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Stimaţi constituenţi,

Acesta este un document ce reflectă activităţile desfăşurate în
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) „Hai în gaşca
voluntarilor!”, ediţia 2008. Vă mulţumim din partea Coaliţiei pentru
promovarea legii şi activităţilor de voluntariat pentru interesul
manifestat pentru activităţile noastre, care oferă comunităţii exemple
de responsabilitate socială.

La cea de-a doua ediţie, SNV a devenit cel mai mare eveniment de
promovare a voluntariatului în R. Moldova, ţinând cont că
activităţile de voluntariat implică participarea unui segment
important din societate, având un efect pozitiv la dezvoltarea
societăţii civile şi la consolidarea capitalului social. Ne bucurăm că
anul acesta, am reuşit să realizăm peste 60 de activităţi de
voluntariat cu implicarea a 30 de persoane publice şi mai mult de 50
de voluntari, efortul cărora, calculat în bani, constituie aproximativ
30.000 lei.

Sperăm că modul în care am lucrat la idee şi prezentul raport, care
reflectă SNV 2008, va constitui un argument suplimentar pentru ca
să fiţi un adevărat promotor al voluntariatului în R. Moldova!

Cu mult respect,

Antoniţa Fonari, Director Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”

Preşedinte Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” / Secretariatul
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
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Prefaţă

Voluntariatul este una din cele mai frumoase forme de participare a tuturor cetăţenilor unui stat. Pe zi
ce trece, voluntariatul devine „tot mai la modă”, „dă mai multă viaţă societăţii civile”, fiind o formă de
exprimare a solidarităţii umane, o modalitate de implicare activă în rezolvarea problemelor
comunităţii. Voluntariatul este o valoare pe care trebuie să o aibă fiecare cetăţean, valoare pe care s-o
promoveze în rândul semenilor, valoare primordială la dezvoltarea social-economică a unui stat.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) „Hai în gaşca voluntarilor” desfăşurată în perioada 14 –
21 aprilie 2008 a oferit exemple de activism civic, care au demonstrat comunităţilor şi instituţiilor
publice importanţa voluntariatului pentru R. Moldova şi necesitatea existenţei unui cadru legislativ şi
normativ în acest domeniu, iar implicarea persoanelor publice în activităţile SNV 2008 a crescut
substanţial vizibilitatea publică a voluntariatului.

Raportul SNV 2008 a fost elaborat de către Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi
activităţilor de voluntariat – Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), pentru a oferi un cadru
complex al tuturor activităţilor realizate pe parcursul a celui mai mare eveniment de voluntariat din R.
Moldova – SNV 2008.

Prezentul raport este structurat astfel încât să ofere informaţii de interes general pentru diferiţi
constituenţi. În prima parte au fost descrise toate activităţile realizate pe parcursul unei săptămâni,
clasificate pe zile, după cum s-au desfăşurat, accentuând numărul persoanelor publice şi a voluntarilor
implicaţi, cum aceasta influenţează asupra comunităţii şi care este durabilitatea fiecărei activităţi.
Pentru a oferi o imagine de ansamblu şi credibilitate activităţilor realizate pe parcursul SNV 2008, au
fost incluse şi ştiri difuzate de agenţii de presă, posturi de televiziune şi radio, presa scrisă şi
electronică etc., care au mediatizat activităţile. La fiecare ştire a fost indicat şi link-ul de unde a fost
preluată pentru a putea vizualiza ştirea (în cazul posturilor de televiziune, reportajul nu au putut fi
incluse în raport deoarece acestea sunt în variantă video). Autorii raportului au plasat ştirile exact cum
au fost ele publicate, fără careva modificări sau redactări.

Partea a doua a raportului, mai succintă decât prima, cuprinde o statistică referitor la numărul de
beneficiari ai activităţilor de voluntariat realizate în cadrul SNV 2008, numărul de persoane publice şi
voluntari implicaţi, costul în bani a activităţilor per ansamblu. Trebuie de menţionat că cifrele au fost
calculate în funcţie de datele oferite de către organizatorii fiecărei activităţi în parte. De asemenea, în
partea a doua sunt incluse şi paginile unde aducem mulţumiri persoanelor publice pentru implicarea
în activităţi de voluntariat şi oferirea comunităţilor exemple de responsabilitate socială; voluntarilor
pentru timpul, efortul şi entuziasmul de care au dat dovadă; instituţiilor media şi altor actori care au
mediatizat activităţile noastre şi ONG care au organizat SNV 2008 şi au lucrat de dimineaţa până
dimineaţa a doua zi, pentru ca activităţile realizate să aibă rezultatul dorit şi un impact de durată.

