerii din localitatea Malcoci, 2 octombrie – organizată de Căminul Cultural 

Malcoci, în parteneriat cu Primăria Malcoci. 

 Vizita locurilor pentru implementarea activităţilor de voluntariat din localitatea Malcoci, 2 

octombrie – organizată de Căminul Cultural Malcoci, cu susținerea agentului economic din centrul 

localităţii. 

 Măsuri de salubrizare în centrul satului, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic Moleşti, în 

parteneriat cu Primăria s. Moleşti și agenţii economici din localitate. 

 Fumatul ucide, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Alexandrina Rusu”, s. Dănceni, în 

colaborare cu Oficiul Medicilor de Familie Dănceni. 

 Activitate interactivă „Unitate prin diversitate”, 2 octombrie – organizată de Consiliul Local al 

Tinerilor Nimoreni, în parteneriat cu Grădiniţa „Butucel”, s. Nimoreni. 

 Sesiune iniţială de creare a grupurilor de elevi - mentori pentru educaţia incluzivă, 2 

octombrie – organizată de Unitatea de educaţie incluzivă a Liceului Teoretic ,,Petre Ştefănucă”, în 

comun cu A.O. ,,LUMOS MOLDOVA” și Y-PEER Moldova. 

 Tânăr şi activ, 3 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor Liceului Teoretic „Aurel David”, s. 

Bardar. 

 Masă rotundă cu tema ,,Beneficiile voluntariatului”, 3 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic Zîmbreni, în parteneriat cu Biblioteca Publică din Zîmbreni. 

 Acţiuni de salubrizare a străzilor principale din localitatea Nimoreni, 3 octombrie – organizată 

de Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni.  

 Back in time (childhood), 3-4 octombrie – organizată de Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, s. Răzeni, 

în parteneriat cu Grădiniţa ,,Ghiocelul” și Consiliul Elevilor Liceului Teoretic ,,Ion Pelivan”. 

 Pregătirea pământului şi semănarea stratului de iarbă în parcul din localitatea Mileştii Mici, 3 

octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă „Implicare=Succes”, Primăria Mileştii Mici și Fondul 

pentru Tineri Ialoveni. 

 „Mă înţeleg şi mă accept aşa cum sunt!”, 3 octombrie – organizată de Centrul de Sănătate 

Prietenos Tinerilor „Avante”, Liceul Teoretic „Olimp”, s. Costeşti, și A.O. ,,Alternativa”. 

 Ajutor în gospodăriile oamenilor în etate din localitatea Moleşti, 3 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic Moleşti, în comun cu Primăria Moleşti.  

 Ocroteşte-mă, 4 octombrie – organizată de Consiliul Local al Tinerilor şi Consiliul elevilor, Liceul 

Teoretic Puhoi.  

 Curăţarea bibliotecii publice Zîmbreni, 4 octombrie – organizată de Biblioteca Publică din 

Zîmbreni, cu implicarea Liceului Teoretic Zîmbreni. 

 Înverzirea mediului - Indicele de sănătate al unei localităţi, 4 octombrie – organizată de 

Grupul de iniţiativă „Implicare=Succes”, Primăria Mileştii Mici și Fondul pentru Tineri Ialoveni. 

 Activitate de salubrizare a curţii Spitalului Raional Ialoveni, 4 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic ,,Andrei Vartic”, or. Ialoveni, în parteneriat cu Primăria or. Ialoveni. 

 Salubrizarea teritorului terenului sportiv din localitatea Ţipala, 4 octombrie – organizată de 

Consiliul Local al Tinerilor Ţipala, cu susținerea Primăriei s. Ţipala. 

 Dans modern prezentat la careu de Ziua Profesorului, 5 octombrie – organizată de elevele 

Milena Chiruţă, clasa a XI-a„ A”, şi Maria Frunză, clasa a XII-a „B”, Liceul Teoretic „Petre 

Ştefănucă”, or. Ialoveni. 
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 Ziua sportului în localitatea Nimoreni, 5 octombrie – organizată de Consiliul Local al Tinerilor 

Nimoreni, cu suportul Primăriei s. Nimoreni. 

 Activitate de salubrizare a curţii Liceului Teoretic ,,Andrei Vartic”, 5 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic „Andrei Vartic”, or. Ialoveni, în colaborare cu Primăria or. Ialoveni. 

 Masă rotundă „Istorii de success”, 5 octombrie – organizată de Biblioteca Publică din Zîmbreni, 

cu implicarea Liceului Teoretic Zîmbreni. 

 Instalarea băncilor în parcul din localitatea Mileştii Mici, 5 octombrie – organizată de Grupul 

de iniţiativă „Implicare=Succes”, Primăria Mileştii Mici și Fondul pentru Tineri Ialoveni. 

 Do it for Bunica, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Pelivan”, s. Răzeni, în 

parteneriat cu Primăria s. Răzeni și Consiliul Local al Tinerilor Răzeni. 

 Dezbateri la tema ,,Voluntariatul – oportunităţi şi perpective”, 6 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic ,,Andrei Vartic”, Ialoveni. 

 Salubrizarea străzii centrale din Văsieni, 6 octombrie – organizată de A.O. „GOLD – Generaţia 

cu Obiective Libere şi Democratice”, în parteneriat cu Primăria s. Văsieni și Liceul Teoretic 

,,Dimitrie Cantemir”.  

 Activităţi cu elevii în Centrul de resurse al liceului, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

Moleşti. 

 Salubrizarea unei porţiuni de teren lângă cimitirul din satul Zîmbreni, 6 octombrie – 

organizată de Liceul Teoretic Zîmbreni, în parteneriat cu Biblioteca Publică din Zîmbreni. 

 Film în aer liber, 7 octombrie – organizată de Consiliul Local al Tinerilor Nimoreni, cu suportul 

Primăriei s. Nimoreni și al SRL ,,Sud-Vest Eremia”.  

 Salubrizarea şi amenajarea curţii Bibliotecii Publice Văsieni, 7 octombrie – organizată de A.O. 

,,GOLD – Generaţia cu Obiective Libere şi Democratice”, în parteneriat cu Primăria s. Văsieni și 

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”. 

 Ajutor în gospodăriile oamenilor în etate din satul Moleşti, 7 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic Moleşti, în comun cu Primăria s. Moleşti. 

 Salubrizarea curţii Casei de Cultură Ulmu, 7 octombrie – organizată de Grupul de iniţiativă 

civică ,,Generaţia de Aur”, cu susținerea Primăriei s. Ulmu. 

 Totalurile SNV, 8 octombrie – organizată de Liceul Teoretic„Petre Ştefănucă”, Grupul de 

iniţiativă: Milena Chiruţă, Maria Frunză, Dan Vîrtosu, Paula Bolduratu, Victor Ciobanu, Dumitru-

Claudiu Sănduţă, Magdalena Ciobanu, în comun cu Primăria or. Ialoveni. 
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Raionul Leova 

 

 

Campanie socială ,,Ești ceea ce dăruiești!”, 2-5 octombrie 

Pe parcursul a 4 zile, voluntarii A.O. „Forța Susținerii”, în 

parteneriat cu Biroul de Probațiune Leova, Consiliul Raional 

al Tinerilor, Centrul de Tineret Leova și Consiliul Raional 

Leova, au colectat resurse bănești pentru desfășurarea 

activității de socializare a copiilor aflați în dificultate: copii cu 

cerințe educaționale speciale, orfani, din familii social-

vulnerabile. Astfel, voluntarii au dat baloane și mere 

trecătorilor în schimbul unei sume bănești. Mai multe detalii 

și fotografii vedeți aici, aici și aici. 

 

Colectare de carte pentru Biblioteca Publică „Valeriu Matei”, 2-5 octombrie 

Centrul de Tineret Leova, Consiliul Raional de Tineret Leova 

și Biroul de Probațiune Leova au donat cărți Bibliotecii 

Publice „Valeriu Matei” din or. Leova. Găsiți mai multe 

informații și poze aici. 

 

 

 

O zi de curăţenie, 5 octombrie 

S-a făcut ordine pe strada principală şi la Casa de cultură din 

s. Tigheci. Activitatea a fost organizată de Biblioteca Publică 

Tigheci, în colaborare cu școala din localitate și voluntara de 

la Corpul Păcii. Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Activități de amenajare a teritoriului CS Leova și CSPT, 5 octombrie 

Voluntarii Centrului de Sănătate (CS) Leova și ai CSPT Leova 

au adus în ordine și au vopsit unele elemente de pe teritoriul 

Centrului prin efort voluntar. Activitatea a fost surprinsă în 

fotografiile de aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155718265652521
https://www.facebook.com/pg/r.leova/photos/?tab=album&album_id=1490445347708953
http://leova.org/2017/10/05/prima-etapa-a-compania-esti-ceea-ce-daruiesti-s-a-terminat/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718265652521.1073742113.263119737520/10155718266827521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/r.leova/photos/a.1496274863792668.1073742045.487556564664508/1496274897125998/?type=3&theater
https://www.facebook.com/r.leova/photos/a.1496272870459534.1073742044.487556564664508/1496272890459532/?type=3&theater
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Campanie socială ,,Ești ceea ce dăruiești !” (a doua parte), 5 octombrie 

Din banii colectați în cadrul campaniei, copiii aflați în 

dificultate din or. Leova au participat la distracții ludice. 

Voluntarii A.O. „Forța Susținerii”, Biroul de Probațiune 

Leova, Consiliul Raional al Tinerilor, Centrul de Tineret Leova 

și Consiliul Raional Leova, împreună cu copii au plecat în parc 

la tobogane, unde s-au jucat la labirintul copiilor și au avut 

parte de o masă gustoasă și dulce. Fotografii de la activitate 

accesați aici. 

 

Activitate de socializare pentru copiii aflați în dificultate: Bunătatea vindecă inimi, 6 octombrie 

Pedagogii voluntari din cadrul Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică, membri ai A.O. „Forța Susținerii” și 

voluntarii de la Centrul de Informare și Documentare pentru 

Tineret Leova au desfășurat activități ludice pentru copiii 

aflați în dificultate, cu CES și s-au distrat împreună. Scopul 

activității a fost socializarea copiilor aflați în dificultate, cu CES 

și sensibilizarea comunității privind copiii aflați în dificultate, 

cu CES. Pentru mai multe detalii și poze accesați aici. 

 

Amenajarea teritoriului de pe strada Ștefan cel Mare, or. Leova, 6 octombrie 

S-au vopsit urnele, băncile și perilele de protecție. Activitatea 

a fost organizată de Primăria or. Leova, în parteneriat cu 

Centrul de Tineret Leova, Consiliul Raional de Tineret Leova, 

Biblioteca Publică „Valeriu Matei” și CSPT. Găsiți fotografii 

aici. 

 

 

 

Amenajarea teritoriului de pe stadionul orășenesc Leova, 7 octombrie 

Consiliul Raional al Tinerilor, Centrul de Tineret Leova, în 

parteneriat cu A.O. Parteneriat Social, A.O. Prut Leova, SRL 

Izoterm Service, Primăria or Leova și CSPT, au vopsit o 

porțiune din gardul de separare a locurilor pentru suporteri și 

terenul de fotbal. Mai multe foto aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/r.leova/photos/a.1494369200649901.1073742043.487556564664508/1494369363983218/?type=3&theater
https://www.facebook.com/r.leova/photos/a.1509725482447606.1073742052.487556564664508/1509729122447242/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/r.leova/photos/?tab=album&album_id=1497892580297563
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.141359023151756&type=3
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În raionul Leova s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Leova SNV 2017: 

 Seminar: „Ce înseamnă să fii voluntar?”, 2 octombrie – organizată de Biblioteca Publică 

Tigheci, în colaborare cu școala din localitate și voluntara de la Corpul Păcii. 

 Amenajarea teritoriului de joc și a terenului aferent Centrului Multifuncțional din s. Cupcui, 2 

octombrie – organizată de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Primăria  s. Cupcui, în 

colaborare cu ONG „Camelot”. 

 Acțiune de voluntariat la două persoane în etate singuratice din s. Cupcui, 3 octombrie – 

organizată de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Primăria  s. Cupcui, în colaborare cu 

ONG „Camelot”. 

 Deprinderi de viață: Prepararea conservațiilor din legume „Gătim gustos și sănătos”, 6 

octombrie – organizată de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familie, Primăria  s. Cupcui, cu 

suportul Î.I. Fuscaliuc Rodica. 

 Amenajarea teritoriului din preajma Centrului Comunitar „Încredere”, 6 octombrie – 

organizată de A.O. Parteneriat Social, în colaborare cu Centrul de Tineret Leova și Consiliul Raional 

al Tinerilor. 

 Concert de relaxare pentru voluntarii activi, 8 octombrie – organizată de Consiliul Raional al 

Tinerilor, în parteneriat cu Centrul de Tineret Leova. 

 

Raionul Nisporeni 

 

 

Masă rotundă „Promovarea egalității de gen”, 2 octombrie 

Scopul evenimentului a fost crearea unei Platforme a 

Egalității de Gen pentru a contribui la dezvoltarea localității în 

plan social, medical, ecologic, politic, cultural, precum și 

identificarea, instruirea și informarea liderilor din fiecare 

regiune a satului. Organizatorii activității au fost A.O. 

,,Centrul de Comunicare si Informare Midava” împreună cu 

echipa de voluntari și Primăria s. Milești. Mai multe fotografii aici și aici. 

 

Flashmob „Hai în gaşca Voluntarilor”, 2 octombrie 

Colaboratorii Biroului de probațiune Nisporeni au participat, 

alături de elevii Școlii Profesionale din or. Nisporeni la un 

flashmob în scopul sensibilizării societăţii civile despre 

activitatea de voluntariat. Elevilor li s-a explicat cum pot 

deveni voluntari şi care sunt sarcinile şi beneficiile în 

activitatea de voluntariat. Găsiți fotografii aici. 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/leova_calendar-raional-snv-2017-4/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155698472592521.1073742038.263119737520/10155698473182521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6497.jpg
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723353302521.1073742134.263119737520/10155723354052521/?type=3&theater
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Lecție informativ-educativă, 3 octombrie 

S-a desfășurat de către colaboratorii Biroului de Probațiune 

Nisporeni o lecţie informativ-educativă cu tematica 

„Prevenirea delincvenţei juvenile şi probaţiunea în privinţa 

minorilor”, în incinta Școlii Profesionale din or. Nisporeni. La 

activitate au participat 22 de elevi din grupa de meserii 

cizmar-confecţionar încălțăminte și croitori-învățământul 

dual. Pentru mai multe detalii și fotografii accesați aici și aici.  

 

Ajutor material familiei unui subiect minor al probațiunii, 4 octombrie 

În parteneriat cu A.O. „Clubul SOROPTIMIST international 

Nisporeni”, Biroul de Probațiune Nisporeni a acordat ajutor 

material unei familii social-vulnerabile, un membru al familiei 

fiind subiect minor al probațiunii. Fotografii vedeți aici, aici și 

aici. 

 

 

„O rază de soare, un zâmbet, o floare pentru dascălii noștri!”, 5 octombrie 

De Ziua internațională a profesorilor, echipa de voluntari a  

A.O. ,,Centrul de Comunicare si Informare Midava” a mers în 

vizită la unul dintre profesorii veterani ai Școlii Milești, Eugen 

Petic, care, pe parcursul a 59 de ani, a educat si a transmis 

spiritul civic multor generații. Găsiți mai multe detalii și poze 

aici. 

 

 

Activitate de informare, 6 octombrie 

Centrul Comunitar ,,Midava” a inițiat o activitate de 

informare în clasele a IX-a de la Școala Milești. Acestora li s-a 

vorbit despre acțiunile de voluntariat, despre beneficiile și 

etapele de recrutare a voluntarilor. Tinerii adolescenți au 

primit materiale informative, broșuri, iar cei mai activi elevi 

au fost premiați. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici și 

aici. 

 

https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136101729859260/1136101629859270/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6498.jpg
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6498.jpg
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136051109864322/1136050953197671/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723353302521.1073742134.263119737520/10155723353882521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155705289437521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155716182197521.1073742108.263119737520/10155716183467521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6497.jpg
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Concert pentru profesorii veteran, 6 octombrie 

 

Elevii claselor a IX-a de la Școala Milești, fiind ghidați de 

diriginții de clasă, Vadim Chirca și Vera Bobeica, au organizat 

surprize pentru toți profesorii din școală și pentru dascălii 

veterani. În mod tradițional, aceștia au fost întâmpinați cu 

pâine și sare, elevii fiind îmbrăcați în haine naționale. Nu a 

lipsit nici programul artistic. Mai multe fotografii găsiți aici. 

