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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2007 

 

Eveniment iniţiat şi coordonat de către  

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

Secretariatul coaliţiei: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) 

Bd Traian 11/2, MD 2060, Chişinău, R. Moldova 

Tel.: (+373 22) 567 551, tel./fax: 567 489 

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com 

Web: www.voluntar.cntm.md 

 

Material realizat cu susţinerea financiară a Centrului Naţional de Asistenţă şi 

Informare a ONG-urilor CONTACT, Fundaţiei Soros – Moldova (FSM) şi 

Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). 

 

Autorii raportului: 

1. Victoria Rusu, Director Executiv TDV; 

2. Eduard Mihalaş, Coordonator Program Voluntariat TDV; 

3. Cătălina Brânza, Voluntar TDV. 
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Suntem recunoscători Antoniţei Fonari, Preşedintele Consiliului de Conducere 

TDV, pentru idei şi susţinere permanentă.  

 

Mulţumim pentru deschidere şi colaborare: 

1. Sergiu Ostaf, Director Executiv CReDO; 

2. Florin Ţurcanu, Vice-Preşedinte SPP; 

3. Tudor Darie, Director Ziarul nr. 1 pentru tineri „Asta DA”; 

4. Vera Ţurcanu, Membru de Birou CNTM. 

 

Apreciem înalt contribuţia: 

1. Tatiana Nagnibeda–Tverdohleb, Director general DGETS; 

2. Valentina Cujbă, Director general-adjunct DGETS; 

3.  Ion Ceban, Şef Direcţie Tineret a MET; 

4. Paula Enache, Asistent pe comunicare în cadrul Direcţiei Tineret a MET. 

 

 De asemenea, ţinem să mulţumim: 

1. echipelor de voluntari din cadrul organizaţiilor partenere la SNV 2007 

(lista voluntarilor se anexează – Anexa 1), pentru implicare la promovarea 

conceptului şi practicii de voluntariat; 

2. Clubului de noapte „City”, pentru sprijinul acordat la desfăşurarea 

„Balului voluntarilor”; 

3. Centrului Naţional de Voluntariat Pro Vobis din România, pentru 

materialele oferite ca model în cadrul activităţilor SNV 2007. 
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Introducere 
 

 

 

„Cea mai mare recompensă pentru munca unei  

persoane nu este ceea ce primeşte pentru ea,  

dar ceea ce devine datorită ei” 

(John Ruskin) 

 

 

Pentru că voluntariatul ocupă un rol important în societate şi tot mai multe 

organizaţii realizează activităţi pe bază de voluntariat, implicând la realizarea 

acestora un număr considerabil de voluntari, Coaliţia pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului 

(MET) şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal 

Chişinău (DGETS) a desfăşurat în perioada 23 – 29 aprilie 2007, pentru prima 

dată în R. Moldova, Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2007(SNV).  

 

Planul de acţiuni al SNV 2007 a inclus o serie 

de activităţi (campanii stradale, publicarea 

articolelor, informarea şi distribuirea de 

materiale, activităţi de ecologizare, ateliere, 

şedinţe cu voluntarii din diferite organizaţii 

etc.) care să iniţieze tinerii în domeniul 

voluntariatului, pentru ca ulterior să fie 

încadraţi în ONG, în funcţie de domeniul de 

interes al fiecăruia. 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2007 face parte din ciclul de activităţi a 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, şi este dedicată 

persoanelor care vor să se implice în activităţi de voluntariat, voluntarilor activi 

din R. Moldova şi tuturor celor care susţin activitatea voluntarilor, urmărind 

promovarea conceptului şi practicii voluntariatului.     
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Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2007 
 

 

În Canada, Săptămâna Naţională a Voluntariatului reprezintă o perioadă specială din luna 

aprilie a fiecărui an, pe parcursul căreia se onorează şi se recunosc meritele canadienilor care 

oferă timpul şi energia lor comunităţii. 

 

În 2007 Săptămâna Naţională a Voluntariatului a fost celebrată în perioada 15-21 aprilie cu 

motto - ul „Voluntarii cresc comunitatea”, iar Yukon Volunteer Bureau a susţinut din nou 

organizaţiile în acţiunea de sărbătorire a voluntarilor lor. Pentru acest an, articolele gratuite 

de recunoaştere au fost „top secret” continuând să poarte deja populara imagine creată pentru 

SNV de către Nathalie Parenteau. 

Pe parcursul SNV 2006 mai mult de 3500 de voluntari au fost sărbătoriţi de grupuri din 

fiecare comunitate Yukon.  

Săptămâna Naţională a Voluntariatului a fost prima dată organizată în 1943 ca un efort de 

recrutare a voluntarilor femei pentru serviciile de voluntariat pe timpul războiului. Conceptul 

de organizare a unei săptămâni dedicate voluntarilor a fost reîmprospătat la sfârşitul anilor 

60. În prezent în fiecare an mai mult de 80000 de organizaţii de caritate înregistrate şi 100 

000 de organizaţii non-profit din întreaga Canadă fac o pauză ca să recunoască meritele 

voluntarilor lor. 

www.volunteer.ca 

 

 

  

În Statele Unite ale Americii, Săptămâna Naţională a Voluntariatului 

este un serviciu al Fundaţiei Points of Light, oficial sponsorizat de 

Target şi este organizată în perioada 15-21 aprilie. SNV 2007, care se 

desfăşoară sub genericul „Inspiră prin exemplu!” este un  eveniment 

special, ce oferă oportunităţi de a mulţumi unuia dintre cele mai 

valoroase daruri ale Americii – voluntarii – şi de a recunoaşte 

multitudinea de moduri de îmbunătăţire a comunităţilor americane. 