Cu deosebit respect,

Eduard Mihalaş, Director Executiv TDV
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
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Evenimentul: Lansarea Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2008

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) a fost planificată pentru perioada 14 – 21 aprilie 2008.
Lansarea acesteia a fost realizată printr-o conferinţă de presă organizată de Serviciul Informativ-Analitic al
Parlamentului R. Moldova (SIAP) şi Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, care menţine Secretariatul
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

Sergiu  Ostaf, Director Executiv al Centrului  de Resurse a
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din
Moldova (CReDO) a relatat că unul din obiectivele implicarea în
activitatea de voluntariat în Moldova este cel puţin de 2 ori mai mică
decât acum un deceniu în Cehia şi de 4-5 ori mai mică decât acum un
deceniu în ţările cu
democraţii consolidate
(concluzia este valabilă
pentru % din toată

populaţia şi din populaţia activă), iar raportul voluntari-
lucrători angajaţi din sectorul nonprofit este comparabil cu
datele ţărilor cu democraţii consolidate. Concluzia principală a
„Analizei cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la
voluntariat” este că implicarea în activitatea de voluntariat
organizat este mult sub media ţărilor cu democraţii consolidate
şi este mai inferioară gradului de implicare în activitatea de
voluntariat in comparaţie cu ţările din Europa Centrală şi de
Est. Contribuţia activităţii de voluntariat este estimată în limitele 0,07% şi 0,16% din Produsul Intern Brut
(PIB).

Doamna Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Director general al  Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi
Sport a municipiului Chişinău, a menţionat că instituţiile publice au un rol complex în comunităţile în care
sunt localizate. Orice instituţie publică are un rol şi o responsabilitate de asumat în raport cu dezvoltarea
comunităţii locale. Resursele materiale nu sunt niciodată suficiente pentru a face faţă abundenţei de nevoi,
de aceea programele de voluntariat oferă instituţiilor posibilitatea de a completa resursele disponibile cu
energia, abilităţile şi talentul voluntarilor care doresc să se implice în comunitatea lor.

Antoniţa Fonari, Director Executiv "Tineri si Liberi" şi Preşedinte TDV a prezentat conceptul SNV
2008, care ca şi-n ediţia din 2007, SNV 2008 este dedicată persoanelor care vor să se implice în activităţi de
voluntariat, voluntarilor activi din ţara noastră şi tuturor celor care susţin activitatea voluntarilor. Noutatea
SNV 2008 o constituie implicarea mai multor persoane publice în activităţile de voluntariat. Pe parcursul
unei săptămâni, membri ai organizaţiilor neguvernamentale, politicieni, oameni de afaceri şi jurnalişti vor fi
implicaţi in diverse activităţi de voluntariat cu durata de la 1 oră la 6 ore. De menţionat că unele persoane
publice au fost deschise să implice în activităţi de voluntariat în cadrul SNV şi unii membri ai familiilor lor.
Pentru a forma publicului o imagine generală despre ce activităţi concrete se vor realiza in cadrul SNV
menţionăm că vor fi desfăşurate acţiuni ecologice, ajutor la domiciliu persoanelor cu disabilităţi sau în

Luni, 14 aprilie – prima zi a SNV 2008
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etate, activităţi pentru copii abandonaţi, ateliere de art-terapie cu persoane din grupuri social-vulnerabile,
activităţi pentru persoanele care suferă de maladii oncologice, vizite în familii aflate în dificultate, activităţi
care implică deţinuţii, persoane care se reabilitează în urma consumului de droguri sau care trăiesc cu
HIV/SIDA.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Site-ul Parlamentului R. Moldova:
http://www.parlament.md/news/pressrelease/14.04.2008/#3

Saptamana Nationala a Voluntariatului se va desfasura intre 14 - 20 aprilie curent si va fi sustinuta de
Parlamentul Republicii Moldova.
Pe parcursul unei saptamani, organizatiile active in domeniul voluntariatului vor desfasura actiuni de
informare si sensibilizare a opiniei publice despre activitatile de voluntariat si contributia voluntarilor la
dezvoltarea comunitatii.
Marian LUPU, Presedintele Parlamentului, deputati si alte persoane publice se vor implica, de asemenea,
in actiuni de voluntariat in vederea promovarii importantei activitatii voluntarilor pentru societatea din
Republica Moldova.
In perioada 14 - 20 aprilie curent asociatiile neguvernamentale vor organiza mai multe actiuni de
binefacere, printre care "Paste pentru fiecare", in cadrul careia persoanele social-vulnerabile vor primi
produse pentru masa de Pasti, "O raza de lumina", in care vor fi antrenati 210 batrani si persoane cu
invaliditate de la Azilul Republican de Batrani si Invalizi.
De asemenea, organizatiile de voluntari vor vizita copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Oncologic, vor
organiza pentru 200 de copii de la Centrul Republican de Plasament si Reabilitare a Copiilor de Varsta
Frageda vizite la Gradina Zoologica, in mai multe licee va avea loc ungherasul educatorului de la egal la
egal, etc.
Pe tot parcursul saptamanii voluntarii vor distribui materiale informative ce tin de voluntariat, HIV/SIDA,
hepatite si tutun.
Parlamentul Republicii Moldova va gazdui pe durata desfasurarii Saptamanii Nationale a Voluntariatului o
expozitie cu privire la activitatea de voluntariat.
Incepand din 2007 Saptamana Nationala a Voluntariatului este organizata traditional in fiecare an in luna
aprilie de catre Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat. In cadrul actiunii de anul
trecut 45 de voluntari au realizat 29 de activitati in patru localitati din tara, de pe urma carora au
beneficiat 9600 persoane.
Saptamana Nationala a Voluntariatului are drept obiectiv promovarea responsabilitatii sociale in randul
cetatenilor si sensibilizarea opiniei publice privind contributia voluntarilor la dezvoltarea societatii.