 

 

 

A face bine e un lucru mare, 6 octombrie 

 

Tinerii voluntari ATOM, Filiala Bărboieni, împreună cu 

parohul preotul Anton Chirica, au făcut curățenie în curtea 

bisericii. Vedeți informații și fotografii aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea parcului central or. Nisporeni, 6 octombrie 

 

 

Împreună cu reprezentanţii societății civile și elevii, Biroul de 

Probațiune Nisporeni a desfășurat o activitate de salubrizare 

a parcului din centrul or. Nisporeni. Detalii și poze aici, aici și 

aici. 

 

 

 

Nu uita de cei mai necăjiți ca noi, 7 octombrie 

 

Echipa de tineri din Filiala Vărzărești ATOM au ajutat o 

doamnă bolnavă și care cu greu se mișcă, făcând curățenie și 

alte lucruri casnice. Găsiți mai multe detalii și fotografii de la 

activitate aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155716182197521.1073742108.263119737520/10155716182407521/?type=3&theater
http://www.atosmd.club/2017/10/a-fce-bine-e-un-lucru-mare.html
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155723353302521
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6498.jpg
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136051109864322/1136050906531009/?type=3&theater
http://www.atosmd.club/2017/10/nu-uita-de-cei-mai-necajiti-ca-noi_7.html
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Curățenie în cimitirul din s. Soltănești, 7 octombrie 

 

Tinerii voluntari ai ATOM, filiala Soltănești, împreună cu 

profesorul de religie Andrian Maxim s-au întâlnit pentru a 

face curățenie în cimitir. Cum s-au isprăvit voluntarii vedeți 

aici. 

 

 

 

Oră publică „Cauzele, diagnosticul si prevenirea suicidului în rândul elevilor, tinerilor adolescenți 

și al maturilor”, 8 octombrie 

A.O. „Centrul de informare Midava” Milești, în colaborare cu 

Biblioteca Publică din s. Milești și Centrul De Sănătate 

„Prietenos Tinerilor” din Nisporeni, a organizat o oră publică. 

Din discuții cu participanții au fost evidențiate câteva cauze 

esențiale care duc la comiterea suicidului. Pe final de 

activitate, organizatorii au venit cu sfaturi utile și recomandări 

către participanții la discuție. Alte fotografii de la activitate 

accesați aici și aici. 

 

 

Raionul Ocnița 

 

 

Vizită la Azilul de bătrâni, 2-3 octombrie 

 Elevii voluntari de la Liceul Teoretic „M. Eminescu” din Otaci şi 

voluntarii A.O. PARADIS „Implică-te şi TU” au mers la Azilul de 

bătrâni din s. Calaraşovca. Le-au oferit bătrânilor colete cu mici 

surprize și au venit cu un program artistic. Activitatea a fost 

realizată în parteneriat cu Edit Ocnița. Vizualizați video aici. 

 

 

Campanie de informare „O Săptămână fără alcool”, 2 octombrie 

În cadrul activităţii, mai mulţi tineri au fost informaţi despre 

viciile alcoolului şi despre care pot fi consecinţele în urma 

consumului de băuturi spirtoase. Voluntarii A.O. PARADIS 

„Implică-te şi TU”, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție 

Ocnița, Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu” și cu susţinerea 

Direcției Învățământ Ocnița, au repartizat pliante informative 

„Alcoolul. Nu risca – nu consuma”. Mai multe detalii și poze 

vedeți aici și aici. 

 

http://www.atosmd.club/2017/10/tinerii-din-soltanesti-au-desfasurat.html
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155716232097521
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/11/img_6497.jpg
https://edit.ocn.md/tinerii-voluntari-au-vizitat-batranii-de-la-azilul-din-calarasovca-raionul-ocnita/
https://edit.ocn.md/start-saptamanii-nationale-a-voluntariatului-la-ocnita/
https://www.facebook.com/258954754303342/photos/a.286591018206382.1073741829.258954754303342/729577000574446/?type=3&theater
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Cunoaşte istoria oraşului, 3-4 octombrie 

Tinerii voluntari de la A.O. PARADIS „Implică-te şi TU” au 

avut ocazia să ghideze excursii pentru o delegaţie venită din 

regiunea Preilu, Republica Letonia, cu scopul de preluare a 

bunelor practici în elaborarea și implementarea proiectelor în 

domeniul învăţământului, al turismului, al culturii, precum şi 

în planificarea teritorială la nivel local. Informații, video și 

fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

Amintire şi Recunoştință, 3-5 octombrie 

Elevii Gimnaziului Gîrbova au realizat lucrări de salubrizare şi 

de renovare a monumentului ridicat în memoria profesorilor 

decedaţi, fiind ghidaţi de profesori, cu susţinere din partea 

părinţilor şi a primarului de Gârbova. Partenerul media al 

activității a fost Edit Ocnița, care a surprins efortul voluntar al 

elevilor aici. 

 

 

În gaşca voluntarilor, 4-5 octombrie 

 

Biroul de probaţiune Ocniţa și echipa de voluntari „Implică-

te și Tu!” a A.O. „PARADIS” au informat elevii din Liceul 

Teoretic „M. Sadoveanu” despre legile şi rolul voluntariatului. 

Cum au decurs lecțiile de informare vedeți aici și aici. 

 

 

 

 

Implică-te şi TU, 6 octombrie 

Tatiana Cvasniţcaia şi Alexandra Toncoglaz, membre ale 

echipei de voluntari „Implică-te şi TU”, A.O. „PARADIS”, au 

organizat activităţi interactive cu implicarea copiilor veniţi la 

Biblioteca orăşenească. Despre ce este vorba aflați aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edit.ocn.md/tinerii-voluntari-ai-echipei-implica-te-si-tu-au-ghidat-excursii-in-muzeul-din-orasul-ocnita/
https://edit.ocn.md/amintire-si-recunostinta/
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155718674052521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10155704134552521
https://www.facebook.com/258954754303342/photos/pcb.730958057103007/730957640436382/?type=3&theater
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Implică-te şi TU, 7 octombrie 

Mai mulţi tineri din echipa „Implică-te şi TU”, A.O. 

„PARADIS”, au decis să viziteze o familie cu mulţi copii din 

com. Lipnic, aducându-le daruri pentru toţi. O mare parte din 

bunuri au fost colectate din satul Mereşeuca, la inițiativa 

elevei Livica Bacal. Mai multe detalii și fotografii aici. 

 

 

 

Implică-te şi TU la zi de totalizare, 8 octombrie 

Tinerii din echipa „Implică-te şi TU”, a A.O. „PARADIS” s-au 

întrunit la o masă rotundă pentru a-şi împărtăşi emoţiile şi 

impresiile acumulate în perioada de desfăşurare a SNV 2017. 

Totodată, au stabilit noi obiective pentru viitor, având ca scop 

să promoveze în continuare voluntariatul. Pentru a vedea 

fotografii, accesați aici. 

 

 

În raionul Ocnița s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Ocnița SNV 2017: 

 Flashmob de implicare, 5 octombrie – organizată de A.O. „PARADIS”, în parteneriat cu Edit 

Ocnița. 

 Școala Voluntarilor Pro Fotbal, 5 octombrie – organizată de Asociația Raională de Fotbal 

Ocnița, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal.  

 Cum păstrăm oraşul nostru, 6 octombrie – organizată de A.O. „PARADIS”, în parteneriat cu Edit 

Ocnița. 

 Selectarea candidaţilor şi informarea lor despre specificul voluntariatului în cadrul 

Inspectoratului de Poliție Ocniţa, 8 octombrie – organizată de colaboratorii Inspectoratului de 

Poliţie Ocniţa. 

 

Raionul Orhei 

 

 

Instruirea populaţiei asupra modului sănătos de viaţă, 2 octombrie 

Un grup de elevi ai Colegiului de Medicină din Orhei au 

organizat un flashmob pentru a demonstra eficacitatea 

mişcării pentru o viaţă sănătoasă. Voluntarii au dansat și au 

distribuit materiale informative. Vedeți fotografii aici. 

 

 

https://edit.ocn.md/implica-te-si-tu-aduce-bucurii-copiilor/
https://edit.ocn.md/voluntariatul-scoala-vietii-pentru-tinerii-din-echipa-implica-te-si-tu/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/ocnita_calendar-raional-snv-2017-3/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1911096085877359&id=100009309598089&pnref=story
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Boxa de donații, 2 octombrie 

În incinta Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei au fost 

amplasate două boxe: una destinată pentru colectarea 

hainelor pentru persoane social-vulnerabile, în parteneriat cu 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei, iar alta pentru 

colectarea resurselor financiare pentru o tânără grav bolnavă, 

fostă elevă a colegiului. Mai multe informații și fotografii 

accesați aici. 

 

 

Fii lider în comunitatea ta, 2 octombrie 

 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT) Orhei a 

realizat o activitate de informare și de sensibilizare privind 

voluntariatul în cadrul Colegiului „Vasile Lupu” Orhei. Vedeți 

fotografii aici. 

 

 

 

Atelier de confecționare a jocurilor de masă, 2 octombrie 

Voluntarii CSPT Orhei au confecționat jocuri de masă pentru 

bătrânii de la Casa Noastră din Susleni. Cum s-a desfășurat 

activitatea vedeți aici. 

 

 

 

Flashmob, 2 octombrie 

La Flashmob au participat 25 de utilizatori ai Bibliotecii 

Publice Filiala Lupoaica, alături de tinerii Centrului pentru 

copii cu dizabilități „Vino şi Vezi”. Scopul activității a fost 

sensibilizarea opiniei publice față de copiii cu dizabilități și 

spulberarea miturilr despre persoanele mai speciale. Pentru a 

vizualiza mai multe fotografii, accesați aici. 

 

 

Discuții despre diversitate și toleranță, 2 octombrie 

La CSPT Orhei s-a discutat despre toleranță față de diversitate 

în cadrul unui training interactiv între voluntari. Mai multe 

poze aici. 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824761431061108/824760464394538/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824080774462507/824080184462566/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cspt.orhei/posts/1951800168394243?pnref=story
https://www.facebook.com/FilialaLupoaica/photos/pcb.1966155673673699/1966155380340395/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1951814885059438&set=pcb.1951815625059364&type=3&theater
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Sănătatea mintală e o prioritate, 2 octombrie 

 

A avut loc o întrunire a grupului de suport de la egal la egal 

pentru probleme de sănătate mintală la Centrul de Sănătate 

Mintală (CCSM) Orhei. Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

 

Acțiune de salubrizare, 2 octombrie 

 

 

Colaboratorii și voluntarii A.O. Adolescentul au desfășurat o 

acțiune de salubrizare a spațiilor din jurul Casei de Cultură 

Orhei. Informați-vă despre activitate aici. 

 

 

 

 

Campanie de sensibilizare despre voluntariat, 3 octombrie 

A avut loc o discuție despre voluntariat la Liceul Teoretic 

„Alecu Russo”, moderată de un grup de elevi ai Colegiului 

„Vasile Lupu” din Orhei. Ce întrebări au fost abordate aflați 

aici. 

 

 

 

 

Terapie ocupațională la domiciliu, 3 octombrie 

Echipa mobilă Orhei a lucrat activ cu copiii vulnerabili la 

domiciliu (desen, lectură și joc) și, în parteneriat cu Ora 

Internațională și Direcția Asistență Socială și Protecție a 

Familiei Orhei, a oferit pachete alimentare beneficiarilor din 

s. Jora. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/827331600804091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824225131114738/824223924448192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827403194130265/827401270797124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.826673647536553/826672167536701/?type=3&theater
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Elaborarea și distribuirea pliantelor informative cu tematica: ,,Fii activ! Fii voluntar!”, 3 octombrie 

Elevii Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei, anul IV, 

specialitatea Asistență Socială, au elaborat 100 de pliante 

informative care conțin detalii despre cine poate deveni 

voluntar, care sunt atribuțiile voluntarului, instituțiile de 

voluntariat din or. Orhei cu datele de contact 

corespunzătoare. Pliantele au fost distribuite elevilor de la 

alte specialități. Alte informații și fotografii găsiți aici și aici. 

 

 

IT pentru elevi, 3 octombrie 

 

Activitatea a vizat dezvoltarea abilităților participanților de 

identificare în internet a informației și de lucru în Word și a 

avut loc la Biblioteca Filiala „Slobozia Doamnei”. Vedeți 

fotografii aici. 

 

 

 

 

Întrunirea Clubului Jurnaliștilor Orh-Ideea, 3 octombrie 

 

Membrii Clubului de Jurnaliști „Orh-Ideea”, în colaborare cu 

Centrul de Tineret Orhei, s-au întrunit pentru a discuta 

inițiativele de voluntariat și pentru a alege bordul clubului. 

Alte fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

 

 

 

Roadele toamnei, 3 octombrie 

 

Eroii acestei acțiuni caritabile au fost copiii de la Grădinița 

nr.4, care au colectat fructe și legume pentru bătrânii de la 

Casa Noastră din Susleni. Cum s-a desfășurat activitatea 

vedeți aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/posts/824762537727664
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827403194130265/827401270797124/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827432164127368/827430904127494/?type=3&theater
https://www.facebook.com/102507456749011/photos/a.102759623390461.1073741828.102507456749011/511600705839682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824932394377345/824931167710801/?type=3&theater
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Harta comorilor, 3 octombrie 

Specialiștii și voluntarii CSPT Orhei au realizat trei ateliere la 

Grădinița nr. 4 din Orhei, de unde, cu parașuta, copiii au 

plecat într-o călătorie imaginară, au interrelaționat cu 

voluntarii, au socializat și au abordat prin desen modul 

sănătos de viață. Vedeți fotografii aici. 

 

 

 

Ora de engleză, 3, 4 și 7 octombrie 

Au fost petrecute ore de engleză gratuite, cu vorbitori nativi 

pentru elevi și alți membri ai comunității. Activitatea a fost 

organizată de Biserica lui Isus Hristos. Detalii și fotografii 

găsiți aici. 

 

 

 

Garderoba socială, 4 octombrie 

Hainele colectate de elevii Colegiului „Vasile Lupu” din or. 

Orhei au fost donate unei familii vulnerabile. Acțiunea de 

caritate a fost posibilă datorită implicării CSPT Orhei, a 

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Orhei și a ASC 

(asistenții sociali comunitari). Pentru detalii și poze accesați 

aici. 

 

Invitație la toleranță, 4 octombrie 

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, or. 

Orhei, au învățat despre toleranță și nondiscriminare de la 

voluntarul CSPT Orhei și trainerul Y-PEER Vladlen Grecu, în 

cadrul unei activități de la egal la egal. Vedeți cum s-a 

desfășurat activitatea aici. 

 

 

 

Nepoței de împrumut, 4 octombrie 

Gașca voluntarilor de la Colegiul „Vasile Lupu” a oferit ajutor 

prin casă și în curte unei familii de bătrâni singuratici din or. 

Orhei. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu CSPT 

Orhei și cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Orhei. Mai multe foto aici. 

 

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824938474376737/824935051043746/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/825907347613183/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.826366230900628/826366070900644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.826383184232266/826382764232308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.826364477567470/826362717567646/?type=3&theater
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Împarte un moment de fericire. Activitate de colectare de fonduri, 4 octombrie 

De Ziua pedagogului, echipa Serviciului de Asistență 

Psihopedagogică Orhei (SAP), împreună cu voluntarii și în 

parteneriat cu Centrele de Resurse pentru Educație Incluzivă 

Susleni, Ciocâlteni, Piatra, Brăviceni și Gimnaziul „M. 

Eminescu”, au realizat vânzarea celor mai reușite lucrări 

elaborate de copiii cu cerințe educaționale special. Banii 

colectați au fost donați unei fetițe cu CES (dizabilitate fizică) 

din raionul Orhei. Pentru mai multe informații și fotografii 

accesați aici. 

 

Activități de socializare, 4 octombrie 

 

În cadrul Centrului de zi „Vino și vezi”, or. Orhei, au fost 

petrecute activități de socializare cu 10 copii cu dizabilități, de 

către elevii anului IV, specialitatea Asistență Socială, Colegiul 

„Vasile Lupu” din Orhei. Cum au petrecut timpul vedeți aici. 

 

 

 

 

Împreună pentru viață, 4 octombrie 

Copiii beneficiari ai Casei Angelus s-au delectate cu jocuri și 

activități distractive organizate de specialiști de la Centrul de 

Îngrijiri Paliative „Casa Angelus”, în colaborare cu Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei Orhei. Detalii și 

fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Citesc, deci sunt sexy, 4 octombrie 

Comunitatea „Promovarea lecturii în Orhei”, în colaborare 

cu Centrul de Tineret Orhei, a organizat o întâlnire în care cei 

prezenți au discutat despre ceea ce au citit, ce vor citi și ce le 

place să citească. Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SAPOrhei/photos/pcb.1701447236540715/1701446016540837/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827370884133496/827369077467010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/813458498749054/photos/pcb.1520620708032826/1520613054700258/?type=3&theater
https://www.facebook.com/760285227424069/photos/pcb.1368650619920857/1368650506587535/?type=3&theater


106 
 

Fac ce vreau, dar știu ce fac, 4 octombrie 

La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” a fost realizată de la egal 

la egal o campanie de promovare a sănătății. Astfel, voluntara 

CSPT Orhei și trainerul Y-PEER Elena Bacaliuc le-a prezentat 

elevilor clasei a XII-a filmulețe despre sănătate și i-a informat 

despre importanța unui mod sănătos de viață. Găsiți poze de 

la activitate aici. 