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului reflectă puterea pe care o au voluntarii de a „inspira  

prin exemplu” – voluntarii încurajează pe cei ce ajută şi motivează pe alţii să facă acelaşi 

lucru! Cele mai bune organizaţii din domeniul voluntariat, precum şi voluntarii foarte activi 

în perioada SNV, la fel ca şi pe parcursul întregului an, primesc „Premiul Preşedintelui 

pentru Servicii de Voluntariat”. Acest premiu de vârf pentru voluntariat este sponsorizat de 

Consiliul Preşedintelui pentru Serviciu şi Participare Civică.    

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului a fost instituită în 1974 când preşedintele Richard 

Nixon a semnat un ordin executiv prin care se stabilea această săptămână ca o celebrare 

anuală a voluntariatului. În fiecare an începând cu acea perioadă, fiecare preşedinte S.U.A. 

împreună cu mai mulţi guvernatori, primari şi alte oficialităţi alese au semnat proclamaţia de 

promovare a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului.  

 

 

 

http://www.volunteer.ca/
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În România, SNV se sărbătoreşte din anul 2002, sprijinind în 

fiecare an centrele de voluntariat şi organizaţiile care doresc să se 

implice în organizarea de manifestări dedicate SNV pe întreg 

cuprinsul ţării. Este un eveniment gândit ca instrument de 

promovare a conceptului şi practicii voluntariatului; de creştere a 

profilului voluntarilor în comunitate; de valorificare a 

potenţialului uman existent la nivelul fiecărei comunităţi. SNV se 

află pe o pantă ascendentă atât din punct de vedere al numărului 

de organizaţii implicate în organizarea evenimentului, cît şi al 

numărului de voluntari şi beneficiari, sponsori şi finanţatori, 

parteneri media şi reflectare a evenimentului. 

 

 

 

Vezi schimbarea ... voluntariatul. 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 14 – 20 mai 2007   

 

 În Australia, evoluând de la tema din 2006 – Schimbă Lumea Ta ... 

Începe Acum - tema din acest an se reconcentrează de la beneficii 

personale ale voluntariatului la activarea beneficiilor comunităţii şi 

ale grupurilor.  

Sub acest motto a fost desfăşurată Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului  şi va continua să fie folosit pînă în 2008.  

 

În cadrul SNV 2007, pentru a promova organizaţiile din domeniul voluntariat şi / sau 

proiectele de voluntariat pe parcursul anului 2007, organizaţia de voluntariat din Australia a 

elaborat postere, abţibilduri şi o ediţie limitată de insigne. 

 

În 2007 „mesajul cheie de recrutare” pentru potenţialii voluntari este că munca lor va fi 

vizibilă şi apreciată. Arată în ce mod organizaţiile sau programele de voluntariat din 

Australia creează schimbări la nivel de comunitate, promovând acţiunile şi importanţa 

voluntarilor. „Chemarea la acţiune” în acest an este activitatea de voluntariat.  
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SNV 2007 în media 
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SNV 2007 în cifre 
 

 

UNDE 

           Localităţi în care s-a organizat SNV 4  

 Chişinău  

 Criuleni 

 Sărata–Galbenă  

 Hînceşti 
 

 

CINE 

Organizatori  6 

Instituţii partenere  2 

Voluntari implicaţi în organizare (se anexează lista acestora – Anexa 1) 45 
            
 

CE 

Activităţi (se anexează Planul de Acţiuni – Anexa 2)  29 
 

 

CONTRIBUŢII FINANCIARE ŞI LOGISTICE 

Finanţatori  4 

 Fundaţia Soros – Moldova 

 Sida 

 Centrul CONTACT 

 DGETS 
 

 

REZULTATE 

Beneficiari direcţi  9600 

Beneficiari indirecţi  ONG şi beneficiarii acestora  

Voluntari recrutaţi (se anexează lista acestora – Anexa 3)  55   
 

 

MEDIATIZARE 

Colaboratori media (se anexează lista acestora – Anexa 4) 15 

Apariţii media (se anexează lista acestora – Anexa 5)  20   20 
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Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul SNV 2007: 

 

 

 

 Activităţi media 

 

 

 

 Activităţi de ecologizare 

 

 

 

 Masă rotundă, seminare, ateliere 

 

 

 

 Campanii stradale 

 

 

 

 Manifestări artistice 

 

 

 

 Activităţi de binefacere 

 

 

 

 Activităţi de mediatizare a SNV 

 

 

 

 Art – terapie  
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Activităţi desfăşurate în cadrul SNV 2007: 

   H a i  î n  g a ş c a  v o l u n t a r i l o r !  
 

 

 

 

 

Denumire Plasarea informaţiei cu privire la 

voluntariat pe site-ul 

www.voluntar.cntm.md 

Localitatea Chişinău 

Cînd 23 aprilie 2007 

Organizatori CNTM 

  

 

 

Denumire Serviciul comunitar de primăvară 

– activităţi de ecologizare a 

localităţilor 

Localitatea Sărata-Galbenă 

Cînd 23 – 29 aprilie 2007 

Organizatori Serviciu pentru Pace 

  

 

 

Denumire Apariţia articolelor despre 

voluntariat  

Localitatea Chişinău 

Cînd 24 aprilie 2007 

Organizatori Ziarul nr. 1  pentru tineri „Asta 

DA” 

  

 

 

 

Denumire Conferinţă de presă: lansarea 

Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului 2007 

Localitatea Chişinău 

Cînd 23 aprilie 2007 

Organizatori Coaliţia pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat 
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Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  
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Denumire „Paşte pentru fiecare” 

Localitatea Chişinău 

Cînd 24 aprilie 2007 

Organizatori Coaliţia pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat 

  

 

 

Denumire "Antreprenoriatul tinerilor: 

probleme şi perspectivele 

soluţionării lor" 

Localitatea Chişinău 

Cînd 24 aprilie 2007 

Organizatori Clubul Voluntarilor al Centrului 

Internaţional de Promovare a 

Femeilor în Business ICAWB 

  

 

 