BBC Moldova:
http://www.bbc.co.uk/romanian/moldova/story/2008/04/080414_saptamana_voluntariatului.shtml
În săptămâna naţională a voluntariatului - care a început luni - o parte din deputaţii din Republica
Moldova şi funcţionarii publici vor lucra pentru cel puţin o oră pe zi fără a fi remuneraţi.
Acţiunea - o iniţiativă a unui grup de organizaţii neguvernamentale - face parte dintr-o campanie de
promovare a voluntariatului în rândurile populaţiei. Ce vor face însă concret politicienii în această
săptămână? De această dată, de la politicieni se aşteaptă mai puţine discursuri şi mai multe fapte concrete,
spune directorul executiv al Centrului de resurse „Tineri şi Liberi", Antoniţa Fonari.
Cum ar fi să bată o ţintă, să dea cu var un gard, să pregătească un prânz într-o familie defavorizată cu
produsele alimentare de care dispune aceasta sau să iasă la plimbare cu nişte copii abandonaţi.

http://www.parlament.md/news/pressrelease/14.04.2008/
http://www.bbc.co.uk/romanian/moldova/story/2008/04/080414_saptamana_voluntariatului.shtml
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„De ce politicienii? Pentru că anul viitor în această perioadă nu vom putea să-i implicăm, vom fi în
mijlocul unei campanii electorale", spune Antoniţa Fonari.
"Deşi atenţionez, am încercat să implicăm anul acesta persoane de toate nuanţele şi culorile politice."
"Până la urmă însă beneficiarii apreciază mai mult susţinerea directă, decât unele legi elaborate de acest
Parlament - foarte bune de altfel - dar care mai puţin ajung să funcţioneze", spune Antoniţa Fonari.
Iar cei care vor trage foloase de pe urma activităţii de voluntariat a acestor politicieni sunt, potrivit
Antoniţei Fonari copiii orfani, persoane cu dizabilităţi, vârstnicii, persoane care suferă de tuberculoză, cei
care sunt contaminaţi cu HIV-SIDA sau încearcă să renunţe la consumul de droguri.

Unul dintre deputaţi, care s-a arătat dispus să facă voluntariat pentru câteva ore în această săptămână este
Leonid Bujor. El va merge la grădina zoologică cu un grup de copii şi va vizita un pensionar. L-am întrebat
însă în ce măsură în Republica Moldova este posibil să apară o mişcare de voluntariat, în condiţiile în care
o bună parte a populaţiei este şomeră sau încearcă să supravieţuiască plecând la muncă peste hotare?
„Voluntariatul în Republica Moldova se va dezvolta atunci când ne vom debarasa de sărăcie", spune
Leonid Bujor. "Pentru că voluntariatul presupune şi o implicare mai activă a cetăţenilor, nu doar a
funcţionarilor publici, angajaţilor ministerelor sau reprezentanţilor autorităţii publice locale". "Cu regret,
numărul cetăţenilor care ar putea să se implice în mod serios în activitatea de voluntariat nu este chiar atât
de mare", spune Leonid Bujor.

Potrivit organizatorilor săptămânii voluntariatului, în Republica Moldova este nevoie de voluntariat în
special în spitale sau case de copii. Iar vârstnicii, persoanele cu dezabilităţi sau copii rămaşi fără părinţi ar
fi categoriile de persoane care au nevoie cel mai mult de ajutor.

Deocamdată, organizaţiile neguvernamentale au apelat în primul rând la politicieni, dar au în vedere şi
alte categorii de social de succes ale societăţii care să-i ajute pe cei defavorizaţi.

Anul trecut, susţin reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, aproape zece mii de persoane au fost
beneficiari direcţi ai activităţilor din cadrul săptămânii voluntariatului.
În Republica Moldova activează permanent peste 23.000 de voluntari.

Postul de televiziune TV7:
http://www.tv7.md/?page=news&id=10694&lang=ro&list=1

În premiera politicienii moldoveni se implică în activităţi
de voluntariat.
Câţiva deputaţi, miniştri şi funcţionari publici vor părăsi
birourile pentru câteva ore pentru a citi poveşti copiilor din
internate, pentru a-i ajuta pe bătrâni, sau alte activităţi.
Toate acestea în cadrul Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului. Organizatorii speră că astfel să ofere un
model tuturor cetăţenilor.