 

 

 

Voluntari activi, copii creativi, 5 octombrie 

 

Utilizatorii Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” au oferit 

materiale promoționale care încurajează lectura și 

voluntariatul orheienilor. Mai multe fotografii vedeți aici și 

aici. 

 

 

 

 

Bogățiile toamnei, 5 octombrie 

 

 

La Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Orhei a avut loc o 

activitate de petrecere activă a timpului liber și de socializare. 

Pentru a vizualiza fotografii, accesați aici. 

 

 

 

 

Acțiune de salubrizare, 5 octombrie 

 

 

Un grup de elevi ai clasei a VIII-a de la Gimnaziul Vatici au 

realizat o acțiune de salubrizare în cimitirul satului. Efortul 

voluntar al elevilor a fost surprins aici. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.825549497648968/825548944315690/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2119190131641558&set=a.2119189931641578.1073741924.100006517743811&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2118744455019459&set=a.2118744328352805.1073741923.100006517743811&type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827324820804769/827324507471467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1559791400742406&set=pcb.1559796774075202&type=3&theater
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Scumpii mei învățători, 5 octombrie 

Cu ocazia Zilei pedagogului, voluntarii A.O. Filantropia 

Creștină, Clubul Tinerilor Filantropi, au mers în vizită la patru 

profesori cu o vârstă înaintată din satul Piatra. Tinerii le-au 

adus în dar flori și cele mai sincere felicitări şi urări de bine. 

Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Cărţilor - o nouă viaţă, 5 octombrie 

 

Utilizatorii Bibliotecii pentru Copii „Ion Creangă” Filiala 

Bucuria au participat la un atelier de reparare a cărților. 

Astfel, cei 16 copii prezenți la activitatea de voluntariat au 

reparat 35 de cărți. Cum s-a desfășurat atelierul vedeți aici. 

 

 

 

 

Dăruiește zâmbete și emoții pozitive, 5 octombrie 

La Centrul de plasament temporar pentru persoane în etate 

„Casa Noastră” din s. Susleni s-a desfășurat o acțiune de 

caritate. Zeci de voluntari însoțiți de angajații Inspectoratului 

de Poliție Orhei, ai Biroului de Probaţiune Orhei și ai 

Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei au adus 

bătrânilor dulciuri, produse de igienă și haine. Oaspeții au 

implicat beneficiarii în jocuri distractive. Cât i-a sensibilizat activitatea pe bătrâni vedeți în pozele 

de aici. 

 

Flashmob „Hai în gașca voluntarilor”, 6 octombrie 

Flashmobul s-a desfășurat în scopul promovării acțiunilor 

civice în rândul elevilor din incinta Colegiului „Vasile Lupu”din 

Orhei. Activitatea a avut loc în pauza mare și a fost oganizată 

de Catedra de Educație Fizică a Colegiului „Vasile Lupu”din 

Orhei. Elevii au fost informați despre ora și data desfășurării 

prin anunțurile plasate în cadrul instituției. Mai multe detalii 

și foto aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1722231478086377&set=pcb.1722235384752653&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2118633975030507&set=pcb.2118643045029600&type=3&theater
https://www.facebook.com/orheiip/photos/pcb.1706405169369656/1706404819369691/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/830099207193997/?type=3&theater
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Hai în gașca voluntarilor, 6 octombrie 

Voluntarii CSPT Orhei, în comun cu Colegiul „Vasile Lupu” 

din Orhei, au organizat o acțiune de informare și sensibilizare 

despre voluntariat. Pentru a vedea fotografii, accesați aici. 

 

 

 

 

Mai informat, mai protejat, 6 octombrie 

 

Orheienii au avut posibilitatea să beneficieze confidențial și 

gratuit de consiliere și testare la HIV și la alte infecții, precum 

și de serviciile consilierului HIV/SIDA din raionul Orhei. 

Activitatea de voluntariat a fost organizată de Spitalul Raional 

Orhei, Cabinetul de Testare la HIV. Mai multe detalii aici. 

 

 

 

Dăruiește zâmbete și emoții pozitive, 6 octombrie 

 

Voluntarii CSPT Orhei au dăruit zâmbete beneficiarilor de la 

Casa Internat de Băieți cu nevoi speciale din Lupoaica, 

cântând, dansând și socializând împreună. Vedeți fotografii 

aici. 

 

 

 

Acțiune de caritate, 6 octombrie 

Un grup de elevi voluntari ai clasei a V-a de la Liceul Teoretic 

„I. L. Caragiale” au făcut un gest de solidaritate și o acțiune 

de caritate pentru o bătrână oarbă de aproape 90 de ani, 

imobilizată, din s. Cucuruzeni. Vă puteți informa despre 

activitate aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1952473204993606&set=pcb.1952473334993593&type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/a.305901089613814.1073741834.305646416305948/825567377647180/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827994597404458/827993877404530/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.824219497781968/824217224448862/?type=3&theater
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Remedii naturiste pentru tratarea colesterolului  – serviciul modern de bibliotecă, 6 octombrie 

  

A fost organizată o bibliotecă mobilă cu scopul informării 

orheienilor despre tratarea colesterolului prin remedii 

naturiste. Activitatea a fost desfășurată de Biblioteca Publică 

Filiala „Bucuria”. Detalii și fotografii aici. 

  

 

 

 

Ziua de jocuri, 6 octombrie 

 

La inițiativa Bisericii lui Isus Hristos au fost desfășurate jocuri 

în engleză și o activitate de socializare cu vorbitori nativi. Cum 

au petrecut voluntarii timpul aflați aici. 

 

 

 

 

Master-class, 6 octombrie 

Deprinderi de viață au fost însușite la Casa Speranței. 

Coordonatoarea Casei de Plasament Speranța și directoarea 

CSPT Orhei au realizat un master-class de pregătire a 

checurilor cu implicarea beneficiarelor Casei. Pentru a vedea 

cum le-au reușit fetelor checurile, accesați aici.  

 

 

În raionul Orhei s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Orhei SNV 2017: 

 Voluntariatul și implicarea civică a tinerilor, 5 octombrie – organizată de CSPT Orhei, în 

parteneriat cu Direcția Generală de Educație Orhei. 

 Ora de engleză, 7 octombrie – organizată de Biserica lui Isus Hristos. 

 5 lei Challenge, 8 octombrie – organizată de Fondul pentru Tineri Orhei. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/125993584470105/photos/a.126008327801964.1073741827.125993584470105/415612038841590/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.825559287647989/825558304314754/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snv.orhei/photos/pcb.827985630738688/827982794072305/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/orhei-calendarul-snv-2017-2/
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Raionul Rezina 

 

Voluntariatul - modalitate de mobilizare a comunității, 2 octombrie 

La Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” din s. Țahnăuți au fost 

invitați băștinași cărora li s-a vorbit despre importanța dezvoltării 

și a consolidarii grupelor de voluntari din localitate. Activitatea a 

fost realizată în colaborare cu A.O. „Nufărul”, A.O. „Andromeda”, 

Grupul de inițiativă „De la inimă la inimă” și PP „Cuvântul”. 

Fotografii de la activitate vedeți aici și aici. 

 

Mobilizarea comunității pentru luarea deciziilor, 2 octombrie 

Grupul de voluntari ai A.O. „APP Țahnăuți” s-a adresat către 

Primăria s. Țareuca şi ÎM „Servicii Comunal –Locative Țareuca” 

privind aprovizionarea defectuoasă cu apă potabilă prin apeduct 

pe vreme de iarnă. Mai multe fotografii aici. 

 

 

 

 

Lansarea oficială a SNV 2017, 2 octombrie 

La activitatea organizată de A.O. „Nufărul” și Incubatorul de 

Afaceri au participat reprezentanți din diferite domenii: 

instituții de învățământ, consilieri,  agenți economici, ONG-

uri, APL, mass-media și persoanele care s-au învrednicit de 

diplomă în SNV 2016. A fost prezentat planul activităților SNV 

2017 pe  r-ul Rezina și a fost dat startul activităților planificate. Pentru detalii și poze accesați aici. 

 

Cetățeni sănătoși, 2-7 octombrie 

În incinta farmaciei a fost pusă la dispoziția vizitatorilor 

informația despre prevenirea diferitor boli (broșuri, pliante, 

flyere). De asemenea, la dorință, beneficiarilor le-a fost 

măsurată tensiunea arterială și greutatea. Activitatea a fost 

oganizată de SRL „Trans-Spectru”, în colaborare cu A.O. 

„Nufărul” și PP „Cuvântul”. Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729582477226176&set=pcb.729584750559282&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732530703598020&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732525620265195&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732539770263780&set=pcb.732542576930166&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732501290267628&set=pcb.732504183600672&type=3&theater
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Un scuar îngrijit pentru fiecare, 2 octombrie 

 

Grupul de inițiativă al locatarilor blocului 7 de pe str. 

Voluntarilor, or. Rezina, a desfășurat activități de salubrizare 

în scuarul din preajma blocului. Mai multe detalii și poze 

accesați aici. 

 

 

 

 

Ce știm despre voluntariat, 2 octombrie 

 

La ora de dirigenție, în clasa a V-a de la Gimnaziul Țareuca a 

fost organizată o masă rotundă la tema voluntariatului. Elevii 

și-au expus punctul de vedere și au aflat multe informații 

interesante. Cum s-a petrecut ora vedeți aici. 

 

 

 

 

Dezvoltă-ți afacerea, 3 octombrie 

Au participat agenți economici și persoane interesate în 

dezvoltarea unei afaceri, scopul fiind lărgirea orizontului de 

informare și dezvoltarea businessului mic și mijlociu. 

Activitatea a fost organizată de A.O. „Orizont”, A.O. 

„Nufărul”, Camera de Comerț și Industrie din Orhei și PP 

„Cuvântul”. Găsiți fotografia aici. 

 

 

 

Cunoaște-ți oportunitățile, 3 octombrie 

Elevii de la ÎI Școala Profesională or. Rezina au primit 

informații despre oportunitățile pe care le au pentru 

deschiderea unei afaceri. Activitatea a fost desfășurată în 

parteneriat cu A.O. „Nufărul”, Camera de Comerț și Industrie 

din Orhei și PP „Cuvântul”. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732494123601678&set=pcb.732495933601497&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732531073597983&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732525803598510&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732531556931268&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
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„Nu fi indiferent!”, 3 octombrie 

  

A fost instalat un cort unde trecătorii au primit informații 

despre SNV și despre oportunități de voluntariat în cadrul AO 

„Nufărul”, AO „Orizont” și „NEXUS” Rezina. Găsiți fotografii 

aici. 

 

 

 

 

E bine să cunoști, 3 octombrie 

Activitatea a constat în difuzarea materialelor informative în 

cort, scopul fiind promovarea serviciilor NEXUS pentru a 

preveni migrația și informarea despre SNV 2017, despre 

activitatea A.O. „Nufărul” și A.O. „Orizont”. Fotografii vedeți 

aici. 

 

 

 

Tinerii - promotori ai voluntariatului în comunitate, 3 octombrie 

 

 

Elevii voluntari din clasa a XII-a „B” de la Liceul Teoretic 

„Alexandru cel Bun” au beneficiat de o instruire în colectarea 

și donarea coletelor pentru colega lor. Mai multe poze aici. 

 

 

 

 

Masă rotundă. Campania „Vârsta Cere Acțiuni”, 3 octombrie 

Evenimentul a marcat 10 ani de advocacy a HelpAge 

International și a peste 30 de organizații locale (parteneri) în 

apărarea drepturilor persoanelor în vârstă și a fost organizat 

de Ziua internațională a persoanelor în vârstă, în parteneriat 

cu Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” Țahnăuți, A.O. „APP 

Țahnăuți”, Casa de Cultură Țahnăuți și PP „Cuvântul”. Cu un 

program de cântece populare a evoluat Ansamblul Folcloric „Pădureanca”. Detalii și fotografii aici.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732541030263654&set=pcb.732542576930166&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732541820263575&set=pcb.732542576930166&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732532470264510&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732532706931153&set=pcb.732534893597601&type=3&theater


113 
 

Atelier de lucru, 3 octombrie 

A avut loc o întrunire cu elevii Școlii Profesionale din Rezina, 

în cadrul căreia administrația Incubatorului de Afaceri din 

Rezina le-a vorbit despre oportunitățile antreprenorilor. 

Pentru foto accesați aici. 

 

 

 

Dăruim un zâmbet celor mai triști ca noi, 3 octombrie 

CSPT ,,Armonia” Rezina, în parteneriat cu Biserica „Înălțarea 

Domnului” și PP „Cuvântul”, a împărțit colete cu produse 

alimentare, plapume, haine călduroase pentru a încălzi 

sufletele celor mai triști ca noi. Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

Pregătirea lecției de diriginție: „Fii activ, implică-te și vei fi împlinit”, 4 octombrie 

 Administrația ÎI Școala Profesională or. Rezina a pus la 

dispoziție sala și a asigurat prezența a 11 diriginți, iar A.O. 

„Nufărul” a moderat activitatea. În rezultat, s-a stabilit modul 

și conținutul materialului care urma să fie predat elevilor din 

11 grupe ale Școlii Profesionale. Mai multe detalii aici. 

 

 

Fii activ, implică-te și vei fi împlinit, 4 octombrie 

Diriginții și elevii grupelor 101, 102, 103, 104, 201 și 203 ale 

Școlii Profesionale Rezina au discutat despre importanța 

implicării în activități de voluntariat, despre beneficiile 

personale și ale comunității. Activitatea a fost realizată în 

colaborare cu A.O. „Nufărul”. Fotografii găsiți aici, aici, aici, 

aici, aici și aici. 

 

 

Bostaniada, 4 octombrie 

 

Cele 11 grupe de elevi din Școala Profesională Rezina au 

pregătit un eveniment frumos de toamnă, cu expoziție din 

legume, fructe și flori de toamnă. Pentru mai multe poze 

accesați aici. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732526283598462&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732485550269202&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732526626931761&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533000264457&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533046931119&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732532966931127&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533246931099&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533416931082&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533603597730&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732473700270387&set=pcb.732475956936828&type=3&theater
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Natura - izvor de sănătate, 4 octombrie 

 

Un grup de voluntari ai A.O. „Nufărul” au făcut ordine pe 

teritoriul din preajma SRL „Trans-Spectru”. Cum s-a 

desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

 

 

 

Acțiune de caritate „Suntem alături”, 4 octombrie 

Copiii de la Grădinița nr.1 Rezina, împreună cu părinții și 

educatorii, au mes la Azilul „Căsuța bunicilor” pentru a le 

duce bătrânilor dulciuri, chifle și biscuiți. Mai multe detalii și 

poze aici. 

 

 

 

Acțiune de salubrizare ,,Dacă ne implicăm, vom avea un oraș curat și frumos”, 4 octombrie 

 

Colectivul Î.I. ,,Berghii Ion” a fost mobilizat pentru o acțiune 

de salubrizare a ogrăzii blocului din preajma magazinului. 

Vedeți foto aici. 

 

 

 

De ziua ta, drag profesor, 4 octombrie 

 

 

În sala de festivități a IP Liceul Teoretic „Olimp”, elevii au 

demonstrat surprizele pregătite pentru cadrele didactice. 

Despre ce este vorba aflați aici. 

 

 

 

Grădinița mea - mândria mea, 4 octombrie 

 

Copiii de la Grădinița nr. 6 „Cocoșelul de aur”, împreună cu 

educatorii, au făcut ordine pe terenurile de joacă distribuite 

fiecărei grupe. Vedeți fotografii de la activitate aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732495533601537&set=pcb.732495933601497&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732485970269160&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732495820268175&set=pcb.732495933601497&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732473370270420&set=pcb.732475956936828&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732495870268170&set=pcb.732495933601497&type=3&theater
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Implicarea cere acțiune – SNV, 5 octombrie 

Scopul activității a fost prezentarea rolului voluntariatului în 

societatea modern și sensibilizarea opiniei colaboratorilor 

instituţiei în ceea ce priveşte importanţa implicării în activităţi 

de voluntariat. Activitatea a fost organizată de Penitenciarul 

nr. 17 din or. Rezina, în parteneriat cu A.O. „Nufărul” și PP 

„Cuvântul”. Detalii și fotografii aici. 