Denumire Atelier de informare, moderat de 

voluntari în cadrul activităţilor-

model „Politicile de control 

asupra tutunului” 

Localitatea Chişinău 

Cînd 25 aprilie 2007 

Organizatori Centrul de Resurse „Tineri şi 

Liberi” 

  

 

 

Denumire Şedinţă de planificare cu voluntarii 

a Campaniei stradale 

Localitatea Chişinău 

Cînd 25 aprilie 2007 

Organizatori Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la 

viaţă” 

  

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  
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Denumire Şezătoare a persoanelor în etate şi 

a voluntarilor 

Localitatea Chişinău 

Cînd 25 aprilie 2007 

Organizatori Asociaţia „Serviciu pentru Pace” 

  

 

 

 

Denumire Voluntarii, o verigă veritabilă a 

comunităţii 

Localitatea Chişinău 

Cînd 25 – 26 aprilie 2007 

Organizatori Centrul de zi „ Speranţa ” 

  

 

 

Denumire Activitate de informare privind 

participarea în taberele 

internaţionale a voluntarilor din  

R. Moldova 

Localitatea Chişinău 

Cînd 25 aprilie 2007 

Organizatori Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la 

viaţă”; Asociaţia de Voluntariat 

Internaţional 

  

 

 

 

Denumire Campanie stradală de promovare a 

voluntariatului 

Localitatea Chişinău 

Cînd 26 aprilie 2007 

Organizatori Coaliţia pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat 

  

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 
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Denumire Masa rotundă prin metode Open 

Space cu genericul: "Tineretul şi 

democraţia: în căutarea viitorului" 

Localitatea Chişinău 

Cînd 26 aprilie 2007 

Organizatori Clubul Voluntarilor al Centrului 

Internaţional de Promovare a 

Femeilor în Business ICAWB 

  

 

 

Denumire Distribuire de materiale 

informative în cadrul jocului Ce? 

Unde? Cînd? (Liga „CUC”) 

Localitatea Chişinău 

Cînd 28 aprilie 2007 

Organizatori Consiliul Naţional al Tineretului 

din Moldova  

  

 

 

Denumire Masa rotundă: "Atât timp, cât 

există oameni deosebiţi, 

această lume este minunată",  

în colaborare cu voluntarii din 

Hânceşti 

Localitatea Chişinău 

Cînd 29 aprilie 2007 

Organizatori Clubul Voluntarilor al 

Centrului Internaţional de 

Promovare a Femeilor în 

Business ICAWB 

  

 

Denumire Rock concert „Rock contra 

HIV/SIDA” in oraşul Criuleni 

Localitatea Criuleni 

Cînd 29 aprilie 2007 

Organizatori Societatea de Planificare a 

Familiei din Moldova (SPFM) şi 

Centrul Prietenos Tinerilor din or. 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  

şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei Soros - Moldova (FSM) 
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Criuleni „Vitamin” 

 

Denumire Balul Voluntarilor implicaţi în 

realizarea Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului 2007 

Localitatea Chişinău 

Cînd 29 aprilie 2007 

Organizatori Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la 

viaţă”, Consiliul Naţional al 

Tineretului din Moldova 

  

 

 

 

Hai în gaşca voluntarilor! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  

şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei Soros - Moldova (FSM) 

18 

Activităţi realizate în cadrul SNV 2007: 
 (se anexează Planul de Acţiuni al SNV 2007 – Anexa 2) 

 

Remarcă: În prezentul raport au fost incluse doar activităţile realizate de organizaţiile membre ale 

Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în perioada 23 – 29 aprilie 2007. 

 

1. Conferinţă de presă: lansarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 – Anexa 6; 

2. Crearea şi dezvoltarea paginii web a SNV 2007 – www.voluntar.cntm.md; 

3. Serviciul comunitar de primăvară – activităţi de ecologizare a localităţilor din RM; 

4. Apariţia articolelor cu referire la voluntariat în Ziarul nr. 1 pentru tineri „Asta Da” – 

Anexa 7; 

5. Activitatea de binefacere „Paşte pentru fiecare” – Anexa 8; 

6. Atelier de informare, moderat de voluntari în cadrul activităţilor-model „Politicile de 

control asupra tutunului”. 

7. Şedinţă de planificare a Campaniei stradale. 

8. Şezătoare a persoanelor în etate şi a voluntarilor. 

9. Voluntarii, o verigă veritabilă a comunităţii (activitate de informare, promovare a 

activităţii de voluntariat, rolul voluntarilor în viaţa copiilor cu disabilităţi). 

10. Activitate de informare privind participarea în taberele internaţionale a voluntarilor din R. 

Moldova – Anexa 9; 

11. Campanie stradală de promovare a voluntariatului (activităţi pentru copii, jocuri şi 

concursuri cu premii, distribuire de materiale), sectorul Ciocana şi Centru. 

12. Balul Voluntarilor implicaţi la organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului 2007 (SNV). 

13. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat;  

14.  Editarea materialelor informative de promovare a voluntariatului; 

15. Şedinţă de evaluare a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 – Anexa 10. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
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Scopul general al SNV 2007: Facilitarea implicării persoanelor în activităţi de voluntariat, 

voluntarilor activi din R. Moldova şi tuturor celor care susţin activitatea voluntarilor, urmărind 

promovarea conceptului şi practicii voluntariatului. 