- Am început cu politicienii pentru că parlamentul s-a arătat
deschis, şi anume parlamentarii, iar mai târziu s-au alăturat miniştrii şi vice-miniştri, primarul 00,28,32 +
00,36,27 pe D. Chirtoacă l-am convins s-ă citească poveşti, Dl. Marian Lupu va mai merge într-o familie cu
mulţi copii pentru a vedea cum poate să-i ajute, spune Antonita Fonari director executiv centrul de resurse
«Tineri Si Liberi».

http://www.tv7.md/
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Aceştia dar şi alţi oficiali se vor alătura celor 23 de mii de voluntari din toata ţara care spre deosebire de ei
practică voluntariatul zi de zi. Florin este voluntar din adolescenţă, şi de 10 ani încoace s-a implicat în
activităţi ecologice, a ajutat copii din orfelinate şi bătrâni din aziluri.
- Într-un moment simţi că trebuie să te implici şi tu pentru ca să soluţionezi aceste probleme nu doar să le
priveşti, adauga Florin Ţurcanu voluntar. Totuşi, dacă vorbim de voluntariat, ţara noastră este cu mult in
urmă faţă de alte state. De exemplu, în Moldova implicarea în activitatea de voluntariat este de 2 ori mai
mică, decât era cu 10 ani în urmă în Cehia. Experţii în domeniu care au realizat un studiu la acest capitol
ne explică de ce.

Nu există politici concrete care ar putea să stimuleze implicarea cetăţenilor în activitatea de voluntariat. Al
doilea aspect – noi venim dintr-o societate cu o mentalitate negativistă faţă de activitatea de voluntariat,
conchide Sergiu Ostaf director executiv CReDO.

Este al doilea an de când se organizează Săptămâna Naţională a Voluntariatului, în baza modelelor din
România, SUA şi Canada. Reprezentanţii ONG-lor în domeniu speră că numărul doritorilor de a face un
bine să crească. Anul trecut, aproximativ 10 mii de persoane au beneficiat de ajutor din partea voluntarilor.
Vera Terntiev, Veaceslav Cotin pentru Cotidian.

Cotidianul Naţional FLUX:
http://www.flux.md/editii/200868/articole/2903/#sendto
Mai multe persoane publice, politicieni şi ziarişti, se vor implica pe parcursul acestei săptămâni în diverse
acţiuni de voluntariat, care vor avea loc în contextul „Săptămânii Naţionale a Voluntariatului”.
În cadrul evenimentului, susţinut de către Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Parlamentului,
Marian Lupu, deputaţii Iurie Roşca, Leonid Bujor, Vlad Filat, Igor Klipii, ministrul Protecţiei Sociale, a
Familiei şi Copilului, Galina Balmoş, primarul capitalei Dorin Chirtoacă, jurnalistul Mircea Surdu,
precum şi alte persoane publice, se vor implica în diverse acţiuni, în vederea promovării activităţilor de
voluntariat. Săptămâna Naţională a Voluntariatului are drept obiectiv promovarea responsabilităţii sociale
în rândul cetăţenilor şi sensibilizarea opiniei publice privind contribuţia voluntarilor la dezvoltarea
societăţii. Potrivit unui comunicat al Serviciului de presă al Parlamentului, aceştia vor merge în familii
social-vulnerabile, vor citi poveşti copiilor, vor petrece timp cu bătrânii singuratici şi vor fi alături de
bolnavii de cancer, tuberculoză şi persoanele cu dizabilităţi. Scopul organizatorilor este ca acţiunea să
cuprindă cât mai multe grupuri-ţintă de beneficiari, iar societatea să recunoască voluntariatul ca o valoare
publică cu impact pozitiv asupra vieţii comunităţii.
Conform organizatorilor, impactul pozitiv al acţiunilor de voluntariat asupra comunităţii poate fi similar,
iar în unele cazuri chiar mai mare decât cel al politicilor economice. Voluntariatul contribuie la crearea
capitalului social în comunitate, la promovarea diversităţii şi consolidarea membrilor societăţii, stimulează
angajamentul civic şi aduce un aport considerabil în formarea coeziunii sociale. Pe tot parcursul
săptămânii, voluntarii vor distribui materiale informative ce ţin de voluntariat, HIV/SIDA, hepatite şi tutun.