 

 

Graiul vostru este veșnic viu, 5 octombrie 

A avut loc o întâlnire de suflet cu profesorii din comuna 

Țareuca, care sunt la odihna bine meritată. Dascălii au primit 

în dar flori și urări de bine. Activitatea a fost organizată de 

A.O. „Nufărul”, în colaborare cu Primăria com. Țareuca, 

Biblioteca Publică Țareuca, Biblioteca Publică „Afanasie 

Talpă” Țahnăuți și SRL „Stetudal Grup”. Pentru mai multe 

fotografii accesați aici. 

 

Susţine Voluntariatul, 5 octombrie 

 

Colaboratorii Biroului de Probaţiune Rezina au promovat 

activităţile de voluntariat în rândul elevilor de la Gimnaziul 

Ţareuca, îndemnându-i să se implice în viața comunității, să 

promoveze nondiscriminarea și drepturile omului. Fotografii 

găsiți aici. 

 

 

 

Vă purtăm respectul, 5 octombrie 

 

La inițiativa angajaților Bibliotecii Publice pentru Copii din 

Cinișeuți, un grup de voluntari au mers la profesorii 

pensionați pentru a discuta cu ei și pentru a le aduce în dar 

florile recunoștinței. Cum s-a desfășurat activitatea, vedeți 

aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732533876931036&set=pcb.732534893597601&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732473953603695&set=pcb.732475956936828&type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155705280227521.1073742075.263119737520/10155705280302521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732474766936947&set=pcb.732475956936828&type=3&theater
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Pâinea, 5 octombrie 

Agentul economic SRL „Tranzit” a continuat acțiunea de 

caritate - deservirea a 5 persoane în vârstă cu pâine -, care a 

început în SNV 2016 și a selectat încă 5 beneficiari noi. 

Fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Comunicare socială, 6 octombrie 

Beneficiarii care stau la evidența Oficiului Forțelor de Muncă 

(OFM) au exersat mai multe tipuri de comunicare și s-au 

informat despre importanța implicării în acțiuni de 

voluntariat. Activitatea a fost organizată de Grupul de 

inițiativă „De nota 10”, cu susținerea OFM Rezina, A.O. 

„Nufărul” și PP „Cuvântul”. Alte fotografii vedeți aici.  

 

 

Vizite la domiciliu, 6 octombrie 

În cadrul activității organizate de A.O. „APP Țahnăuți”, 25 de 

voluntari vârstnici din s. Țahnăuți și din s. Țareuca au vizitat 

beneficiarii lor pentru a le măsura glicemia, tensiunea, 

precum și pentru a-i informa despre activitățile din 

comunitate, a le acorda susținere morală și a-i ajuta în 

treburile gospodărești. Detalii despre activitate și fotografii 

puteți accesa aici. 

 

 

Copiii merită o viață mai bună, 6 octombrie 

Voluntarii din A.O. „Nufărul”, pe parcursul săptămânii, au 

colectat haine, jucării, produse alimentare și dulciuri, pe care 

le-au donat unei mame solitare cu cinci copii din or. Rezina. 

Mai multe foto aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732486293602461&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729582857226138&set=pcb.729584750559282&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732501986934225&set=pcb.732504183600672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732486486935775&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
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Hai în gașca voluntarilor, 6 octombrie 

CSPT ,,Armonia” a organizat o ședință cu tinerii din Rezina 

pentru a-i informa despre importanța implicării în activități de 

voluntariat. Partener în organizarea activității a fost Biserica 

„Înălțarea Domnului”. Pentru poze și detalii accesați aici. 

 

 

Deprinderi pentru sănătate și viață, 6 octombrie 

 

Asistenta medicală a petrecut cu elevii din IP Liceul Teoretic 

„Olimp” o oră de informare despre regulile de igienă, despre 

sport și despre o alimentație corectă. Cum s-au implicat 

școlarii în activitate aflați aici. 

 

 

 

 

O viață nouă cărții, 6 octombrie 

 

Un grup de voluntari a lucrat în atelierul de reparare a cărților 

de la Biblioteca Publică pentru copii din Cinișeuți, dându-le o 

viață nouă. Despre activitate aflați mai multe aici. 

 

 

 

 

English Lesson „Speak out”, 7 octombrie 

Activitatea de voluntariat a fost organizată pentru a 

familiariza tinerii cu limba și cultura engleză, de către SRL 

„Nadinal-Service”, în parteneriat cu Centrul de Limbi Străine 

„NadinaLEX”, A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. Mai multe 

poze aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732526910265066&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732502663600824&set=pcb.732504183600672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732527323598358&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732527696931654&set=pcb.732527790264978&type=3&theater
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Alimentația corectă - cel mai bun doctor, 7 octombrie 

Un grup de locuitori din satul Țareuca a fost instruit despre 

cum să se alimenteze corect. Activitatea a fost organizată de 

Biblioteca Publică Țareuca, cu implicarea A.O. „Nufărul”, PP 

„Cuvântul” și a activiștilor civici. Informații și foto aici.  

 

 

 

Masă rotundă „Experiența Persoanelor Vârstnice – o valoare pentru comunitate”, 7-8 octombrie 

Activitatea a avut ca scop promovarea experienței și a 

succesului a 20 de persoane vârstnice din satul Țahnăuți și a 

fost organizată de Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” 

Țahnăuți, Casa de Cultură Țahnăuți, Primăria s. Țareuca, 

A.O. „Andromeda”, A.O. „APP Țahnăuți” și PP „Cuvântul”. 

Pentru detalii despre activitate accesați aici. 

 

 

Nouă ne pasă, 7 octombrie 

Voluntarii din A.O. „Nufărul” au colectat haine, jucării, 

produse alimentare și dulciuri pentru a fi donate către 6 

persoane țintuite la pat și 15 copii din familii social-

vulnerabile din satul Țahnăuți. Vedeți mai multe fotografii 

aici. 

 

 

 

Alături de comoara noastră – Bătrânii, 7 octombrie 

În cadrul acestei activități, voluntarii de la CSPT „Armonia” 

Rezina și Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” au împărțit 

colete cu produse alimentare presoanelor care se află într-o 

stare materială grea din or. Rezina, s. Sothnaia, s. Ciorna și s. 

Boșernița. Aici găsiți mai nulte fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732503293600761&set=pcb.732504183600672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732475320270225&set=pcb.732475956936828&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732486830269074&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732487023602388&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
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Dăruiesc din suflet, 7 octombrie 

 

Au fost distribuite pachete cu produse alimentare și igienice 

la cinci persoane în vârstă de către SRL „Stetudal Grup”. 

Pentru a vedea mai multe poze, faceți click aici. 

 

 

 

 

Mănâncă sănătos și bucură-te de viață, 8 octombrie 

Un grup de locuitori ai satului Țahnăuți au fost instruiți despre 

cum să se alimenteze corect. Activitatea s-a petrecut la 

Biblioteca Publică „Afanasie Talpă” Țahnăuți și a fost 

organizată în parteneriat cu A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. 

Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

Oferă o rază de lumină pentru aproapele tău, 8 octombrie 

 

 

Consilierii Biroului de Probaţiune Rezina au făcut o donaţie 

de haine pentru beneficiarii din familii social-vulnerabile aflaţi 

la evidenţa Biroului. Mai multe poze aici. 

 

 

 

 

Ajutorul diasporei, 8 octombrie 

Din banii donați de băștinașii din Rezina aflați peste hotare au 

fost procurate produse alimentare și igienice pentru a fi 

donate la persoanele cu mulți copii și cu probleme de 

sănătate. Activitatea a fost organizată de Grupul de inițiativă 

„De nota 10”, cu susținerea A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. 

Detalii și fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732487516935672&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732503853600705&set=pcb.732504183600672&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732487216935702&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732487450269012&set=pcb.732487593602331&type=3&theater
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Masă rotundă „Noi am reușit”, 8 octombrie 

Voluntarii din A.O. „Nufărul” au făcut totalurile implicării în 

activitățile de voluntariat a instituțiilor de învățământ, a 

agenților economici, a grupelor de inițiativă și a ONG-urilor. 

Ce actori s-au remarcat vedeți aici. 

 

 

 

În raionul Rezina s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Rezina SNV 2017: 

 Fii activ, implică-te și vei fi împlinit (grupele 202, 205, 301 și 302), 4 octombrie – organizată de 

ÎI Școala Profesională or. Rezina, în parteneriat cu A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. 

 Masă rotundă „Importanța implicării în activități de voluntariat”, 5 octombrie – organizată de 

Penitenciarul nr. 17  Rezina, în colaborare cu A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. 

 Fă fericit un copil, 6 octombrie – organizată de Grădinița nr. 6 „Cocoșelul de aur”.  

 Training „CRM – Customer Relationship Management”, 7 octombrie – organizată de Junior 

Chamber International (JCI) Rezina.  

 Vizite la domiciliu, 8 octombrie – organizată de Grupul de voluntari seniori din s. Saharna 

Nouă, cu implicarea A.O. „Nufărul” și PP „Cuvântul”. 

 

 

Raionul Rîșcani 

 

 

Florile preferate ale bunicuței, 3 octombrie 

O activitate frumoasă au organizat micuții din clasa a II-a de la 

Gimnaziul „V. Ghereg” din s. Pîrjota. Aceștia au confecționat 

flori pentru bunicuțele lor și le-au încântat cu numere 

artistice. Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

 

 

Meditaţii în Clubul copiilor, 4 octombrie 

 

 

Elevii din clasa a III-a de la Gimnaziul „V. Ghereg” au 

petrecut activități cu colegii care însușesc mai greu 

materialele de pregătire a temelor pentru acasă. Cum s-au 

isprăvit vedeți aici. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732542360263521&set=pcb.732542576930166&type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/rezina_calendar-raional-2017-3/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155778743567521.1073742175.263119737520/10155778744197521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785342827521.1073742179.263119737520/10155785342877521/?type=3&theater
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„Voluntar poți fi și tu!”, 4 octombrie 

Biroul de Probațiune Rîşcani (Nord) a organizat, în colaborare 

cu reprezentanţii Asociaţiei Obştești de Binefacere „Pelerin”, 

în Grădiniţa de copii din s. Vasileuţi, jocuri şi activităţi 

interactive. La finele acctivităţii micuții au fost serviţi cu 

dulciuri şi fructe. Emoțiile de bucurie ale copiilor au fost 

surprinse în fotografiile de aici și aici.  

 

 

„O floare în dar de ziua ta!”, 5 octombrie 

Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul „V. Ghereg” au mers la 

casele profesorilor pensionari pentru a le oferi câte o floare 

de Ziua pedagogului. Mai multe poze aici. 

 

 

 

„Curățenia - mama sănătății!”, 6 octombrie 

 

 

Au fost efectuate lucrări de salubrizare în curtea Gimnaziului 

„V. Ghereg” din s. Pîrjota. Pentru a vedea fotografii, accesați 

aici.  

 

 

 

 

Ziua promovării lecturii, 6 octombrie 

 

 

Elevii și profesorii din Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” au 

primit câte o insignă cu un slogan de promovare a lecturii și 

câte un abțibild cu un mesaj despre voluntariat. Vedeți 

fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720774257521.1073742124.263119737520/10155720774597521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1137135793089187/1137135109755922/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785329952521.1073742177.263119737520/10155785330117521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155778750647521.1073742176.263119737520/10155778751122521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155778281957521.1073742173.263119737520/10155778282187521/?type=3&theater
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„Ajutorul nostru-bucuria Dumnealor!”, 7 octombrie 

Gospodăria foștilor profesori Maria și Tudor Badrajan a fost 

gazda unei activități frumoase de voluntariat. Elevii clasei a IX-

a de la Gimnaziul „V. Ghereg” le-au acordat o mână de ajutor 

la treburile casnice. Fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

 

În raionul Rîșcani s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Rîșcani SNV 2017: 

 Уборка могил, умерших учителей, 3 octombrie – organizată de Ракарийская гимназия. 

 Ajutor pentru pedagogii pensionari, 4 octombrie – organizată de elevii clasei a VII-a de la 

Gimnaziul „V. Ghereg”, s. Pîrjota. 

 O bucurie pentru colegul nostru, 4 octombrie – organizată de elevii clasei a III-a de la Gimnaziul 

„V. Ghereg”, s. Pîrjota. 

 Expoziție de fotografii cu activitățile voluntarilor, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul 

„Gheorghe Rîșcanu”.  

 Noi suntem alături mereu, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul „V. Ghereg”, s. Pîrjota. 

 

Raionul Sîngerei 

 

 

Salubrizarea străzii N. Testemițeanu, 3 octombrie 

A fost desfășurată o activitate de îngrijire: măturatul, 

greblatul frunzelor, vopsirea băncilor, în scopul îmbunătățirii 

stării sanitaro-ecologice a străzii N. Testimițeanu din or. 

Sîngerei. S-a implicat activ Consiliul Local al Tinerilor, fiind 

susținut de Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale, 

Incubatorul de Afaceri și Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”. 

Mai multe poze găsiți aici. 

 

„Voluntar în societate?”, 4 octombrie 

Voluntarii de la CSPT „Viitorul” Sîngerei au avut ocazia să 

discute cu adolescenții din diferite instituții de învățământ 

despre voluntariat, explicând care sunt oportunitățile și 

beneficiile activității de voluntariat și care e specificul 

voluntariatului în CSPT „Viitorul”. Vedeți fotografii aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155785336532521.1073742178.263119737520/10155785336607521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/riscani_calendar-raional-snv-2017-3/
https://www.facebook.com/ConsiliulTinerilorSingerei/photos/a.1941762832728549.1073741866.1695976550640513/1941762839395215/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497049923983336&set=a.497046950650300.1073741898.100010349984414&type=3&theater
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Apa înseamnă viață, 4 octombrie 

Voluntarii Consiliului Local al Tinerilor au oferit trecătorilor 

câte o sticlă mică de apă iodată, mere și pliante informative în 

scopul promovării unui mod sănătos de viață. Activitatea a 

fost desfășurată cu suportul SRL Gelibert, al Inspectoratului 

de Poliție Sîngerei, al Primăriei Sîngerei și al Sectorului de 

Poliție nr.1 Sîngerei. Pentru mai multe detalii și fotografii, 

accesați aici. 

 

În raionul Sîngerei s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Sîngerei SNV 2017: 

 Ajută un bătrân, 2 octombrie – organizată de CSPT „Viitorul” Sîngerei. 

 „Donează sânge,  salvează o viață!”, 3 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune 

Sîngerei, în parteneriat cu FC Sângerei și CSPT „Viitorul”. 

 Hai să fim voluntari, 5 octombrie – organizată de Serviciul Tineret și Sport,  în colaborare cu 

Consiliul tinerilor din or. Sîngerei. 

 Dăruiește din inimă la inimă, 7-8 octombrie – organizată de Consiliul Local al Tinerilor. 

 

Raionul Șoldănești 

 

 

Desfăşurarea unui act de caritate, 2 octombrie 

Biroul de probaţiune Şoldăneşti, în parteneriat cu Direcția 

Asistență Socială și Protecția Familiei Şoldăneşti, a donat 

produse, pe care le-au colectat colaboratorii biroului, 

persoanelor în etate plasate în Azilul de bătrâni din localitate. 

Pentru a vedea fotografii, accesați aici. 

 

 

Organizarea unei lecţii instructiv-educative, 4 octombrie 

Elevii clasei a XI-a de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” au 

fost informați despre delincvenţă şi despre consecinţele 

abuzului de substanţe. Activitatea a fost organizată de Biroul 

de probaţiune Şoldăneşti, cu susținerea Direcției Învățământ 

Şoldăneşti. Mai multe detalii și fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ConsiliulTinerilorSingerei/photos/ms.c.eJw90NGNBDEIA9COTmCwCf03diIT9veJGAfvRAYD7E5F~;PkHVZAc5AOJA65aONmBOp4Pyn0ykgvtHABtQTFPGBva7RfshaaF5omjFyohWfE8cNgFx4I4GbHVJ4TdUdqJJC74TjCmaShyoWuA2i0Vd631wpk1HZGvGE024Pb~_Qi9BbFEPgMNudNQC7YLvE9TcQ8DC5AfkesWYuKFpGzoLukFtD32QPzhBiKd71x7ZhXr3YHt1gDy~_kD0T58RCzYHg~;XrI8E1YLNTNSPg~;tsZ1vg~-~-.bps.a.1942433855994780.1073741867.1695976550640513/1942435325994633/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/singerei_calendar-raional-snv-2017-3/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136073349862098/1136072983195468/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136073349862098/1136073053195461/?type=3&theater
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Raionul Soroca 

 

 

Flashmob „Voluntar de nota 10”, 2 octombrie 

Voluntarii Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, în 

colaborare cu Primăria mun. Soroca, au organizat un 

flashmob în vederea promovării voluntariatului în rândul 

tinerilor. Vedeți mai multe detalii și fotografii aici. 