 

Impactul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 (SNV): 

 Mediatizarea activităţilor din cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat; 

 Prezentarea către publicul larg, prin intermediul mass-media, a cadrului legal în 

domeniul voluntariat; 

 Dezvoltarea procesului de colaborare dintre instituţiile de stat (DGETS Chişinău, 

MET) şi ONG; 

 Consolidarea capacităţilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor prin implicarea 

mass-media; 

 Stabilirea unor relaţii de colaborare cu Centrul Independent de Jurnalism pe tot 

parcursul SNV 2007; 

 Transmiterea experienţei de lucru în domeniul promovării voluntariatului a fiecărei 

organizaţii; 

 Clarificarea asupra punctelor tari şi slabe pentru organizarea şi desfăşurarea SNV; 

 Dezvoltarea unei colaborări între societate civilă şi instituţiile publice; 

 Sensibilizarea populaţiei vis-a-vis de domeniul voluntariat;  

 Acumularea de experienţă de către tineri în sfera protecţiei mediului înconjurător; 

 Obţinerea de experienţă în lucrul cu persoanele din familii social-vulnerabile; 

 Comunicarea eficientă între persoane de diferite vîrste; 

 Consolidarea capacităţilor tinerilor pentru a aplica şi participa la taberele 

internaţionale de voluntariat; 

 Crearea echipelor de voluntari, formate din persoanele interesate de domeniul  

voluntariat;              

 Dezvoltarea abilităţilor de organizare şi desfăşurare a campaniilor stradale; 

 Recunoaşterea importanţei implicării tuturor persoanelor şi instituţiilor în recrutarea 

voluntarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  
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Activitatea: 

Conferinţă de presă: lansarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 – Anexa 6; 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: mass-media din R. Moldova, precum şi organizaţiile din R. 

Moldova care promovează activităţile de voluntariat. 

 

Impact: 

 Mediatizarea activităţilor din cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat; 

 Prezentarea către publicul larg, prin intermediul mass-media, a cadrului legal în 

domeniul voluntariat; 

 Dezvoltarea procesului de colaborare dintre instituţiile de stat (DGETS Chişinău, 

MET) şi ONG; 

 Consolidarea capacităţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor prin implicarea 

mass-media; 

 Colaborarea cu Centrul Independent de Jurnalism pe tot parcursul SNV 2007. 

 

Lecţii învăţate:  

Reuşite:  

 Interesul manifestat de mass-media faţă de activităţile de voluntariat; 

 Mediatizarea activităţilor din domeniul voluntariat a instituţiilor de stat şi ONG; 

 Posibilitatea ca activităţile din cadrul coaliţiei să fie mediatizate;  

 Au manifestat interes faţă de această activitate mai multe instituţii media; 

 Unele reportaje realizate de către jurnalişti au fost transmise şi la instituţii media 

locale; 

 Pentru prima oară când în aceeaşi zi un grup mare de instituţii media au promovat 

ideea de voluntariat. 

 

Dificultăţi: 

 Colaborarea cu MET a fost mai dificilă în organizarea conferinţei de presă; 

 Nu toate instituţiile media de limbă rusă au putut difuza exact mesajul conferinţei de 

presă.   

 

Evaluare:  

 15 instituţii media participante; 

 20 emisiuni Radio / TV şi articole cu referire la voluntariat;  

 mediatizarea activităţilor de voluntariat, cadrului legal şi activitatea instituţiilor de 

stat şi ONG în acest domeniu.  

 Pentru prima oară cînd în aceeaşi zi un grup mare de instituţii media au promovat 

ideea de voluntariat. 

   

Durabilitate: Ca urmare a desfăşurării conferinţei de presă instituţiile media au manifestat 

interes faţă de domeniul voluntariat. 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 
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Activitatea: 

Crearea şi dezvoltarea paginii web a SNV 2007 – www.voluntar.cntm.md 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: publicul larg, în special tinerii şi ONG din domeniul voluntariat. 

 

Impact: 

 Existenţa unei surse de informare on-line cu referire la SNV 2007; 

 Mediatizarea tuturor acţiunilor din cadrul SNV 2007; 

 Prezentarea către publicul larg a cadrului legal în domeniul voluntariat; 

 Pagina web a SNV 207 permite recrutarea continuă a voluntarilor.  

 

Lecţii învăţate:  

Reuşite:  

 Posibilitatea de a afla şi transmite mai multă informaţie privind domeniul voluntariat, 

inclusiv SNV 2007; 

 Implicarea a unui număr mai mare de persoane în promovarea voluntariatului: 

 Existenţa informaţiilor ample cu referire la SNV 2007 în R. Moldova.  

 

Dificultăţi:   

 Nu toate persoanele au acces la Internet, din care cauză nu au posibilitatea să 

acceseze pagina web a SNV 2007; 

 Partenerii responsabili de pagina web – „Lunatic Productions”, nu-şi realizează 

responsabilităţile la timp, din care cauză pagina încă nu este finisată; 

 Lipsa, pentru moment, a design-ului paginii SNV 2007 nu creează un mediu de 

interes pentru potenţialii – voluntari, finanţatori, ONG etc.   

 

Evaluare:  

 1 pagină web a SNV 2007; 

 7 voluntari implicaţi la pregătirea materialelor pentru pagina web a SNV 2007; 

 Existenţa tuturor documentelor cu referire la SNV 2007 pe o pagină web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 

Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor CONTACT, Agenţiei Suedeze de Dezvoltare  
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Activitatea: 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor 

de voluntariat. 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: Organizaţiile membre ale Coaliţiei, precum şi alte ONG care 

dezvoltă programe de voluntariat şi care s-au implicat la SNV. 

 

Impact: 

 Pregătirea procesului de organizare şi desfăşurare a Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului; 

 Transmiterea experienţei de lucru în domeniul promovării voluntariatului prin 

intermediul prezentării activităţilor în perioada 23 – 29 aprilie a fiecărei organizaţii; 

 Clarificarea asupra punctelor forte şi mai puţin reuşite pentru organizarea şi 

desfăşurarea SNV; 

 Dezvoltarea unei colaborări între societate civilă şi instituţiile publice, în special 

APL.  