De asemenea, Parlamentul găzduieşte pe durata desfăşurării „Săptămânii Naţionale a Voluntariatului” o
expoziţie cu privire la activitatea de voluntariat.
Primul eveniment de acest gen a avut loc anul trecut, fiind organizat de către „Coaliţia pentru promovarea
legii şi activităţilor de voluntariat”. În cadrul acţiunii de anul trecut, 45 de voluntari au realizat 29 de
activităţi în patru localităţi din ţară, în urma cărora au beneficiat 9600 persoane.
Tatiana BURCA, pentru FLUX

http://www.flux.md/editii/200868/articole/2903/#sendto
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Portalul informaţional destinat tinerilor basarabeni aflaţi la studii în România – www.basarabeni.ro
http://www.basarabeni.ro/stiri/social/persoanele-publice-din-moldova-vor-citi-povesti-copiilor-127/

Persoanele publice vor citi poveşti copiilor
Persoanele publice, în special parlamentari, politicieni şi ziarişti, împreună cu familiile se vor implica în
acţiuni de voluntariat în cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului. Evenimentul se desfăşoară între 14
– 20 aprilie cu susţinerea Parlamentului R. Moldova. Printre voluntarii care se vor implica în aceasta
campanie sunt preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, deputaţii Iurie Roşca, Leonid Bujor, Valentina
Buliga, Vlad Filat, Igor Klipii, Ministrul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului Galina Balmoş şi
primarul Chişinăului, Dorin Chirtoacă.Aceştia vor merge în familii social vulnerabile, vor citi poveşti
copiilor, vor petrece timp cu bătrânii singuratici şi vor fi alături de bolnavii de cancer, tuberculoză şi
persoanele cu invaliditate. Oficialii care doresc să promoveze prin propriul exemplu importanţa acţiunilor
de voluntariat sunt încurajaţi să se implice şi să dedice câteva ore din timpul său pentru a aduce o
contribuţie în bine persoanelor care au această necesitate.

Asociaţiile neguvernamentale vor organiza în perioada 14 - 20 aprilie mai multe acţiuni de binefacere,
printre care "Paşte pentru fiecare", în cadrul căreia persoanele social-vulnerabile vor primi produse pentru
masa de Paşti, "O raza de lumină", în care vor fi antrenaţi 210 bătrâni şi persoane cu invaliditate de la
Azilul Republican de Bătrâni şi Invalizi.

De asemenea, organizaţiile de voluntari vor vizita copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Oncologic, vor
organiza pentru 200 de copii de la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă
Fragedă vizite la Grădina Zoologică, în mai multe licee va avea loc ungheraşul educatorului de la egal la
egal, etc.

Pe tot parcursul săptămânii voluntarii vor distribui materiale informative ce ţin de voluntariat, HIV/SIDA,
hepatite şi tutun.

Parlamentul Republicii Moldova găzduieşte pe durata desfăşurării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului
o expoziţie cu privire la activitatea de voluntariat. Începând din 2007 Săptămâna Naţională a
Voluntariatului este organizată tradiţional în fiecare an în luna aprilie de către Coaliţia pentru promovarea
legii şi activităţilor de voluntariat.
În cadrul acţiunii de anul trecut 45 de voluntari au realizat 29 de activităţi în patru localităţi din ţară, de pe
urma cărora au beneficiat 9600 persoane.
Autor: Felicia Rosca

Agenţia de presă Presa.md
http://www.presa.md/content.php?goto=news&do=show_news&category_id=1&news_id=7671
Pe parcursul unei săptămâni, organizaţiile active în domeniul voluntariatului vor desfăşura acţiuni de
informare şi sensibilizare a opiniei publice despre activităţile de voluntariat şi contribuţia voluntarilor la
dezvoltarea comunităţii.
Asociaţiile neguvernamentale vor organiza mai multe acţiuni de binefacere, printre care „Paşte pentru
fiecare”, în cadrul căreia persoanele social-vulnerabile vor primi produse pentru masa de Paşti, “O raza
de lumină”, în care vor fi antrenaţi 210 bătrâni şi persoane cu invaliditate de la Azilul Republican de
Bătrâni şi Invalizi.
Organizaţiile de voluntari vor vizita şi copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Oncologic, vor organiza
pentru 200 de copii de la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

www.basarabeni.ro
http://www.basarabeni.ro/stiri/social/persoanele-publice-din-moldova-vor-citi-povesti-copiilor-127/
http://www.presa.md/content.php
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vizite la Grădina Zoologică, în mai multe licee va avea loc ungheraşul educatorului de la egal la egal,
etc.

Pe tot parcursul săptămânii voluntarii vor distribui materiale informative ce ţin de voluntariat, HIV/SIDA,
hepatite şi tutun. Începând din 2007 Săptămâna Naţională a Voluntariatului este organizată tradiţional în
fiecare an în luna aprilie de către Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.
În cadrul acţiunii de anul trecut  45 de voluntari au realizat 29 de activităţi în patru localităţi din ţară, de
pe urma cărora au beneficiat 9600 persoane.
Autor: Elena Robu-Popa

Evenimentul: Expoziţie despre activităţile de voluntariat
realizate de ONG.