 

 

Traning-instruire „Fii Tu Schimbarea!”, 4 octombrie 

În incinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA a avut 

loc un seminar la care au participat tineri voluntari şi tineri de 

etnie romă din mun. Soroca. Au fost organizate activități de 

promovare a voluntariatului. Despre ce este vorba aflați aici.  

 

 

 

 

Importanţa includerii copilului în procesul educaţional, 5 octombrie 

La eveniment au fost prezente mamele de etnie romă, cărora 

li s-a vorbit despre importanța încadrării copiilor în sistemul 

educațional și despre avantajele școlarizării acestora. De 

asemenea, li s-a explicat în detalii care sunt drepturile și 

obligațiile părinților. Masa rotundă a fost organizată de 

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Primăria mun. 

Soroca și Consiliul Raional Soroca. Mai multe detalii și poze 

aici. 

 

În raionul Soroca s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită în 

Calendarul Raional Soroca SNV 2017: 

 Din suflet pentru suflet, 3 octombrie – organizată de Biroul de probaţiune Soroca, în 

parteneriat cu Centrul „Împreună” Rubleniţa.  

 zi pentru oraşul nostru, 5 octombrie – organizată de Biroul de probaţiune Soroca, cu susținerea 

Serviciului de amenajare. 

 Salubrizare: Parcul „Paradis” din regiunea Soroca Nouă, 6 octombrie – organizată de Serviciul 

de amenajare şi înverzire, în colaborare cu Primăria mun. Soroca.  

 Fă un copil fericit, 7 octombrie – organizată de voluntarii CRT „Dacia”, cu implicarea liceelor și a 

instituțiilor preșcolare din mun. Soroca.  

 Flashmob  „Modul sănătos de viaţă”, 8 octombrie – organizată de voluntarii CRT „Dacia”, în 

parteneriat cu Primăria mun. Soroca. 

https://www.facebook.com/CRTDACIA/photos/pcb.1642650879132945/1642629032468463/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDACIA/photos/a.1644495835615116.1073742240.259642290767151/1644495888948444/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CRTDACIA/photos/a.1645852098812823.1073742242.259642290767151/1645852118812821/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/soroca_calendar-raional-snv-2017-2/
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Raionul Ștefan-Vodă 

 

 

Motivația ca parte a procesului instructiv-educativ, 2 octombrie 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din or. Ștefan-Vodă, în 

colaborare cu Școala profesională, Clubul de femei 

„SorOptimist” și Centrul Raional de Creație al Copiilor și 

Adolescenților, a organizat o activitate de bună practică în 

procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina Religie. 

Activitatea s-a desfășurat la Școala duminicală „Sfânta Cuvioasă 

Parascheva”. Mai multe detalii și fotografii vedeți aici. 

 

 

Un măr în loc de o țigară, 2 octombrie 

Activitatea a avut loc la Liceul Teoretic Ştefan-Vodă, cu 

implicarea elevilor clasei a XII-a ,,A”. Aceștia au fost informați 

despre modul sănătos de viaţă și au primit câte un măr și 

pliante informative ,,Fumatul e împotriva ta – fii şi tu 

împotriva lui!”. Organizator al activității a fost Biroul de 

Probațiune Ștefan-Vodă, în parteneriat cu SRL Vitisvictoria, 

Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism și AOP „Generația 

Nouă”. Vedeți fotografii aici. 

 

Satul meu - mândria mea, 3 octombrie 

 

Voluntarii Keystone Moldova din s. Tudora au făcut curățenie 

pe două străzi din localitate și pe teritoriul Muzeului local. 

Mai multe fotografii de la activitate descoperiți aici și aici. 

 

 

 

 

„Bine faci, bine găsești!”, 3 octombrie 

Copiii și tinerii voluntari Keystone Moldova din s. Tudora au 

desenat cu creta pe asfalt și au scris mesaje care promovează 

voluntariatul în centrul satului. Activitatea a fost organizată în 

parteneriat cu Centrul Comunitar Unitate (CCU) din s. Tudora, 

Gimnaziul „Ștefan Culea” și Centrul Comunitar „Concordia” 

din s. Tudora. Care sunt mesajele vedeți aici. 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155733642562521.1073742155.263119737520/10155733642787521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155718294477521.1073742114.263119737520/10155718294617521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159555070140171/10159555069315171/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/dsc03526.jpg
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159555259920171/10159555251530171/?type=3&theater
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Training „Tânărul în căutarea libertății”, 3 octombrie 

 

Activitatea a întrunit mai mulți elevi voluntari de la IP Liceul 

Teoretic „Ștefan -Vodă” care au discutat despre ce înseamnă 

să fii liber și a fost organizată în colaborare cu ONG „Aripi 

Europene”. Detalii și fotografii aici. 

 

 

 

Campania „Nu fuma, îndulcește-te!”, 3 octombrie 

Membrii Consiliului Elevilor din cadrul IP Liceul Teoretic 

„Ștefan -Vodă” au oferit trecătorilor câte o bomboană în loc 

de o țigară și hulubași din hârtie pe care scria „Fumatul 

ucide”. Care a fost reacția trecătorilor vedeți aici. 

 

 

 

 

Flashmob, 4 octombrie 

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Ștefan-Vodă au 

organizat o activitate de atenționare a pietonilor și a șoferilor 

și de promovare a respectării regulilor în trafic. Flashmobul s-

a desfășurat cu participarea ONG „Aripi Europene”, a elevilor 

voluntari de la IP Liceul Teoretic „Ștefan-Vodă” și a Fondului 

pentru Tineri Ștefan-Vodă. Mai multe detalii și poze aici și 

aici.  

 

Păstrăm tradițiile noastre, 4 octombrie 

Câțiva tineri de la A.O. „Keystone-Moldova” și Centrul 

Comunitar Unitate (CCU) din s. Tudora au mers pe malul 

Nistrului și au strâns lozie. Ulterior, ei au învățat cum să facă 

din lozie coșuri pentru cules poama. Cum a decurs activitatea 

vedeți aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LTStefanVoda/photos/pcb.1206701882806586/1206701709473270/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTStefanVoda/photos/pcb.1205945716215536/1205945259548915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720895262521.1073742129.263119737520/10155720895387521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LTStefanVoda/photos/pcb.1206701882806586/1206701402806634/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159564513085171/10159564499615171/?type=3&theater
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Amenajarea și restaurarea monumentului „Cerbul”, 5 octombrie 

La activitate au participat Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, 

Școala profesională din or. Ștefan-Vodă și Centrul Raional de 

Creație al Copiilor și Adolescenților. Împreună voluntarii au 

vopsit monumentul „Cerbul” și au curățat teritoriul din 

preajmă. Pentru mai multe fotografii accesați aici. 

 

 

 

Vârsta cere acțiuni, 5 octombrie 

Direcția regională Est a Inspectoratului General al  Poliției de 

Frontieră a venit în ajutor bătrânilor singuratici și celor cu 

dizabilități din s. Tudora, s. Căplani, s. Olănești și s. Volintiri. În 

ce a constat acțiunea de binefacere aflați aici și aici. 

 

  

  

 

Activitate de salubrizare, 5 octombrie 

Membrii Consiliului Elevilor din IP Liceul Teoretic „Ștefan-

Vodă” au petrecut azi o după-amiază productivă, participând 

la o acțiune de amenajare a parcului „Gara Veche” împreună 

cu viceprimarul or. Ştefan Vodă, Sergiu Moloman. Fotografii 

vedeți aici. 

 

 

Zâmbete pentru copii, 5 octombrie 

Fondul pentru Tineri Ștefan-Vodă a adus zâmbete pe fețele a 

8 copii din familii social- vulnerabile din or. Ștefan -Vodă. 

Oaspetele cel mai îndrăgit a fost Minnie Mouse care i-a 

teleportat pe copii într-o poveste. Voluntarii au donat 

micuților jucării, hăinuțe și rechizite școlare. Mai multe detalii 

și fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155721250857521.1073742131.263119737520/10155721251257521/?type=3&theater
http://stefan-voda.md/impreuna-am-reusit-sa-dam-valoare-voluntariatului/
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155720881217521
https://www.facebook.com/LTStefanVoda/photos/pcb.1207219969421444/1207219636088144/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fondulpentrutineristefanvoda/photos/pcb.1951731635050166/1951727635050566/?type=3&theater
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Dăruim cărții o nouă viață, 6 octombrie 

 

 

În biblioteca Liceului Teoretic „Ștefan-Vodă” s-a desfășurat 

un atelier de reparație a cărților. La activitatea au participat 

elevii voluntari din liceu și voluntarii ONG „Aripi Europene”. 

Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

 

„Hai în gașca voluntarilor!”, 7 octombrie 

Voluntarii Keystone Moldova din Tudora au pregătit un 

poster cu fotografii despre activitatea de voluntariat în cadrul 

Centrului Comunitar „Unitate”. Posterul a fost plasat pe holul 

Gimnaziului „Ștefan Culea” din s. Tudora. Mai multe poze 

vedeți aici. 

 

 

 

Oferă o mână de ajutor, 7 octombrie 

Voluntarii Keystone Moldova care activează în cadrul 

Centrului Comunitar Unitate din Tudora au pregătit pentru 

iarnă grădina celei mai în vârstă persoane din Tudora (98 ani). 

Tinerii au săpat, au greblat, au strâns buruienele și au cules 

fructele. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

 

 

Activitate de salubrizare, 7 octombrie 

S-a făcut salubrizarea teritoriului adiacent bisericii Ștefan cel 

Mare și Sfânt și curățenie în interiorul acestui lăcaș: perierea 

covoarelor, înlăturarea prafului. La activitate au participat 

elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Ștefan-Vodă” și membrii 

ONG „Aripi Europene” care activează în cadrul liceului. Vedeți 

fotografii aici. 

 

 

 

https://www.facebook.com/LTStefanVoda/photos/pcb.1205394082937366/1205393756270732/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159564559875171/10159564558185171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/keystonemoldova/photos/pcb.10159564602430171/10159564560590171/?type=3&theater
http://stefan-voda.md/gasca-voluntarilor-din-liceul-stefan-voda-e-foarte-tare/
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În raionul Ștefan-Vodă s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi 

găsită în Calendarul Raional Ștefan-Vodă SNV 2017: 

 Seminar informativ „Voluntariatul  - un imperativ al timpului”, 6 octombrie – organizată de 

ONG „Aripi Europene”, în parteneriat cu AOP „Generația Nouă”. 

 Târgul Voluntarilor, 8 octombrie – organizată de Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism, în 

colaborare cu Direcția Generală Educație, Centrele de artizanat din satele Carahasani, Ștefănești, 

Talmaza și Căplani și Școlile de artă Olănești și Ștefan-Vodă.  

 

 

Raionul Strășeni 

 

 

Ziua Uşilor Deschise la Biroul de Probațiune Străşeni, 2 octombrie 

 

În vizită la Biroul de Probațiune Strășeni au venit 15 elevi din 

clasa a XI-a a Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din or. 

Străşeni şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie 

Străşeni. Celor prezenți li s-a făcut o scurtă descriere a 

activităţii de probaţiune, scopul şi sarcinile. Mai multe 

fotografii de la activitate vedeți aici, aici și aici. 

 

 

 

Pe uliţa bunicilor mei, 2 octombrie 

Tinerii voluntari din Grupul de iniţiativă pentru constituirea 

Consiliului Raional al Tinerilor, în comun cu Secţia Cultură, 

Turism, Tineret şi Sport a Consiliului Raional Străşeni și CSPT 

Străşeni, au prezentat un mic spectacol persoanelor în etate 

de la Centrul de reabilitare şi plasament din s. Micleușeni, 

precum şi au ajutat personalul Centrului la treburile zilnice. 

Pentru detalii și fotografii accesați aici. 

 

Micii voluntari în acțiune, 4 octombrie 

 

 

Beneficiarii A.O. Centrul pentru protecţie socială a copiilor 

orfani, din familii defavorizate şi bătrâni singuratici 

„Prometeu” au ajutat personalul la curățenia de toamnă pe 

teritoriul instituției. Găsiți fotografii aici. 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/stefan-voda_calendar-raional-snv-2017-3/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213933578835470&set=pcb.10213933584075601&type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155698512747521
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136054889863944/1136054646530635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516162608721238&set=pcb.419929565076244&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=500952333617312&set=pcb.500953360283876&type=3&theater
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Voluntariat 50 +, 5 octombrie 

Beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane în Etate din 

Strășeni s-au implicat în diverse activități pentru a demonstra 

că vârsta nu contează. Slogul activității organizate de AE 

Neoumanist a fost „Fii activ, implică-te!”. Mai multe 

informații și fotografii accesați aici. 

 

 

Acțiune de caritate, 5 octombrie 

 

Personalul Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu” a 

desfășurat o campanie de colectare a produselor, iar la finalul 

săptămânii a distribuit produsele colectate persoanelor în 

etate de la AE Neoumanist. Detalii despre activitate aflați aici. 

 

 

 

Din dragoste pentru voi, 6 octombrie 

Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor în etate, Asociația 

Neoumanist a organizat un concert tematic cu participarea 

Casei de Cultură Raionale Strășeni și a Grădiniței Nr. 3. A fost 

un eveniment de suflet pentru cei care merită tot respectul și 

atenția. Pentru mai multe fotografii accesați aici. 

 

 

Raionul Taraclia 

 

 

„Мы рядом!”, 2 octombrie 

Elevii voluntari de la IP Gimnaziul „General Ivan Inzov” din or. 

Taraclia au mers în vizită șa profesorii pensionari și i-au 

felicitat cu ocazia Zilei pedagogului, oferindu-le în dar pungi 

cu produse alimentare. Fotografii de la activitate vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213933356149903&set=pcb.10213933361790044&type=3&theater
https://www.facebook.com/227076800992521/photos/pcb.486784915021707/486783575021841/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213917520434020&set=pcb.10213917611756303&type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434394586638267/1434393076638418/?type=3&theater
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Флешмоб «Собираем листья»!, 3 octombrie 

 

La activitate au participat elevii claselor primare din 

Gimnaziul or. Taraclia, susținuți de părinți, de membrii 

Clubului „Gimnazistul” și de Consiliul de Elevi al gimnaziului. 

Cum s-a desfășurat flashmobul aflați aici. 

 

 

 

Просветительские беседы, направленные на интеграцию молодежи в сообщество,                

3 octombrie 

S-au desfășurat discuții cu elevii de la Gimnaziul s. Cairaclia în 

vederea integrării tinerilor în societate. Activitatea a fost 

organizată în colaborare cu Institutul pentru Inițiative Rurale. 

Mai multe poze aici. 

 

 

Помогать пожилым одиноким людям по домам (уборка в доме), 3 octombrie 

Câteva persoane în etate din s. Budei au primit ajutor la 

treburile casnice de la elevii voluntari ai Gimnaziului s. Budei 

și de la asistentul social din localitate. Cum s-au descurcat 

tinerii voluntari vedeți aici.  

 

 

 

 

Рисунки на асфальте „Брось спасательный круг”, 4 octombrie 

 

Voluntarii Gimnaziului or. Taraclia au desenat, în prealabil, 

niște cercuri pe asfalt în care elevii au reflectat obiecte/ființe 

din natură care au nevoie de ajutor. Detalii și foto de la 

activitate găsiți aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434319149979144/1434318736645852/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1435241209886938/1435240639886995/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1435330849877974/1435330706544655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434320246645701/1434319666645759/?type=3&theater
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Уборка школьной территории, 4 octombrie 

 

 

S-a făcut ordine pe teritoriul Liceului Teoretic „Ivan Vazov” 

din or. Taraclia. La activitate au participat clasele I-XII și 

Consiliul Elevilor. Mai multe detalii și fotografii accesați aici. 

 

 

 

 

Уборка территории сельского стадиона, 4 octombrie 

 

 

Elevii voluntari de la Gimnaziul s. Cairaclia, împreună cu 

băștinașii voluntari, au amenajat stadionul satului și au 

plantat câțiva copăcei. Fotografii de la activitate accesați aici. 

 

 

 

 

Театральное представление для воспитанников ДДУ с. Мусаит, 5 octombrie  

 

A fost organizată o prezentare teatrală gratuită pentru copiii 

de la grădinițele din s. Musait. Activitatea a fost desfășurată la 

inițiativa Gimnaziului-grădiniță „N. Gogoli” și a Casei de 

Cultură din s. Musait. Mai multe poze aici.  

 

 

 

Акция „Облагородим территорию гимназии!”, 6 octombrie 

 

Elevii voluntari din clasele V-IX ai Gimnaziului or. Taraclia au 

participat la curățarea și amenajarea teritoriului gimnaziului. 

Cum s-au descurcat vedeți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434485816629144/1434484686629257/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1435238546553871/1435237969887262/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434444953299897/1434443869966672/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434322523312140/1434322119978847/?type=3&theater
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Акция „Посади дерево”, 6 octombrie 

 

Activitatea a constat în plantarea copacilor în preajma 

Liceului Teoretic Tvardița. La acțiune au participat elevii 

voluntari din liceu. Fotografii găsiți aici. 