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Posibilitatea de a afla şi transmite mai multă informaţie privind domeniul voluntariat; 

 Posibilitatea de a realiza un schimb de experienţă eficient între organizaţiile cu 

misiuni diferite, dar care au în comun iniţiativa de a promova voluntariatul; 

 Crearea unui mediu frecvent de comunicare; 

 Menţinerea gradului de interes şi implicare a fiecărui membru în egală măsură; 

 Facilitarea desfăşurării şedinţelor şi monitorizarea realizării ideilor prin implicarea 

directă a persoanelor de la care a venit ideea; 

 Crearea unui proces participatoriu şi liber la organizarea şedinţelor, prin implicarea 

participanţilor la moderarea şedinţelor şi înregistrarea deciziilor. 

 Divizarea eficientă a  responsabilităţilor fiecărei organizaţii în cadrul SNV; 

 Participarea voluntarilor la şedinţele Coaliţiei. 

 

Dificultăţi: 

 Nu întotdeauna ziua stabilită pentru desfăşurarea şedinţelor coincidea cu 

disponibilitatea tuturor organizaţiilor; 

 Nu toate persoanele implicate participau la aceste şedinţe; 

 Participarea persoanelor care nu au experienţă în domeniul voluntariat. 

 

Evaluare:  

Indicatori cantitativi: 

 2 şedinţe organizate şi desfăşurate; 

 10 persoane participante la fiecare şedinţă. 

 

Durabilitate:  

În urma acestor şedinţe s-a reuşit buna organizare şi desfăşurare a SNV 2007, prin implicarea 

fiecărei organizaţii la activităţi de promovare a voluntariatului. 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
 

 Realizarea SNV 2007 a fost posibilă graţie 
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Activitatea: 

Serviciul comunitar de primăvară – activităţi de ecologizare a localităţilor din R. 

Moldova. 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: comuna Sărata – Galbenă.   

 

Impact: 

 Sensibilizarea populaţiei vis-a-vis de necesitatea protecţiei mediului înconjurător;  

 Acumularea experienţei de către tineri în activităţi de ecologizare a comunităţii; 

 Crearea unui parteneriat între grupuri de tineri / ONG şi APL. 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Lichidarea gunoiştilor neautorizate; 

 Plantarea a peste 300 de pomi; 

 Implicarea populaţiei în cadrul activităţilor de ecologizare. 

 

Dificultăţi: 

Iniţial, populaţia se arăta dezinteresată faţă de activităţile de ecologizare.  

 

Evaluare:  

Indicatori cantitativi: 

 În comuna Sărata – Galbenă s-au realizat activităţi de ecologizare; 

 Peste 300 de tineri s-au implicat la lichidarea gunoiştilor neautorizate şi sădirea 

pomilor. 

 

Indicatori calitativi: 

 Schimbarea atitudinii populaţiei faţă de mediul înconjurător. 

 

Durabilitate:  

Comunităţile beneficiare au învăţat necesitatea ecologiei mediului, fiind motivate astfel să 

menţină curăţenia mereu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 
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Activitatea: 

Apariţia articolelor cu referire la voluntariat în Ziarul nr. 1 pentru tineri „Asta DA” – 

Anexa 7; 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: peste 8000 de tineri. 

 

Impact: 

 Mediatizarea activităţilor din domeniul voluntariat; 

 Promovarea activităţilor din cadrul SNV 2007; 

 S-a mediatizat importanţa domeniului voluntariat prin descrierea experienţelor reuşite; 

 Sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de domeniul voluntariat; 

 Formarea concepţiei a publicului larg asupra voluntariatului.   

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Relatarea experienţelor din domeniul voluntariat; 

 Implicarea persoanelor cu şi fără experienţă în domeniul voluntariat; 

 Apariţia în 2 ediţii a Ziarului nr. 1 pentru tineri „Asta DA” a articolelor ce ţin de 

domeniul voluntariat; 

 Crearea unui parteneriat între ONG şi mass-media. 

 

Dificultăţi: 

 Nu s-a reuşit intervievarea întregului grup planificat iniţial; 

 Insuficienţa de timp pentru pregătirea articolelor. 

 

Evaluare:  

 2 ediţii dedicate voluntariatului, a cîte o pagină fiecare în Ziarul nr. 1 pentru tineri 

„Asta DA”; 

 23 persoane intervievate vis-a-vis de domeniul voluntariat; 

 Reflectarea a 23 istorii despre cum îţi poţi construi cariera în baza activităţii de 

voluntariat. 

 

Durabilitate:  

Dezvoltarea unei colaborări eficiente între ONG şi mass-media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 
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Activitatea: 

Activitatea de binefacere „Paşte pentru fiecare”. 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: 15 persoane social-vulnerabile (se anexează lista acestora – Anexa 8). 

 

Impact: 

 Obţinerea de experienţă în lucrul cu persoanele din familii social-vulnerabile; 

 Comunicarea eficientă între persoane de diferite vîrste; 

 Dorinţa beneficiarilor de a se implica în activităţi de binefacere. 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Participarea mai multor ONG (Forul Organizaţiilor de Femei din Moldova, Centrul 

de zi „Speranţa”, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”) cu resurse financiare 

(1700 MDL) pentru procurarea produselor destinate persoanelor social-vulnerabile 

(lista acestora se anexează – Anexa ); 

 Implicarea tuturor organizaţiilor partenere SNV 2007; 

 Existenţa unui document cu datele de contact a beneficiarilor; 

 Implicarea a 30 voluntari la pregătirea şi distribuirea pachetelor pentru beneficiari. 

 

Dificultăţi: 

 Nu toţi potenţialii beneficiari au putut fi găsiţi; 

 Lipsa informaţiilor suplimentare despre fiecare beneficiar; 

 În listele beneficiarilor oferite de către organizaţii erau incluse persoane care nu erau 

social – vulnerabile. 

  

Evaluare:  

 30 voluntari implicaţi la pregătirea şi distribuirea pachetelor pentru beneficiari; 

 15 persoane social-vulnerabile au primit pachete; 

 8 organizaţii au participat cu resurse financiare şi / sau materiale pentru procurarea 

produselor destinate persoanelor social – vulnerabile. 