Una din primele activităţi desfăşurate în cadrul SNV 2008 a
fost expoziţia despre activităţile de voluntariat unde au
participat aproximativ 16 organizaţii neguvernamentale, în
mare parte membri şi parteneri ai Coaliţiei pentru promovarea
legii şi activităţilor de voluntariat. Scopul expoziţiei a fost
sensibilizarea persoanelor publice din R. Moldova, în special a
deputaţilor, despre contribuţia activităţilor de voluntariat la
dezvoltarea societăţii noastre şi necesitatea adoptării unui cadru
legislativ în ceea ce priveşte domeniul voluntariat. În cadrul
expoziţiei, un rol aparte a avut Coaliţia pentru promovarea legii

şi activităţilor de voluntariat, prin intermediul materialelor expuse – Raportul SNV 2007, „Analiza cost-
beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat”, broşuri, pliante etc. – s-a încercat oferirea
informaţiilor necesare pentru deputaţii din Parlamentul R. Moldova în procesul de discutare a proiectului de
lege cu privire la voluntariat. Pentru cei 101 deputaţi să aibă suficient timp pentru a se informa despre
activitatea de voluntariat în ţara noastră, expoziţia a durat pînă joi, 17 aprilie 2008.

Evenimentul: Confecţionarea aplicaţiilor cu elemente de floristică (tematică de Paşte) în Internatul
pentru copii cu disabilităţi locomotorii din Ialoveni.
Ministerul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului împreună cu Centrul de zi „Speranţa” au organizat o
activitate de promovare a voluntariatului la Internatul pentru copii cu disabilităţi locomotorii din Ialoveni.
Activitatea a avut drept scop confecţionarea aplicaţiilor cu elemente de floristică, cu tematică de Paşte.
Doamna Lucia Gavriliţă, Vice-ministrul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului alături de John
Mayer, Expert Internaţional în „Implementarea strategiei privind reforma sistemului rezidenţial” au
ajutat copiii de clasa a VI-a la crearea felicitărilor cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Asta, după ce Doamna
Gavriliţă le-a povestit despre cum se pot implica persoanele cu nevoi speciale în activităţi de voluntariat. De
asemenea, Doamna Vice-ministru ia încurajat pe copii să participe cu lucrările lor la expoziţia cu vânzare a
lucrărilor elaborate de persoanele cu disabilităţi din 17 aprilie 2008, care se va desfăşura la Palatul Naţional.

Durabilitate: Copiii din cadrul acestui internat au participat la expoziţia cu vânzare a lucrărilor persoanelor
cu disabilităţi, în care au avut posibilitatea să-şi prezinte lucrările vizitatorilor, în special persoanelor publice
prezente la activitate: deputaţi, miniştri, vice-miniştri, ambasadori etc.
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Reflectarea evenimentului în mass-media:
Site-ul Ministerului Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului:
http://www.mpsfc.gov.md/md/newslst/2794/1/3317
Lucia Gavriliţă, viceministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a participat astăzi, la activităţi de
promovare a voluntariatului în incinta şcolii-internat pentru copii cu dizabilităţi locomotorii din oraşul
Ialoveni. Acţiunea a avut loc în contextul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului care se desfăşoară în
perioada 14–20 aprilie curent, în Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor cu elevii clasei a VI-a, viceministrul a informat şi
sensibilizat elevii despre activităţile de voluntariat şi contribuţia
voluntarilor la dezvoltarea comunităţii şi ajutorarea celor mai
vulnerabili. Totodată, Lucia Gavriliţă a povestit copiilor despre
semnificaţia sărbătorii de Paşti şi i-a ajutat pe aceştea să
confecţioneze felicitări cu această ocazie. Viceministrul a îndemnat
elevii şi administraţia şcolii să expună lucrările la cea de-a II-a ediţie
a expoziţiei lucrărilor confecţionate de persoanele cu dizabilităţi,
care se va desfăşura în capitală, la 17 aprilie curent. Deşi te implici şi
participi pentru a oferi sprijin celor vulnerabili, conştientizezi, de fapt, că devii beneficiar al serviciilor
chiar tu. Deoarece,  primeşti o satisfacţie enormă în comunicarea cu aceşti copii, a menţionat viceministrul
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

Amintim că,  Săptămâna Naţională a Voluntariatului se organizează anual, în luna aprilie de către Coaliţia
pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. În cadrul acţiunii de anul trecut 45 de voluntari au
realizat 29 de activităţi în patru localităţi din ţară, de pe urma cărora au beneficiat 9600 persoane.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului are drept obiectiv promovarea responsabilităţii sociale în rândul
cetăţenilor şi sensibilizarea opiniei publice privind contribuţia voluntarilor la dezvoltarea societăţii.

Postul de televiziune TV7
http://www.tv7.md/?page=Society&id=10716&lang=ro&list=2
Pentru cateva ore cativa functionari au devenit voluntari
Saptamana nationala a Voluntariatului continua. Astazi unii functionari si-au dedicat cateva ore batrinilor,
iar altii au petrecut timpul cu copiii.