  

 

 

Акция „Знакомимся без интернета”, 6 octombrie  

Consiliul Tinerilor din or. Taraclia, în parteneriat cu membrii 

„Școala liderului”, Clubul jurnaliștilor „TaracliaINFORM” și 

Școlile de artă pentru copii au organizat o întâlnire a celor 

mai activi tineri din oraș. Scopul activității a fost de a face 

cunoștință, fără ajutorul Internetului, precum și de a crea noi 

cunoștințe pentru colaborări ulterioare. Detalii și fotografii 

aici. 

 

 

În raionul Taraclia s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Taraclia SNV 2017: 

 Помогать пожилым одиноким людям по домам, 2-3 octombrie – organizată de Gimnaziul 

din s. Balabanu, în colaborare cu asistentul social din localitate.  

 Шефство над семьей „группы риска” Унтуры Юлии, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul 

din s. Cairaclia, în parteneriat cu asistentul sociasl din comunitate și polițistul de sector. 

 Помощь старшему поколению, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul s Sofievca, Consiliul 

elevilor.  

 Занятия с группой гражданской защиты, 2 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic „Ivan 

Vazov” din or. Taraclia. 

 Мы за чистое село, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sofievca, cu susținerea Primăriei 

s. Sofievca. 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, 3 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic Ciumai.  

 Вспомнить о павших воинов в великой отечественной войне, 4 octombrie – organizată de 

Gimnaziul s. Balabanu, în parteneriat cu Primăria s. Balabanu.  

 Вторая жизнь, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sofievca, în colaborare cu Primăria s. 

Sofievca și voluntarii din sat.  

 Акция „Помоги цветам!”, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul or. Taraclia, cu implicarea 

părinților, a membrilor Clubului „Gimnazistul” și a Consiliului Elevilor din gimnaziu. 

 Посещение учителей пенсионеров, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Balabanu, cu 

ajutorul asistentului social.  

https://www.facebook.com/1413352082075851/photos/pcb.1434451863299206/1434451399965919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/232780497168419/photos/pcb.359610381152096/359610171152117/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/taraclia_calendar-raional-snv-2017-4/
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 Волонтёрство - мода или добро, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul „General Ivan 

Inzov”. 

 Помощь  пожилому человеком, 5 octombrie – organizată de voluntarul T. V. Sacalî.  

 „Зелёное село!”, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sofievca.  

 Акция „Облагораживание территории”, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Balabanu. 

 Помощь пожилому человеку, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Budei, în parteneriat 

cu asistentul social din localitate. 

 Акция „Знаешь ли ты, как избежать опасности улицы?”, 6 octombrie – organizată de IP 

Liceul Teoretic „Ivan Vazov” din or. Taraclia. 

 „Всё для детей!”, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Sofievca, în colaborare cu Primăria 

s. Sofievca. 

 Акция „Рейд помощи пожилым людям с. Мусаит”, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul 

„N. V. Gogoli” din s. Musait, cu participarea asistentului social din localitate. 

 Акция против табакокурения, алкоголизма, наркотиков и Спида „Скажем вредным 

привычкам –НЕТ! Глупо- самим причинять себе вред!”, 6 octombrie – organizată de Biroul de 

Probaţiune Taraclia, în parteneriat cu Universitatea de Stat Taraclia „Grigore Ţamblac” și Redacţia  

raională „Svet” Taraclia. 

 Акция „Мы за чистое село”, 7 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Balabanu, cu ajutorul 

Primăriei s. Balabanu.  

 Уход за клумбами при церкви села Кайраклия, 7 octombrie – organizată de voluntrul N. N. 

Uzun, cu implicarea băștinașilor voluntari. 

 Осенний урожай, 7 octombrie – organizată de Comitetul de părinți din s. Sofievca. 

 Операция „Забота”, посвящённая Дню пожилого человека, 7 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic Tvardița. 

 Благотворительный показ кинофильма в РДК г. Тараклия, посвященный пожилым 

людям города Тараклия, 7 octombrie – organizată de Consiliul Tinerilor din or. Taraclia, în 

parteneriat cu Casa de Cultură din or. Taraclia și Școlile de artă pentru copii. 

 Создание  презентации о волонтерском движении, 8 octombrie – organizată de membrii 

Parlamentului elevilor, în colaborare cu Gimnaziul s. Cairaclia.  

 

Raionul Telenești 

 

 

Ședința de lucru pentru lansarea SNV 2017, 2 octombrie 

S-a discutat planul elaborat și au fost stabilite anumite 

activități de voluntariat care urmau a fi organizate în SNV 

2017. Ședința a fost organizată de Consiliul Raional Telenești, 

în parteneriat cu A.O. Concordia, Inspectoratul de Poliție 

Telenești, Biroul de Probațiune Telenești, Biblioteca raională 

„Vasile Alecsandri” și Ziarul „Cuvântul”. Mai multe detalii și 

fotografii aici și aici. 

 

https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1146437968825636/1146437782158988/?type=3&theater
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Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, 3 octombrie 

Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul „Nicolae Popa” din s. 

Verejeni au fost informați despre voluntariat și despre cum 

pot deveni voluntari în cadrul instituților care sunt implicate 

permanent în activități de voluntariat. Ora informativă a fost 

desfășurată în parteneriat cu Consiliul Raional Telenești, 

Biroul de Probațiune Telenești și Inspectoratul de Poliție Telenești. Vedeți fotografii aici și aici. 

 

Campanie de salubrizare, 4 octombrie 

 

S-a desfășurat o activitate de salubrizare a parcurilor din or. 

Telenești, la care au participat Biroul de Probațiune Telenești 

și Consiliul Raional Telenești. Pentru mai multe foto accesați 

aici și aici. 

 

 

 

Acțiuni de salubrizare în parcul din or. Telenești, str. Renașterii, 6 octombrie 

Activitatea a fost organizată de Consiliul Raional Telenești, în 

parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Telenești, Biroul de 

Probațiune Telenești, Biblioteca raională „Vasile 

Alecsandri”, OCT Cadastru, OT al Cancelariei de Stat,  SRL 

„Iulia” și Primăria or. Telenești. Fotografii găsiți aici. 

 

 

Acțiuni de defrișare și salubrizare, 7 octombrie 

 S-a desfășurat o acțiune de defrișare și de salubrizare a 

drumului de acces (drum de țară) dinspre s. Leușeni spre s. 

Inești și or. Telenești, fapt care va permite tehnicii grele să 

poată nivela și lărgi drumul. Activitatea a fost organizată de 

Primăria s. Leușeni. Mai multe detalii și poze aici. 

 

 

În raionul Telenești s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul Raional Telenești SNV 2017: 

 Importanţa și beneficiile voluntariatului în viaţa unui tânăr / adolescent, 2 octombrie – 

organizată de Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, în comun cu Consiliul Raional Telenești, A.O. 

Concordia și Ziarul „Cuvântul”. 

 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor și atragerea acestora în cadrul instituțiilor care 

sunt implicate permanent în acțiuni de voluntariat, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul s. 

Ratuș, în parteneriat cu Consiliul Raional Telenești și Inspectoratul de Poliție Telenești. 

https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1146437968825636/1146437782158988/?type=3&theater
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1146437968825636/1146437782158988/?type=3&theater
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://telenesti.md/2017/10/09/saptamana-nationala-a-voluntariatului-editia-a-xi-a/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/telenesti_calendar-raional-snv-2017-4/
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 Curs de limbă engleză, 3, 5 octombrie – organizată de Biblioteca raională „Vasile Alecsandri”. 

 Promovarea produselor autohtone ale fermierilor din raion, 4 octombrie – organizată de 

Biblioteca raională „Vasile Alecsandri”. 

 Promovarea voluntariatului și informarea tinerilor despre răspunderea contravențională și 

penală a minorilor, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile Anestiade” din s. Sărătenii 

Vechi, în colaborare cu Consiliul Raional Telenești, Biroul de Probațiune și Inspectoratul de Poliție 

Telenești. 

 Promovarea voluntariatului și atragerea elevilor pentru a colabora cu Inspectoratul de Poliție 

Telenești, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, s. Mîndrești, cu implicarea 

Consiliului Raional Telenești și a Inspectoratului de Poliție Telenești.  

 Promovarea voluntariatului și instruirea elevilor în domeniul „Circulației rutiere”, 4 

octombrie – organizată de Gimnaziul s. Ciulucani, în parteneriat cu Consiliul Raional Telenești și 

Inspectoratul de Poliție Telenești. 

 Acțiuni de prevenire și contracarare a situației criminogene din or. Telenești, 5 octombrie – 

organizată de Consiliul Raional Telenești, cu implicarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și a 

Inspectoratului Telenești. 

 Campanie de informare a elevilor, 5 octombrie – organizată de Biroul de Probațiune, în 

parteneriat cu Consiliul Raional Telenești și Inspectoratul de Poliție Telenești. 

 

Raionul Ungheni 

 

Valorifică-ţi potenţialul, alătură-te Poliţiei, 2 octombrie 

În incinta Inspectoratului de Poliţie Ungheni s-a desfăşurat 

,,Ziua uşilor deschise”. La eveniment au fost prezenți elevii 

claselor a VI-a de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”. Aceștia 

au făcut o excursie prin sediul Inspectoratului și au fost 

informaţi despre specificul activităţii în cadrul instituției. 

Ulterior, elevii s-au deplasat spre ,,Orăşelul siguranţei rutiere 

pentru copii” unde angajaţii poliției, în comun cu șeful Uniunii 

Conducătorilor Auto Ungheni, au desfăşurat activităţi de informare despre respectarea cu 

stricteţe a regulilor de circulaţie rutieră. Mai multe detalii și fotografii aici. 

 

Flashmob de sensibilizare „Lansarea SNV”, 2 octombrie 

Activitatea s-a desfășurat în incinta IP Gimnaziul Todirești, în 

timpul careului școlar. Voluntarii ATOM ai filialei Todirești au 

dansat pe ritmul Cântecului Voluntarilor, după care au venit 

cu un mesaj și un mic discurs către tinerii prezenți. Le-au adus 

la cunoștință beneficiile voluntariatului, principiile ATOM și au 

relatat din experiența proprie ce înseamnă pentru ei să faci 

voluntariat. Pentru fotografii accesați aici și aici. 

 

https://www.facebook.com/832290130177424/photos/pcb.1689569051116190/1689548604451568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155700310027521
http://www.atosmd.club/2017/10/voluntarii-din-todiresti-au-dat-start.html#more
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Festivalul de Caritate al Ciuboțelelor, 2 octombrie 

În cadrul festivalului, s-a vândut încălțăminte în scop cariabil, 

în vederea susținerii adolescentului Preguza Dumitru, 

diagnosticat cu tumoare claviculară. Festivalul s-a desfășurat 

în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, fiind organizat 

de Asociația Obștească „Noi Suntem Alături”. Vedeți 

fotografii aici și aici. 

 

 

 

Unde-i unul nu-i putere, unde-s mulți puterea crește, 1, 4 octombrie 

 

Elevii clasei a IX-a și a X-a de la Gimnaziul „Elada” Măcărești 

au ajutat veteranii de război Petru Voicu și Gheorghe 

Suruceanu la treburile gospodărești. Au tăiat lemne, au 

măturat ograda și au săpat în grădină. Cum s-au descurcat 

tinerii voluntari vedeți aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea râului Vladnic, 2 octombrie 

Profesorii și membrii Consiliului Elevilor de la IP Gimnaziul 

Todirești au salubrizat râul și teritoriul din preajmă. Deșeurile 

colectate au fost evacuate la gunoiștea special amenajată. 

Mai multe detalii și fotografii găsiți aici. 

 

 

Salubrizarea parcului și a străzilor centrale, 2 octombrie 

 

 

Elevii claselor IV-VII, împreună cu diriginții IP Gimnaziul 

Todirești, au efectuat lucrări de salubrizare în parcul din s. 

Todirești. Vedeți alte fotografii aici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/snv-unghiul.pdf
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700353107521.1073742044.263119737520/10155700353257521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525278414473682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155700323122521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155702861032521.1073742060.263119737520/10155702863067521/?type=3&theater
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Hai să dăm mână cu mână, 2 octombrie 

 

 

Un grup de elevi ai Gimnaziului Cornești au făcut un act de 

voluntariat și au ajutat o bătrânică din localitate în 

gospodărie. Cum au bucurat-o, aflați aici. 

 

 

 

 

O picătură de bucurie pentru cei mai triști ca noi, 2 octombrie 

 

S-a făcut o vizită la domiciliul unui copil cu handicap de către 

elevii clasei a VI-a de la Gimnaziul Cornești. Voluntarii i-au 

oferit daruri și dulciuri. Detalii și poze vedeți aici. 

 

 

 

 

Actiune de caritate  ,,Să nu uităm de cei mai triști ca noi’’, 2 octombrie 

 

Din banii pe care i-au colectat, elevii voluntari de la IP 

Gimnaziul ,,Andrei Chivriga’’, com. Valea Mare, au procurat 

produse alimentare pentru a le dona unei bătrâne care 

locuiește singură. Foto aici. 

 

 

 

 

În ajutor oamenilor în etate, 2 octombrie 

 

 

Elevii clasei a IX-a din cadrul Gimnaziului „Ion Vatamanu”, s. 

Pîrlița, au ajutat o persoană în etate la culesul strugurilor. 

Detalii și fotografii de la activitate găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155705272452521.1073742074.263119737520/10155705272592521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155702908317521.1073742063.263119737520/10155702908382521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/img_20161108_215336_0.jpg
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155700683677521
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Școala mea e ca o floare, 2 octombrie 

 

 

În ograda Gimnaziului „Ion Vatamanu” din s. Pîrlița au fost 

plantați trandafiri. La activitatea de voluntariat au participat 

elevi și angajați ai instituției. Fotografii vedeți aici și aici. 

 

 

 

 

Lansarea oficială a SNV 2017, 2 octombrie 

La careul de lucru din incinta IP Liceul Teoretic Sculeni s-a 

lansat oficial SNV 2017 printr-un flasmob. De asemenea, a 

fost trecute în revistă unele acțiuni de voluntariat care au 

avut loc pe parcursul anului de studii precedent. Mai multe 

detalii și poze de la activitate accesați aici. 

 

 

Îngrijirea terenului de sport din centrul satului, 2 octombrie 

 

Voluntarii de la IP Gimnaziul Alexeevca au curățat terenul de 

sport de deșeuri și uscături. Cum a decurs activitatea vedeți 

aici. 

 

 

 

Acțiune de caritate „Boxa celor mai triști ca noi”, 2-6 octombrie 

 

Elevii de la IP Gimnaziul Frăsinești au colectat bunuri 

materiale și le-au pus într-o boxă special amenajată, pe holul 

instituției, care, ulterior, au fost oferite câtorva elevi 

defavorizați din gimnaziu. Activitatea a fost surprinsă în 

fotografiile de aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700679177521.1073742051.263119737520/10155700679682521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155713640497521.1073742097.263119737520/10155713641442521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700650487521.1073742048.263119737520/10155700650982521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155713148712521.1073742088.263119737520/10155713149042521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155731208457521.1073742150.263119737520/10155731208472521/?type=3&theater
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Curățenie în ograda școlii, 3 octombrie 

Elevii voluntari din clasa a II-a de la Gimnaziul Florițoaia 

Nouă au decis să facă ceva util pentru școală și au organizat o 

activitate de salubrizare a curții școlii. Aceștia au adunat 

deșeurile și au îngrijiit parcelele cu flori. Pentru a-i vedea pe 

micuți în acțiune, accesați aici. 

  

 

 

Ajutor bătrânilor, 3 octombrie 

În cadrul activității a fost acordat ajutor câtorva persoane în 

etate din localitatea Florițoaia Nouă în gospodărie. La acțiune 

au participat elevii claselor VII – VIII de la Gimnaziul 

Florițoaia Nouă, împreună cu diriginții. Detalii și poze găsiți 

aici. 

 

 

 

Fântânile – ape curate, 3 octombrie 

Activitatea a vizat salubrizarea şi igienizarea fântânii, a 

teritoriului din jurul ei şi a parcului din preajmă și a fost 

organizată de Gimnaziul Chirileni, în parteneriat cu Consiliul 

Local al Tinerilor. Eroii activității îi vedeți aici. 

 

 

 

Acțiune de caritate pentru colega de clasă, 3 octombrie 

 

Elevii clasei a III-a de la Gimnaziul „Ion Vatamanu”, cu 

suportul părinților, au desfășurat o acțiune de caritate pentru 

colega lor. Activitatea a fost surprinsă aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723612697521.1073742142.263119737520/10155723613102521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723617492521.1073742143.263119737520/10155723617547521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155705229037521.1073742070.263119737520/10155705368797521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700672072521.1073742050.263119737520/10155700672277521/?type=3&theater
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Acțiuni de salubrizare a parcului din sat, 3 octombrie 

Activitatea a fost organizată de IP Liceul Teoretic Sculeni, cu 

implicarea activă a elevilor voluntari și a diriginților claselor 

IX-XII. Fotografii vedeți aici.  