 

Durabilitate:  

Formarea unor relaţii de comunicare eficientă de lungă durată dintre ONG, voluntari şi 

beneficiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 
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Activitatea:  

Şedinţă de planificare cu voluntarii a Campaniei stradale. 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: voluntarii din cadrul organizaţiilor implicate în cadrul campaniilor 

stradale. 

 

Impact: 

 Desfăşurarea eficientă a campaniilor stradale din cadrul SNV; 

 Stabilirea elementelor cheie şi regulilor la distribuirea de materiale. 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Organizarea şi desfăşurarea eficientă a campaniilor stradale; 

 Selectarea supervizorilor pentru fiecare grup de voluntari; 

 Participarea tuturor organizaţiilor partenere la SNV 2007. 

 

Dificultăţi: 

 La şedinţă nu au putut participa toate persoanele implicate la campaniile stradale. 

 

Evaluare:  

Desfăşurarea acestei şedinţe a permis buna desfăşurare a campaniilor stradale. 

 

Durabilitate:  

Experienţa acumulată va fi utilizată pentru alte activităţi de acest gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 
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Activitatea:  

Activitate de informare privind participarea în taberele internaţionale de voluntariat. 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: voluntarii din cadrul organizaţiilor implicate la SNV 2007. 

 

Impact: 

 Consolidarea capacităţilor tinerilor pentru a aplica şi participa la taberele 

internaţionale; 

 Informarea tinerilor despre activităţile Asociaţiei de Voluntariat Internaţional din 

Moldova (AVI). 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Participarea tuturor voluntarilor organizaţiilor implicate la SNV, precum şi alte 

persoane interesate; 

 Oferirea unui suport de curs participanţilor la activitatea de informare (se anexează 

suportul de curs – Anexa 9). 

 

Dificultăţi: 

Nu s-a ştiut numărul exact de persoane care vor participa la această activitate.  

 

Evaluare:  

Indicatori cantitativi: 

 30 tineri care au aflat despre modalitatea de aplicare şi participare prin intermediul 

AVI la taberele internaţionale de voluntariat; 

 2 moderatori cu experienţă din partea AVI. 

 

Indicatori calitativi: 

 Experienţa moderatorilor; 

 Cunoştinţele acumulate de participanţi referitor la taberele internaţionale de 

voluntariat. 

 

Durabilitate:  

Participanţii la această activitate vor avea abilităţi pentru a aplica şi participa la taberele 

internaţionale de voluntariat, prin intermediul Asociaţiei de Voluntariat Internaţional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 
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Activitatea:  

Campanie stradală de promovare a voluntariatului (sectorul Ciocana şi Centru). 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: publicul larg, în special tinerii.  

 

Impact: 

 Promovarea voluntariatului în rîndul tinerilor; 

 Crearea echipelor de voluntari, formate din persoanele interesate de domeniul 

voluntariat; 

 Dezvoltarea abilităţilor de organizare şi desfăşurare a campaniilor stradale. 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Distribuirea a peste 1600 materiale informative cu privire la voluntariat; 

 Informarea tinerilor despre activitatea de voluntariat; 

 Peste 50 tineri recrutaţi ca potenţiali-voluntari în organizaţiile implicate la SNV 2007;   

 Posibilitatea fiecărei organizaţii de a-şi recruta potenţiali voluntari prin distribuirea 

materialelor cu adresa de contact a organizaţiei; 

 Organizarea şedinţei de planificare a campaniilor stradale ce a permis o bună 

desfăşurare a acestora; 

 Implicarea a aproximativ 45 voluntari la distribuirea materialelor; 

 Distribuirea de materiale în preajma a 6 instituţii de învăţămînt preuniversitar şi în 

Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”. 

 

Dificultăţi: 

 Nu toate persoanele manifestau interes faţă de conţinutul materialelor distribuite; 

 Pentru unele instituţii de învăţământ ora evenimentului nu era una potrivită. 

  

Evaluare:  

 55 cereri completate de către persoanele care doresc să se implice în activităţi de 

voluntariat; 

 1600 materiale cu privire la voluntariat distribuite; 

 45 voluntari implicaţi la distribuirea de materiale; 

 6 instituţii de învăţământ preuniversitar, în preajma cărora au fost distribuite 

materiale. 

 

Durabilitate:  

 Persoanele recrutate în cadrul campaniilor stradale sunt potenţiali-voluntari în 

organizaţiile implicate la SNV. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
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Activitatea:  

Balul Voluntarilor implicaţi la organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Naţionale a 

Voluntariatului 2007 (SNV). 

 

Beneficiarii /grupul ţintă: voluntarii implicaţi la organizarea şi desfăşurarea SNV 2007, 

precum şi persoanele interesate de domeniul voluntariat.  

 

Impact: 

 Recunoaşterea importanţei implicării tuturor persoanelor şi instituţiilor în recrutarea 

voluntarilor; 

 Promovarea domeniului voluntariat; 

 Motivarea celor care au participat la organizarea şi desfăşurarea SNV 2007.  

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Desfăşurarea Balului Voluntarilor; 

 Promovarea voluntariatului la un grup mare de tineri; 

 Spaţiul acordat de către Clubul de noapte „City” pentru desfăşurarea activităţii; 

 Posibilitatea distribuirii materialelor în cadrul balului; 

 Posibilitatea de a acorda premii organizaţiilor partenere la organizarea şi desfăşurarea 

SNV 2007. 

 

Dificultăţi: 

 Nu s-a reuşit acordarea premiilor pentru partenerii SNV deoarece „Lunatic 

Productions” S.R.L. nu şi-a onorat la timp responsabilităţile; 

 Angajaţii discotecii nu au fost anunţaţi din timp despre desfăşurarea activităţii date în 

acest local.  

 

Evaluare:  

 Aproximativ 150 tineri participanţi la bal; 

 100 flayere (pentru 2 persoane) oferite de către discoteca „City”. 