Printre primii care si-au incercat abilitatile de voluntari au
fost Lucia Gavrilita, viceministrul Protectiei Sociale a
Familiei si Copilului. Si John Mayer, Expert International in
„Implementarea strategiei privind reforma sistemului
rezidential». Astazi ei s-au deplasat la scoala internat pentru
copii cu disabilitati din Ialoveni. Rolul lor a fost de a
confectiona imrepuna cu copiii, felicitari cu elemente de
floristica. Tematica aleasa fiind Sfintele Sarbatori de Paşti.
„In primul rind vreau sa incurajez mai multa lume sa

participe la actiuni de voluntariat, deoarece eu cred ca atita timp cat participi la o asemenea activitate,
poate nu neaparat ajuti pe cineva, dar si primesti tu singur o satisfactie”, a spus Lucia Gavriliţă,
viceministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului.

http://www.mpsfc.gov.md/md/newslst/2794/1/3317
http://www.tv7.md/


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 Moldova (CReDO),
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social (prin Asociaţia „Motivaţie”), Serviciu pentru Pace (SPP).

12

Partenerii Coaliţiei in cadrul SNV 2008: Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, WWAC Moldova

Parteneri ai Coaliţiei: Portalul de ştiri UNIMEDIA, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET),
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău).

Activitatea coaliţiei este posibilă graţie
Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei Soros – Moldova (FSM)

Cred ca o asemenea actiune este binevenita. Copiii cu disabilitati au nevoie de sprijin. Ei simt nevoia de a
face un lucru in comun cu ceilalti copii. Aceasta este o oportunitate pentru ei. Sunt capabili sa faca diferite
lucruri, pot participa la astfel de activitati indiferent ce dizabilitate au, a mentionat John Mayer, expert
internaţional în implementarea strategiei privind reforma sistemului rezidenţial. Copiii au avut la dispozitie
totul ce este necesar pentru a crea „operele de arta”: hirtie colorata, carton, clei, flori, foarfece.
Felicitarile viu colorate au fost realizate in cateva ore. Saptamina Nationala a Voluntariatului va continua
pina la 20 aprilie. Prin aceasta actiune organizatorii spera sa ofere un model tuturor cetatenilor.
MARINA PÎNZARU, VEACESLAV COTIN, PENTRU COTIDIAN

Evenimentul: Lansarea campaniei on-line de promovare a voluntariatului.

Portalul de ştiri UNIMEDIA, un site foarte citit de către
tinerii din ţară şi de peste hotare, a fost implicat pe bază de
voluntariat ca partener media la realizarea SNV 2008.
UNIMEDIA este unul din partenerii permanenţi ai Coaliţiei
pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, de

aceea pe tot parcursul SNV 2008 membrii şi partenerii Coaliţiei au scris ştiri despre activităţile desfăşurate
de aceştia, iar UNIMEDIA, în mare parte, le-a publicat. Astfel, activităţile realizate în cadrul SNV 2008 de
către Coaliţie au fost mediatizate prin intermediul site-ului www.unimedia.md – ştiri care au fost citite de
peste 1500 de persoane. Pe portal au fost expuse şi comentarii, mai mult sau mai puţin obiective, care însă
ne-au arătat interesul populaţiei faţă de activităţile de voluntariat.

Durabilitate:
Această experienţă ne-a încurajat să implicăm UNIMEDIA şi-n alte evenimente de promovare a
voluntariatului, deoarece a reuşit să expună destul de clar scopul activităţii, spre diferenţă de alte posturi de
televiziune, radio sau presă scrisă care au asociat voluntariatul cu activitatea de binefacere.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Portalul de ştiri UNIMEDIA:
http://www.unimedia.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=5350#jos
Politicienii moldoveni vor lăsa pentru câteva ore fotoliile de deputaţi şi vor deveni voluntari
În premieră pentru Republica Moldova, personalităţile publice vor promova activitatea de voluntariat în
cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, care se va desfăşura în perioada 14 – 20 aprilie. Astfel, cel
puţin 15 deputaţi şi funcţionari publici de rang înalt vor lăsa fotoliile la o parte, pentru a se implica în
activităţi de voluntariat. Printre aceştia se numără deputaţii Marian Lupu, Iurie Rosca, Leonid Bujor,
Valentina Buliga, Valentina Stratan, Eva Gudumac, Vlad Filat, Igor Klipii, primarul Chişinăului, Dorin
Chirtoacă, preşedintele CMC, Mihai Ghimpu, funcţionarii Galina Balmos, Lucia Gavrilita, Ion Ceban şi
omul de afaceri Chiril Lucinschi.

Pe parcursul unei săptămâni, organizaţiile active în domeniul voluntariatului vor desfăşura acţiuni de
informare şi sensibilizare a opiniei publice despre activităţile de voluntariat şi contribuţia voluntarilor la
dezvoltarea comunităţii.