 

 

 

Curățenie în jurul podului din centrul satului, 3 octombrie  

 

 

Elevii voluntari ai Gimnaziului Cetireni au curățat teritoriul 

din jurul podului, au greblat și au curățat sectoarele de 

scurgere a apei. Mai multe fotografii găsiți aici. 

 

 

 

 

Salubrizarea terenului din jurul gimnaziului, 3 octombrie 

A fost curățat terenul din jurul Gimnaziului ,,Elada” din s. 

Măcărești, datorită implicării active a elevilor claselor a VIII-a. 

Pentru a vedea fotografii, accesați aici. 

 

 

 

 

Act de binefacere, 3 octombrie 

 

Elevii clasei a V-a „B”, Gimnaziul ,,Elada” din s. Măcărești, au 

ajutat o bătrânică din sat la strâns porumbul. Cum s-au 

descurcat vedeți aici. 

 

 

 

Curățenie în cimitirul satului, 3 octombrie 

 

La activitate au participat elevii clasei a IX-a ,„B” de la 

Gimnaziul ,,Elada” din s. Măcărești. Fotografii puteți accesa 

aici. 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155700640007521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723441432521.1073742135.263119737520/10155723443177521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525218187813038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525278341140356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525278481140342/?type=3&theater
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Iubește-ți aproapele! Întâlnire la Casa pentru toți, 3 octombrie 

 

Activitatea s-a desfășurat la Casa pentru toți, acolo unde s-au 

întâlnit elevii claselor a VIII-a „A” și „B” de la Liceul Teoretic 

„M. Eminescu” și președinta Consiliului Părinților pentru a 

face un act de voluntariat. Detalii și poze găsiți aici. 

 

 

 

 

Voluntariatul e la modă, 4 octombrie 

Voluntarii ATOM ai filialei Chirileni, împreună cu alți tineri, 

au desfășurat diferite activități de salubrizare. Cei mai mici au 

făcut curățenie pe teritoriul școlii, iar cei mai mari, împreună 

cu diriginta clasei, au mers la o profesoară în etate, unde au 

făcut curățenie în grădină și pe care au ajutat-o la alte 

activități. Mai multe fotografii aici. 

 

 

 

Amenajare şi curăţenie în preajma bisericii din localitate, 4 octombrie 

Voluntarii din cadrul Gimnaziului Florițoaia Nouă au 

participat la o activitate de salubrizare a curții bisericii din 

localitate. Elevii au strâns deșeurile și plantele uscate. 

Informații suplimentare și fotografii găsiți aici. 

 

 

 

Salubrizarea lacului Delia, 4 octombrie 

La inițiativa IP Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, a fost îngrijit 

teritoriul din preajma lacului Delia. Cum s-a desfășurat 

activitatea vedeți aici și aici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411641235600998&set=a.1240945059337284.1073741827.100002654059623&type=3&theater
http://www.atosmd.club/2017/10/voluntariatul-e-la-moda.html#more
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155713618717521.1073742096.263119737520/10155713618897521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155705260192521.1073742073.263119737520/10155713697602521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/voluntariat-delia-page-001.jpg
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Profesorii de ieri - pensionarii de azi, 4 octombrie 

Profesorii pensionari au fost ajutați în gospodărie la 

efectuarea lucrărilor de toamnă. Activitatea a fost organizată 

de elevii voluntari de la Gimnaziul Zagarancea. Fotografii pot 

fi accesate aici. 

 

  

 

Salubrizare pe teritoriul cimitirului din s. Zagarancea, 4 octombrie 

 

 

Elevii voluntari ai Gimnaziului Zagarancea au organizat, 

împreună cu preotul din sat, o activitate de salubrizare pe 

teritoriul cimitirului. Pentru a vedea poze, faceți click aici. 

 

 

 

 

Caritate, 4 octombrie 

 

A fost organizat un program de caritate pentru un copil cu 

nevoi speciale din s. Bușila. S-au implicat clasele I-IX de la 

Gimnaziul „Mihail Savciuc”, care au donat haine, produse 

alimentare, jucării, cărți cu povești și altele. Mai multe detalii 

și fotografii aici. 

 

 

 

 

Ajutor în grădina bătrânei Nina Verejan, 4 octombrie 

Elevii clasei a III-a „B” de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, 

împreună cu profesoara, au strâns frunzele și au săpat în 

grădină bătrânei Nina Verejan. Activitatea a fost surprinsă 

aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723571602521.1073742141.263119737520/10155723589522521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723556097521.1073742140.263119737520/10155723556492521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155723485832521.1073742138.263119737520/10155723486082521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155702932237521.1073742064.263119737520/10155702935077521/?type=3&theater
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Salubrizarea parcului din s. Cetireni, 4 octombrie 

 

 

S-au implicat activ elevii clasei a VI-a de la Gimnaziul 

Cetireni, care au dat un aspect îngrijit și curat parcului din s. 

Cetireni. Fotografii vedeți aici. 

 

 

 

 

Acțiune de salubrizare „Izvor curat –apă curată”, 4 octombrie 

 

Efortul voluntar a fost direcționat spre salubrizarea izvorului 

din Ungheni Vale. La activitate au participat elevii clasei a VI-

a „A” de la Liceul Teoretic „M. Eminescu” și Consiliul 

Părinților. Găsiți poze aici. 

 

 

 

 

Acțiune  de salubrizare a localității, 4 octombrie 

 

 

Elevii voluntari ai claselor a II-a și a III-a, IP Gimnaziul 

Frăsinești, ajutați de locuitorii s. Frăsinești, au efectuat 

lucrări de salubrizare pe teritoriul de pe lângă o răscruce din 

localitate. Puteți accesa mai multe fotografii aici. 

 

 

 

Nu uităm dascălii vieții, 5 octombrie 

 

 

Tinerii voluntari din filiala ATOM Todirești au mers în vizită la 

câțiva dintre profesorii pensionați. Colaborând cu colectivul 

clasei a IX-a din IP Gimnaziul Todirești, aceștia le-au dăruit 

dascălilor flori și câte o ciocolată în semn de respect. Ce 

emoții au trăit dascălii vedeți aici. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155723470602521
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407906652641123&set=a.1407545862677202.1073741832.100002654059623&type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155731223527521
http://www.atosmd.club/2017/10/nu-uitam-dascalii-vietii.html
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Master Klass pentru copiii din Florițoaia Nouă, 5 octombrie 

 

Tinerii din Filiala ATOM Florițoaia Nouă au învățat copiii din 

clasele mai mici din localitate să confecționeze flori pe care, 

ulterior, să le dăruiască persoanelor dragi. Cum au îmbinat 

munca cu distracția vedeți aici. 

 

 

 

 

Act de caritate, 5 octombrie 

Micuții din clasa a IV-a ,,B” de la Gimnaziul ,,Elada”, 

Măcărești, au adunat dulciuri, rechizite și jucării pentru 

colegul lor de clasă. Cum s-a desfășurat activitatea vedeți aici. 

 

 

 

Hai să învățăm împreună, 6 octombrie 

 

 

Elevii voluntari ai Gimnaziului Florițoaia Nouă au petrecut 

câteva ore cu picii de la Centrul de Resurse pentru Educație 

Incluzivă (CREI). Au vizionat împreună povești, au interpretat 

cântece pentru copii și au organizat diverse jocuri distractive. 

Fotografii de la activitate puteți vedea aici. 

 

 

 

 

Ajutor copiilor defavorizați, 6 octombrie 

 

 

Au fost făcute donații de rechizite și jucării pentru câțiva copii 

din familii social-vulnerabile. Activitatea a fost organizată de 

IP Liceul Teoretic „Gh. Asachi”. Mai multe poze găsiți aici. 

 

 

 

 

 

 

http://www.atosmd.club/2017/10/master-klass-pentru-copiii-din.html
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525278681140322/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155721158157521.1073742130.263119737520/10155721158207521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155721377742521.1073742132.263119737520/10155721380402521/?type=3&theater
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De la inimă la inimă, 6 octombrie 

Acțiunea de binefacere s-a petrecut în Casa comunitară 

Sculeni. Elevii de la IP Liceul Teoretic Sculeni, cu suportul 

Departamentului Mass-media al Consiliului Tinerilor din s. 

Sculeni, au oferit colete persoanelor cu dizabilități din Casa 

comunitară și le-au pregătit un program artistic. Activitatea a 

fost surprinsă aici și aici. 

 

Salubrizare, 6 octombrie 

Elevii voluntari ai Gimnaziului ,,Savciuc Mihail” din s. Bușila 

au organizat salubrizarea teritoriului din apropierea 

gimnaziului. S-au implicat activ elevii claselor V-IX împreună 

cu diriginții. Găsiți detalii și fotografii aici. 

 

 

 

Acțiune de salubrizare „Izvor curat – apă curată”, 6 octombrie 

Elevii voluntari ai Gimnaziului Cetireni au mers la fântâna din 

Valea Seacă din preajma gimnaziului. Aceștia, împreună cu 

diriginta, au vopsit și văruit fântâna, precum și au salubrizat 

teritoriul din jurul fântânii. Cum s-a desfășurat activitatea 

aflați aici. 

 

 

Salubrizarea terenului din jurul unei răstigniri, 6 octombrie 

Elevii claselor a V-a ,,A” și a VI-a ,,A” de la Gimnaziul 

,,Elada”, s. Măcărești, s-au mobilizat și au salubrizat terenul 

din jurul unei răstigniri și a stației din preajmă. Găsiți 

informații și poze aici. 

 

 

Sat curat cu oameni sănătoși, 7 octombrie 

 

S-a făcut salubrizarea unui teritoriu din centrul satului. Astfel, 

elevii voluntari ai Gimnaziului Cornești au strâns deșeurile 

menajere, au măturat și au văruit bordurile. Mai multe foto 

aici. 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155700658872521.1073742049.263119737520/10155700659547521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.files.wordpress.com/2017/10/sculeni-snv-2017.pdf
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155723501952521
https://www.facebook.com/pg/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10155723458932521
https://www.facebook.com/260254094309450/photos/pcb.525217711146419/525218187813038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155713600912521.1073742095.263119737520/10155713601092521/?type=3&theater
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Nu-ți fie frică să faci întotdeauna ceea ce e mai bine, 7 octombrie 

 

Voluntarii ATOM din Filiala Florițoaia Nouă și-au rezervat o zi 

pe care au dedicat-o oamenilor în etate. A fost o zi în care au  

oferit ajutor câtorva bătrâni din localitate. Fotografii de la 

activitate găsiți aici. 

 

 

 

Promovarea unui mod de viață sănătos, 8 octombrie 

 

În cadrul activității au fost organizate jocuri distractive pentru 

copiii de la Centrul de plasament al copiilor din s.Cornești și 

au fost oferiți fluturași cu diverse informații utilecu scopul 

promovării unei vieți sănătoase. Organizatori au fost elevii 

clasei a IX-a de la IP Gimnaziul Cornești. Detalii și poze puteți 

accesa aici. 

 

 

Colectare de fonduri, 8 octombrie 

 

 

Cu scopul procurării de cărți pentru minibiblioteca din holul 

Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, elevii voluntari au 

organizat o proiecție de film și au colectat fondurile necesare. 

Pentru fotografii de la activitate faceți click aici. 

 

 

 

„Hai cu  noi la joc!”, 8 octombrie 

 

A fost organizat un concert dedicat copiilor mai triști ca noi, 

plasați în Centrul de reabilitare fizio-pneumonie, care au avut 

parte de cântec, dans și voie bună. Activitatea a avut loc cu 

participarea elevilor Gimnaziului Cornești. Vedeți fotografii 

aici. 

 

 

În raionul Ungheni s-au desfășurat și alte activități de voluntariat descrierea cărora poate fi găsită 

în Calendarul raional Ungheni SNV 2017: 

 Familie fericită, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Teşcureni, cu susținerea parohului 

bisericii din sat. 

http://www.atosmd.club/2017/10/nu-ti-fie-rusine-sa-faci-intotdeauna.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720831727521.1073742126.263119737520/10155720832307521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minbiblioteca/photos/pcb.1583391068415472/1583391011748811/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155720831727521.1073742126.263119737520/10155720831817521/?type=3&theater
https://tdvmoldova.wordpress.com/2017/09/29/calendarele-raionale-municipale-ale-snv-2017/ungheni_calendar-raional-snv-2017-4/
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 Nouă ne pasă – Campanie umanitară, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Hîrcești.  

 Program de intervenţie educaţională „Reuşim împreună”, 2 octombrie – organizată de 

Consiliul de elevi din Hîrceşti, cu imlicarea elevilor cu CES. 

 Acțiune de caritate ,,Dăruiește un zâmbet’’, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul ,,Andrei 

Chivriga’’, com. Valea Mare. 

 Mai curat,  mai sănătos, mai frumos, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ion Vatamanu”, 

în parteneriat cu APP „Vladnic”. 

 Un drum, o râpă, un cimitir curat, 2 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ion Vatamanu”. 

 Ajutor material acordat elevilor din familii social-vulnerabile, 2 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Alexeevca. 

 Акция „Дом без одиночества” ко Дню пожилого человека, 2 octombrie – organizată de 

Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor și a părinților. 

 Уроки „Имею право знать”. Правовое воспитание для 1-4 классов, 2-3 octombrie – 

organizată de Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor și a părinților. 

 Проведение творческого конкурса „Унгены в 22 веке” - проекты , 2-3 octombrie – 

organizată de Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor și a părinților. 

 Maraton „De suflet, de sănătate”, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Amenajarea şi îngrijirea fântânii din preajma gimnaziului, 2 octombrie – organizată de 

Gimnaziul ,,Gr. Vieru”, cu participarea activă a elevilor claselor V-VI și a profesorilor gimnaziului. 

 Ajutorarea bătrânilor, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Morenii Noi. 

 Masă rotundă la tema „Voluntariatul - resursă pentru succes“, 2 octombrie – organizată de 

Consiliul Elevilor de la Gimnaziul Costuleni. 

 Nici un praf pe raftul cu cărți, 2 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „M. Eminescu”, elevii 

claselor a VII-a „B” și „C”, în parteneriat cu Biblioteca orășenească și ziarul Unghiul. 

 Careu informativ: „Împreună voluntari - pentru o comunitate mai bună solidari”, 2 octombrie 

– organizată de Consiliul Elevilor de la Gimnaziul „Vasile Badiu”, s. Măgurele. 

 Acțiune de salubrizare „Flori pentru școala mea”, 2 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor 

al Gimnaziului „Vasile Badiu”, s. Măgurele. 

 Familiarizarea elevilor cu  SNV 2017, 2 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia 

Veche. 

 Acordarea ajutorului persoanelor cu dizabilităţi în gospodărie, 2 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Năpădeni. 

 Acțiune de salubrizare, 2 octombrie – organizată de IP  Gimnaziul  Sinești. 

 Salubrizare la casa de baștină  a lui Andrei Tamazlîcaru, 2 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Grăseni, în parteneriat cu Gimnaziul „ Andrei Tamazlîcaru”. 

 Amenajarea unei zone de odihnă pentru elevi, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Semeni, în parteneriat cu Asociația Obștească a Părinților din Gimnaziul Semeni. 

 lecție în aer liber ,,Acțiune de igienizare și curățenie”, 3 octombrie – organizată de Consiliul 

Elevilor Hîrceşti. 

 Protecția socială, 3 octombrie – organizată de Asistența socială din localitatea Hîrceşti.  

 Protecția mediului, 3 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor Hîrceşti, cu implicarea elevilor 

voluntari din Gimnaziul Hîrcești. 
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 Activități recreative cu diverse grupuri, 3 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor Hîrcești. 

 Activitatea ,,O floare-n dar pentru dascăl”, 3 octombrie – organizată Consiliul Elevilor Hîrcești, 

cu implicarea elevilor voluntari din Gimnaziul Hîrcești. 

 Apărarea drepturilor și promovarea intereselor cetățenești. Activitatea ,,E dreptul tău”, 3 

octombrie – organizată de IP Gimnaziul Hîrcești. 

 Club de lectură. Cartea de pe noptieră, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Teşcureni, în 

colaborare cu Biblioteca publică din sat. 

 Acţiuni de caritate la doi bătrâni singuratici din sat, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul 

Rădenii Vechi, cu implicarea activă a elevilor clasei a VIII-a. 

 Acţiuni de salubrizare în comunitate, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Rădenii Vechi, cu 

participarea elevilor claselor a VI-a și VII-a. 

 Acțiune de igienizare și salubrizare în comunitate, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

„A. Mateevici”.  