 

Durabilitate: 

Calitatea şi impresia lăsată de la bal va contribui la motivarea participanţilor în deosebi a 

voluntarilor, să participe şi altă dată la organizarea activităţilor din domeniul voluntariat. Cei 

care până la bal nu erau încă implicaţi în activităţi de voluntariat au avut posibilitatea să 

conştientizeze importanţa voluntariatului şi să se implice ulterior în activităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
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Activitatea:  

Editarea materialelor informative de promovare a voluntariatului. 
 

Beneficiarii /grupul ţintă: publicul larg, în special tinerii.  

  

Impact: 

 Promovarea voluntariatului în rîndul tinerilor. 

 

Lecţii învăţate:   

Reuşite:  

 Materialele elaborate au avut un mesaj clar; 

 Fiecare organizaţie implicată la organizarea SNV a avut un  anumit tip de material cu o 

culoare specifică; 

 Fiecare material a inclus şi datele de contact a organizaţie, ceea ce a permis persoanelor 

interesate să contacteze organizaţia respectivă;; 

 Tăierea manuală a materialelor de către voluntarii organizaţiilor partenere la SNV 

2007. 

  

Dificultăţi: 

Editarea materialelor a durat mai mult timp de cît a fost planificat iniţial.  

 

Evaluare:  

 1600 de materiale informative cu privire la voluntariat au fost pregătite de către fiecare 

organizaţiei implicată la organizarea şi desfăşurarea SNV 2007; 

 40 de voluntari au tăiat materialele pentru distribuire; 

 6 ONG au implicat voluntarii la tăierea materialelor; 

 Au fost editate: 

 1000 de abţibilduri de promovare a activităţilor Coaliţiei; 

  200 căni cu mesajul: Hai în gaşca voluntarilor!; 

 50 genţi ce poartă mesajul SNV 2007: Hai în gaşca voluntarilor!. 

 

Durabilitate:  

Materialele poartă un mesaj valabil în timp ce permite recrutarea continuă a voluntarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 
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Activitatea: 

Şedinţă de evaluare a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2007 (se anexează materialele 

oferite participanţilor – Anexa 10).  

 

Beneficiarii /grupul ţintă: voluntarii implicaţi la organizarea şi desfăşurarea SNV 2007. 

 

Impact: 

 Conştientizarea importanţei vis-a-vis de domeniu voluntariat a fiecărui participant în 

egală măsură; 

 Evaluarea tuturor acţiunilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea SNV 2007;  

 Obţinerea de experienţă pentru organizarea şi desfăşurarea altor ediţii SNV. 

 

Lecţii învăţate:  

Reuşite:  

 Participarea la şedinţă a tuturor voluntarilor implicaţi la organizarea şi desfăşurarea 

SNV 2007; 

 Premierea tuturor voluntarilor încadraţi la SNV 2007; 

 Structurarea şedinţei pe module (a se vedea anexa 10), fiecare modul fiind moderat de 

către fiecare Coordonator a Programului de Voluntariat din fiecare organizaţie 

implicată la SNV 2007; 

 Vizionarea fotografiilor realizate în perioada de organizare şi desfăşurare a SNV 2007 
(se anexează pe suport CD-R – Anexa 11). 

 

           Dificultăţi:   

 Nu toate organizaţiile şi voluntarii implicaţi la SNV 2007 au putut participa la această 

şedinţă; 

 Participarea persoanelor care nu au experienţă în domeniu. 

   

 Evaluare:  

 37 tineri participanţi la şedinţa de evaluare a SNV 2007; 

 37 tineri premiaţi pentru implicarea în organizarea şi desfăşurarea SNV 2007; 

 Realizarea aşteptărilor grupului ţintă; 

 Implicarea persoanelor care au confirmat importanţa domeniului  voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 
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Analiza SNV 2007 

Puncte TARI: 

 avantaje – resurse: umane (voluntari), materiale (materiale de promovare a 

voluntariatului), financiare (contribuţia adusă de agenţii economici), utilizarea de 

resurse minime într-un mod creativ, cu rezultate foarte bune; 

 ce face cel mai bine – promovează conceptul şi practica voluntariatului, creşte 

implicarea voluntarilor în fiecare organizaţie, valorifică potenţialul uman existent la 

nivelul comunităţii; 

 cum a ajuns să fie organizat – este pentru prima dată în R. Moldova cînd se organizează 

un asemenea eveniment. Iniţiativa aparţine Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat. 

 ce motivează – creşterea numărului de voluntari şi dezvoltarea unui număr din ce în ce 

mai mare de programe de voluntariat în ONG şi interesul manifestat pentru acest 

domeniu de către instituţiile de stat şi mass-media; 

 valori – responsabilitatea faţă de societate şi activităţile realizate, iniţiativa, implicarea, 

altruismul, recunoaşterea şi valorizarea, entuziasmul, nediscriminarea, acordarea de 

şanse egale etc.  

 ce nevoi satisface – se adresează organizaţiilor şi instituţiilor care implică voluntari în 

activitatea lor, voluntarilor activi, potenţialilor voluntari (persoane care doresc să se 

implice în activităţi de voluntariat, dar care nu au găsit încă activitatea cea mai potrivită 

sau cadrul în care să facă acest lucru); 

 cărui lucru îi atribui acest succesul – SNV este săptămâna entuziasmului dezinteresat, 

săptămâna celor care îţi aduc în mod voluntar contribuţia la dezvoltarea societăţii în 

care trăiesc – oferindu-şi timpul, cunoştinţele, energia, deprinderile, talentele sau 

experienţa; 

 parteneri – reprezentanţi ai diferitelor sectoare ale societăţii civile. Este îmbucurător 

faptul că în cadrul SNV 2007 şi-au adus aportul şi instituţiile de stat (DGETS, MET); 

 cea mai apreciată trăsătură – SNV reuneşte numeroşi voluntari şi organizaţii într-un 

efort comun de promovare a voluntariatului ca valoare socială şi ca soluţie pentru 

rezolvarea problemelor societăţii;      

 ce aduce nou – provocarea de … „a trăi într-o lume mai bună, contribuind la crearea ei. 

 

Puncte SLABE: 

 ce trebuie îmbunătăţit – creşterea evenimentului la nivel naţional sub aspectul 

acoperirii. SNV trebuie să fie organizat în cît mai multe localităţi din ţară, iar instituţiile 

media să fie anunţate despre aceasta cu suficient timp înainte; 

 ce credem că nu putem realiza – vizibilitate şi recunoaştere centrală fără existenţa unei 

coaliţii în domeniul voluntariat şi având ca parteneri instituţii de stat; 

 insuccesele – atitudinea beneficiarilor faţă de activităţile realizate în domeniul 

voluntariat. Trebuie de menţionat că nu toate organizaţiile şi instituţiile publice înţeleg 

importanţa voluntariatului – lucru asupra căruia va trebui să tragem atenţia în 

următoarele ediţii SNV.  

 ce ar trebui evitat – depărtarea de la scopul şi obiectivele SNV prin faptul că SNV se 

dezvoltă creativ şi e un cadrul deschis unei varietăţi de manifestări; 

 experienţe neplăcute – suprapunerea de activităţi în care este nevoie de mulţi voluntari, 

iar uneori nepunctualitatea unor organizaţii dă peste cap întregul program al activităţii.  



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
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Oportunităţi: 

 care sunt cele mai active tendinţe – creşterea vizibilităţii, a impactului şi a reflectării 

în mass-media a evenimentului; 

 domenii – social (asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-

sanitar etc) tineret, ecologie etc.; 

 tendinţe favorabile social (voluntariatul este din ce în ce mai simţitor apreciat ca o 

valoare în sine), juridic (reglementarea practicii voluntariatului prin Legea cu privire 

la Voluntariat, discuţiile publice pentru modificarea acestui proiect de lege), 

guvernamental (participarea instituţiilor de stat la activităţi de promovare a 

voluntariatului şi cadrului legal din acest domeniu), al administraţiei publice locale 

(receptivitatea autorităţilor publice locale, utilizarea voluntariatului ca o resursă în 

gestionarea problemelor şi a unor activităţi locale); 

 oportunităţi de dezvoltare a evenimentului – sperăm ca SNV să fie o tradiţie în R. 

Moldova, ce va fi sărbătorită anual în luna aprilie.  

 

Ameninţări: 

 obstacole – suprapunerea unor evenimente organizate de aceeaşi organizaţie poate să 

creeze unele obstacole în desfăşurarea anumitor activităţi; 

 pretenţiile beneficiarilor se schimbă – contextul mai larg în care SNV este organizat 

trezeşte interesul şi educă beneficiarii în acest spirit, de aceea trebuie să alegem foarte 

bine grupul-ţintă şi să ne conformăm cerinţelor acestora; 

 tehnologia – poate constitui o ameninţare în momentul în care nu avem acces la ea 

sau nu ştim cum să exploatăm la maximum avantajele pe care le oferă în situaţia în 

care vorbim de activităţi în care tehnica este primordială; 

 probleme legate de organizare – lipsa unei persoane responsabile de voluntari în 

fiecare organizaţie, face ca profesionalismul activităţilor şi implicit şansele de reuşită 

să fie mai scăzute. 

 

Resurse Strategice: 

Chiar dacă SNV este la prima ediţie în R. Moldova, are susţinerea voluntarilor, organizaţiilor 

şi instituţiilor de stat care implică sau vor să implice voluntari şi, nu în ultimul rînd a mass-

mediei pentru că „degeaba cîştigi un război, dacă nu are cine să anunţe victoria”.  

Totodată, avem exemplul şi modelul ţărilor care organizează Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului de foarte mult timp, oferindu-ne astfel o viziune asupra evenimentului. În 

acest sens, ţinem să mulţumim Centrului Naţional de Voluntariat din România Pro Vobis 

pentru materialele oferite ca model în cadrul activităţilor SNV.  

 

Ţinte Strategice: 

Ne dorim organizarea altor ediţii SNV, dezvoltarea evenimentului, organizarea lui în cît mai 

multe localităţi din R. Moldova, pentru aceasta vom insista pe: 

 PLANIFICARE 

 PROMOVARE 

 ATRAGEREA ACTORILOR SOCIALI 

 RECUNOŞTEREA SNV ca eveniment NAŢIONAL! 

 MONITORIZARE 

 EVALUARE 



 

 

Coaliţia pentru promovarea legii şi a activităţilor de voluntariat: 

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, 

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), 

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social, Serviciu pentru Pace (SPP). 
 

Parteneri de coaliţie: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET), 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău). 
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ANEXE: 
 

Notă: Numărul de rând al fiecărei anexe, reprezintă şi numărul anexei în contextul raportului. 

 

1. Lista voluntarilor implicaţi la organizarea şi desfăşurarea SNV 2007; 

2. Planul de Acţiuni a SNV 2007; 

3. Lista voluntarilor recrutaţi în cadrul SNV 2007; 

4. Lista colaboratorilor media în cadrul SNV 2007; 

5. Lista apariţiilor media în cadrul SNV 2007; 

6. Mapa oferită jurnaliştilor în cadrul conferinţei de presă; 

7. Articolele apărute în Ziarul nr. 1 pentru tineri „Asta DA”; 

8. Lista beneficiarilor activităţii „Paşte pentru fiecare”; 

9. Suportul de curs oferit participanţilor la activitatea de informare cu referire la taberele 

internaţionale de voluntariat; 

10. Materialele oferite participanţilor la şedinţa de evaluare a SNV 2007; 

11. Fotografiile realizate la organizarea, desfăşurarea şi evaluarea SNV 2007; 