 „Câți copii - atâtea flori”. Acțiune de plantare a florilor decorative pentru înverzirea 

instituției, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. Mateevici”, în parteneriat cu Asociația 

Părinților „Moștenitorul”. 

 Ajutor fostului nostru profesor, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „ A. Mateevici”, în 

colaborare cu Consiliul Elevilor. 

 Arta nu are dizabilitate, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „ A. Mateevici”, cu 

implicarea activă a conducătorului Cercului pentru copii și tineri cu dizabilități, a profesorului de 

Educație tehnologică și a asistentului social comunitar.  

 Acțiuni de salubrizare a terenului aferent blocului de studii a liceului, 3 octombrie – 

organizată de IP Liceul Teoretic Sculeni, cu implicarea activă a elevilor voluntari și a diriginților 

claselor II-VIII.  

 Твоё здоровье в твоих руках. Флэш-моб, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. 

Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor.  

 Межкультурный диалог. Демонстрация фильмов „Моё понимание толерантности”, 3 

octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor.  

 Acțiuni de salubrizare, 3 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”.  

 Amenajarea staţiei de autobuz din s. Ţîghira, 3-4 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Gr. 

Vieru”, cu implicarea activă a elevilor claselor VIII-IX și a profesorilor. 

 Curățarea străzilor din comunitate de deșeuri, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Morenii Noi, în parteneriat cu Primăria s. Morenii Noi. 

 Școala capătă culoare, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul Costuleni, cu implicarea activă a 

Consiliului Elevilor. 

 Cartea este o comoară, 3-4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile Vasilache”, s. Unţeşti. 

 „Să ne iubim aproapele!”, 3 octombrie – organizată de Gimnaziul „Vasile Vasilache”, s. Unţeşti. 

 Plantarea aleii de trandafiri pe terenul aferent liceului, 3 octombrie – organizată de elevii 

claselor a XII-a „A”, „B”, „C” și „D” de la Liceul Teoretic „M. Eminescu”, în colaborare cu ziarul 

„Unghiul”. 

 Curățenie în sala de lectură a Bibliotecii orășenești, 3 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „M. Eminescu”, cu participarea activă a elevilor clasei a IX-a „A”. 
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 Instruiri privind SNV 2017, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia Veche. 

 Un sat curat, de sănătate înconjurat, 3 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor al 

Gimnaziului „Vasile Badiu”, s. Măgurele. 

 Acordarea ajutorului persoanelor cu dizabilităţi, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Năpădeni. 

 Acțiuni  de  salubrizare a fântânii, 3-4 octombrie – organizată de IP  Gimnaziul  Sinești. 

 Salubrizarea terenului centrul satului, 3 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Grăseni, în 

colaborare cu Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru”. 

 Ajutăm copiii ca sunetul clopoțelului să sune ca bun-venit pentru toți, 4 octombrie – 

organizată de Consiliul Elevilor Todirești, în parteneriat cu ÎI ,,Mamaliga”, ÎI „Luminiță”, ÎI 

„CristiLux”, ÎI „Cojocaru”, ÎI „Bulubica” și ÎI „Bîrzoi”. 

 stație, o mahala fără deșeuri aruncate la întâmplare, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul 

Florițoaia Nouă, cu implicarea activă a elevilor claselor III – IV și a diriginților. 

 Ajutor bătrânilor, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Florițoaia Nouă, cu participarea 

elevilor clasei a IX-a, a dirigintelui și a Consiliului de Tineret. 

 Fă bine cât poți, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul s. Corneşti. 

 Clasele primare de la Gimnaziul Bumbăta au măturat trotuarele, 4 octombrie – organizată de 

Gimnaziul Bumbăta, cu implicarea activă a elevilor claselor II-IV și a diriginților.  

 Vizite la domiciliu la persoanele în etate, 4 octombrie – organizată de voluntarii Consiliului 

Elevilor Bumbăta, în parteneriat cu A.O. Viitorul copiilor. 

 Salubrizarea satului, 4 octombrie – organizată de elevii claselor V-IX ai Gimnaziului Bumbăta și 

Consiliul Elevilor, în colaborare cu A.O. Viitorul copiilor, Primăria s. Bumbăta, agenți economici, 

Oficiul Medicilor de Familie și consilieri locali. 

 Acțiune de caritate pentru colegele de școală, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul „Ion 

Vatamanu”, în parteneriat cu APP „Vladnic”. 

 Să dăm viață cărților, 4 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic Sculeni, în colaborare cu 

Departamentul Cultură, Consiliul Elevilor din liceu și Asociația Părinților și Pedagogilor.   

 Implicarea mea în amenajarea terenului de minifotbal, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul 

Negurenii Vechi, în parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 jucărie pentru un copil, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi, în parteneriat 

cu A.O. „Vatra”. 

 Aleea pașilor către natură, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi, în 

parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 stradă curată, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul  Negurenii Vechi, în parteneriat cu A.O. 

„Vatra”. 

 Voluntarii îngrijesc natura, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi, în 

parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 oră de voluntariat în CREI, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi, în 

parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 Fii prieten cu mediul și EL te va răsplăti, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii 

Vechi, în parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 Efectele negative ale fumatului, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi. 
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 Amenajarea fântânii de la intrarea în sat, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii 

Vechi, în parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 oră de voluntariat la pedagogii pensionari, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii 

Vechi. 

 Să traversăm în siguranță strada, 4 octombrie – organizată de Gimnaziul Negurenii Vechi, în 

parteneriat cu Primăria s. Negurenii Vechi. 

 Masă rotundă „Impactul acțiunilor de voluntariat în comunitate”, 4 octombrie – organizată de 

Gimnaziul Negurenii Vechi, în parteneriat cu A.O. „Vatra”. 

 Ярмарка „хэнд-мэйд”. В фонд „Casa pentru toți”, 4 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor.  

 Акция „Красный, жёлтый, зелёный” - информирование о ПДД, 4-5 octombrie – organizată 

de Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu participarea Consiliului Elevilor și a părinților. 

 Salubrizarea terenului Palatului de Cultură Ungheni, 4 octombrie – organizată de Biroul de 

Probaţiune Ungheni, în parteneriat cu Direcţia Educaţie Ungheni. 

 Două generaţii, o singură inimă, 4 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor Costuleni, în 

parteneriat cu Primăria s. Costuleni și ONG Viitorul. 

 În ospeție la cei mai triști ca noi, 4 octombrie – organizată de elevii claselor a V-a „A”, „B” și 

„C” din Liceul Teoretic „M. Eminescu”, în colaborare cu directoarea „Casei pentru toți” și ziarul 

„Unghiul”. 

 Salubrizarea centrului s. Florițoaia Veche, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia 

Veche. 

 Pădurea curată, 4 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor al Gimnaziului „Vasile Badiu”, s. 

Măgurele, cu implicarea activă a profesorilor, a elevilor claselor a VI-a și a VII-a și a părinților. 

 Acordarea ajutorului profesorilor pensionari, 4-6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Năpădeni. 

 Acțiune  de caritate, 4-5 octombrie – organizată de IP  Gimnaziul  Sinești. 

 Acțiuni  de caritate  pentru persoanele  vârstnice, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  

Sinești. 

 Ajutarea fostului director, a bătrânilor, 4 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Grăseni, în 

parteneriat cu Gimnaziul „ Andrei Tamazlîcaru”.  

 Activități  psiho-sociale în domeniul egalității de gen pentru adolescenți „Etichetarea”, 4 

octombrie – organizată de IP Gimnaziul Frăsinești, în parteneriat cu Fundația Terre des homes. 

 Vizite la domiciliul cadrelor didactice pensionare, 5 octombrie – organizată de Liceul Teoretic 

„Ion Creangă”. 

 Salubrizarea teritoriului din preajma gimnaziului, 5 octombrie – organizată de Gimnaziul ,,Gr. 

Vieru”, cu participarea activă a elevilor claselor primare.  

 Campania „Flori pentru profesorii în etate”, 5 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor 

Costuleni.  

 Salubrizarea râului Delia, 5 octombrie – organizată de elevii claselor a XI-a „A”, „B” și „C” de la 

Liceul Teoretic „M. Eminescu”, cu susținerea Consiliului Părinților al claselor și a ziarului „Unghiul”.  

 Vizită la bătrânii în etate, 5-6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia Veche. 
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 Împreună pentru un sat mai curat, 5 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor al Gimnaziului 

„Vasile Badiu”, s. Măgurele, în colaborare cu elevii claselor V-IX și a părinților. 

 Îngrijirea mormintelor profesorilor decedaţi și depunere de flori, 5 octombrie – organizată de 

IP Gimnaziul Năpădeni. 

 Salubrizarea  parcului din centrul satului, 5 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Grăseni, în 

parteneriat cu Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru”. 

 Salubrizarea terenului de sport din preajma școlii, 6 octombrie – organizată de Şcoala Primară 

„Spiridon Vangheli”, în colaborare cu Primăria mun. Ungheni.  

 Apa - izvorul vieții, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul Florițoaia Nouă, cu implicarea activă 

a elevilor și a dirigintei clasei a VI-a. 

 Salubrizarea terenurilor aferente școlii și a sălii de sport, 6 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Semeni, în colaborare cu Asociația Obștească a Părinților. 

 „Hai cu noi la ajutor!”, 6 octombrie – organizată de IP Liceul Teoretic Sculeni, în colaborare cu 

Consiliul Elevilor ,,Pro-Tineri” și Consiliul Local de Tineri din com. Sculeni. 

 Экофлэшмоб „Твой мусор всегда остаётся с тобой”, 6 octombrie – organizată de Liceul 

Teoretic „A. Pușkin”. 

 Уборка  родников у озера, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. Pușkin”. 

 Ziua filmului, 6 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Ion Creangă”. 

 Amenajarea parcului de odihnă din curtea gimnaziului, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul 

,,Gr. Vieru”. 

 Monumentul eroilor – un loc al eternității, 6 octombrie – organizată de Primăria s. Costuleni, 

cu implicarea activă a Consiliului Elevilor Costuleni. 

 Un stadion mai curat pentru satul meu, 6 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor al 

Gimnaziului „Vasile Badiu”, s. Măgurele, cu implicarea activă a profesorilor și a elevilor claselor V – 

IX.  

 Careu informativ „Ce este Voluntariatul”, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Frăsinești, 

în parteneriat cu Asistența sociala locală și Biblioteca. 

 Acțiune de caritate pentru  copiii cu dizabilități, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  

Sinești. 

 Acțiuni de salubrizare, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul  Sinești. 

 „Să fim mai buni față de cei în etate!”, 6 octombrie – organizată de Gimnaziul „Gaudeamus”, s. 

Petrești. 

 Amenajarea terenului de sport din centrul satului, 6 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Grăseni, în parteneriat cu Gimnaziul „Andrei Tamazlîcaru”.  

 Уборка городского парка, 7 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „A. Pușkin”, cu 

implicarea activă a elevilor clasei a VI-a „B”.  

 Totalizare SNV, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia Veche. 

 De la noi un mic ajutor pentru cei mai iubiți profesori, 7 octombrie – organizată de IP 

Gimnaziul Frăsinești. 

 Acordarea ajutorului bătrânilor, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Năpădeni. 

 Acțiuni de caritate  pentru persoanele vârstnice, 7 octombrie – organizată de IP Gimnaziul 

Sinești. 
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 Frunză după frunză, 7 octombrie – organizată de Gimnaziul „Gaudeamus”, s. Petrești. 

 Conferința I, 8 octombrie – organizată de Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Clubul de 

dezbateri IDEA. 

 Activitate de Follow-up „Schimb Intercultural în Elveția”, 8 octombrie – organizată de elevele 

absolvente ale proiectului PCF Exchange din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, în 

parteneriat cu CNTM și Proiectul „Dialog Intercultural în Moldova”. 

 Sărbătoarea bătrânilor, 8 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Florițoaia Veche. 

 Curăţenie în parcul satului, 8 octombrie – organizată de IP Gimnaziul Năpădeni. 

 Totalizare SNV 2017, 8 octombrie – organizată de Consiliul Elevilor din s. Negurenii Vechi. 

 

Regiunea UTA Găgăuzia 

 

 

Дебаты на тему „Стратегии социальной трансформации добровольчества и активизма”,                 

2 octombrie 

Studenții Facultății de Economie a Universității de Stat din 

Comrat au participat la dezbateri despre principalele strategii 

ale transformării sociale: caritate, antreprenoriat social, 

activism și educație. Detalii și fotografii de la activitate puteți 

vedea aici și aici. 

 

 

Люди  пожилые – сердцем  молодые, 2-8 octombrie 

Voluntarii A.O. „Vdohnovenie” au organizat mai multe 

activități de voluntariat pentru persoanele în etate. Printre 

acestea se numără: excursie la Mănăstirea „Sf. Mironosițe 

Marta și Maria”, vizite la domiciliu, supraveghere medicală și 

activități distractive. Accesați mai multe fotografii aici. 

 

 

 

 

Implicarea în voluntariat, 2 octombrie 

 

 

Biroul de Probațiune Vulcănești a organizat o activitate de 

recrutare a voluntarilor pentru ajutor în Centrul psihosocial 

din or. Vulcănești. Cum s-a desfășurat vedeți aici. 

 

 

http://kdu.md/ro/8-novosti/943-v-ramkakh-natsionalnoj-nedeli-volonterov-2-3-oktyabrya-2017-goda-studenty-ekonomicheskogo-i-yuridicheskogo-fakultetov-komratskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prinyali-uchastie-debatakh.html
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155715619362521.1073742101.263119737520/10155715621452521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10155741848797521.1073742168.263119737520/10155741849142521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136055506530549/1136055336530566/?type=3&theater


154 
 

Тренинг - дискуссия о волонтерстве (4 модели), 3 octombrie 

 

 

Studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din 

Comrat s-au divizat în grupuri și au discutat despre tipuri de 

voluntariat. Detalii despre activitate găsiți aici. 

 

 

 

Amenajarea Liceului Sportiv din Comrat, 3 octombrie 

Peste 20 de sportivi voluntari din cadrul Liceului Sportiv din 

Comrat s-au implicat în organizarea unei activități de 

amenajare a sălii de sport și de salubrizare a teritoriului 

adiacent liceului. Informații suplimentare și fotografii accesați 

aici. 

 

 

 

Развлекательная программа, дом престарелых (гр.СЗ 16 и Р 16), 4 octombrie 

Membrii Asociației studenților „Теплые Ладони” și 

studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din 

Comrat au vizitat Azilul de bătrâni din mun. Comrat. 

Voluntarii au felicitat vârstnicii cu Ziua persoanelor în etate, 

le-au urat sănătate, le-au dăruit cadouri și le-au prezentat un 

program artistic. Activitatea a fost surprinsă aici. 

 

 

 

Спортивный праздник, 5 octombrie 

Pe terenul de sport al Liceului Teoretic „V. Mascov”, or. 

Ceadîr-Lunga,  a avut loc un eveniment sportiv, sub egida 

Federației Moldovenești de Fotbal. La activitate au participat 

colaboratorii Biroului de Probațiune Ceadîr-Lunga, care au 

vorbit despre rolul mișcării de voluntariat în Republica 

Moldova. Vedeți fotografii aici. 

 

 

 

 

 

http://kdu.md/ro/8-novosti/943-v-ramkakh-natsionalnoj-nedeli-volonterov-2-3-oktyabrya-2017-goda-studenty-ekonomicheskogo-i-yuridicheskogo-fakultetov-komratskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prinyali-uchastie-debatakh.html
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=35820
http://kdu.md/en/8-novosti/937-4-oktyabrya-2017-chleny-studencheskogo-soobshchestva-teplye-ladoni-i-studenty-yuridicheskogo-fakulteta-posetili-dom-prestarelykh-m-komrat.html
https://www.facebook.com/551608428308596/photos/pcb.1136050543197712/1136050316531068/?type=3&theater
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Asociaţia Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) 

Este o organizație nonguvernamentală, cu o filială în Bălţi, a cărei 

misiune este de a implica întreaga societate din Republica Moldova 

în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viață, 

dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. TDV menţine 

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat, a cărei prioritate este dezvoltarea unor relaţii de 

colaborare cu instituţii / organizaţii naţionale şi internaţionale în 

vederea consolidării sectorului ONG din Republica Moldova, prin 

punerea în aplicare a cadrului legal cu privire la voluntariat şi 

crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat. 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) 

Este o organizaţie umbrelă pentru organizaţiile active în sectorul voluntariat de pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, a cărei misiune este de a promova cele mai importante 

evenimente naţionale de voluntariat şi politicile de stimulare a voluntariatului. Scopul Coaliţiei 

Voluntariat este de a promova şi de a facilita implicarea cetățenilor în activităţi de voluntariat 

organizate de entităţi juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORII SNV 2017 