Potrivit comunicatului de presă al organizatorilor, în perioada 14 – 20 aprilie curent asociaţiile
neguvernamentale vor organiza mai multe acţiuni de binefacere, printre care „Paşte pentru fiecare”, în

www.unimedia.md
http://www.unimedia.md/index.php
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cadrul căreia persoanele social-vulnerabile vor primi produse pentru masa de Paşti, “O raza de lumină”,
în care vor fi antrenaţi 210 bătrâni şi persoane cu invaliditate de la Azilul Republican de Bătrâni şi Invalizi.
De asemenea, organizaţiile de voluntari vor vizita copiii bolnavi de cancer de la Spitalul Oncologic, vor
organiza pentru 200 de copii de la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă
Fragedă vizite la Grădina Zoologică, în mai multe licee va avea loc ungheraşul educatorului de la egal la
egal, etc. Parlamentul Republicii Moldova va găzdui pe durata desfăşurării Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului o expoziţie cu privire la activitatea de voluntariat.

Amintim că Săptămâna Naţională a Voluntariatului se organizează anual în luna aprilie de către Coaliţia
pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. În cadrul acţiunii de anul trecut 45 de voluntari au
realizat 29 de activităţi în patru localităţi din ţară, de pe urma cărora au beneficiat 9600 persoane.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului are drept obiectiv promovarea responsabilităţii sociale în rândul
cetăţenilor şi sensibilizarea opiniei publice privind contribuţia voluntarilor la dezvoltarea societăţii.

Evenimentul: Distribuire de materiale informative despre hepatitele virale B şi C.
În perioada 14 – 21 aprilie cei 18 de voluntari ai Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) au fost
implicaţi în distribuirea materialelor informative ce ţin de hepatitele virale B şi C în cadrul instituţiilor de
învăţămînt. Înainte de-a se implica în distribuirea materialelor, voluntarii au beneficiat de 3 ateliere de
instruire despre hepatitele virale B şi C şi tehnicile de comunicare cu populaţia. Intuirea a fost realizată de
către persoane cu experienţă în domeniu, ceea ce a facilitat ulterior comunicarea directă a voluntarilor cu
beneficiarii. Activitatea face parte din Proiectul de Prevenire a HIV şi Hepatitelor virale B şi C implementat
de către Ministerul Sănătăţii al R. Moldova şi USAID. Cei aproximativ 19 135 de tineri, cărora le-au fost
distribuite materialele, au fost familiarizaţi despre impactul global al hepatitelor virale, care este situaţia la
acest capitol în R. Moldova şi cum fiecare din noi poate să prevină hepatitele virale. Majoritatea instituţiilor
de învăţămînt s-au arătat deschise spre asemenea activităţi, conştientizând importanţa sănătăţii pentru
societate, în special a copiilor şi tinerilor, care trebuie să promoveze un mod sănătos de viaţă. Tinerii au
aflat că au fost deschise de curând în R. Moldova Centrele de Consiliere şi Testare Voluntară la HIV şi
Hepatitele Virale B şi C – a căror servicii sunt gratuite.

Evenimentul: Seminare de informare privind programul Summer Work and Travel.
Şirul de seminare realizate pe tot parcursul SNV 2008 de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET),
Centrul de Combatere a Traficului de Persoane, Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune (OIM),
Centrul Internaţional pentru Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” au avut ca grup-ţintă studenţii din
cadrul Universităţilor din R. Moldova care participă la Programul Summer Work and Travel (SWT). Scopul
SWT este de a acorda posibilitate studenţilor de la instituţiile superioare de învăţământ din Moldova de a fi
implicaţi în mod direct în viaţa cotidiană a poporului american prin angajare temporară în muncă şi / sau
călătorie pe parcursul a patru luni în timpul vacanţei de vară (extinderea termenului Programului nu este
permisă). În cadrul activităţii s-a discutat despre drepturile şi obligaţiile participanţilor la acest program,
oportunităţile oferite, riscurile şi alte informaţii care vor ajuta studenţii să ia decizii corecte în ceea ce ţine
programul respectiv.
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Evenimentul: Seminarul de informare ”Prevenirea traficului de fiinţe umane” şi „Riscurile migraţiei
ilegale peste hotare”.
În cadrul SNV 2008 Centrul Internaţional pentru Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, Direcţia
Educaţie, Tineret şi Sport a raionului Leova şi Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport a raionul Briceni au
informat tinerii de la 4 gimnazii din Leova şi 3 din raionul Briceni despre traficul de fiinţe umane şi riscurile
migraţiei ilegale. În cadrul seminarelor au fost oferite studii de caz, prin care tinerii să conştientizeze
importanţa acestor probleme pentru fiecare din noi. În cadrul activităţii s-a menţionat că majoritatea
femeilor traficate din Moldova se pomenesc in ţări in care organele de drept sânt inactive, iar situaţia
politică — instabilă. Traficanţii prosperă acolo unde autorităţile locale întorc capul sau nu au mijloace sau
voinţa politica pentru a pune capăt acestor activităţi criminale. Ţările de destinaţie sânt in special ţările
balcanice (Macedonia, Bosnia, Albania si regiunea Kosovo a Serbiei). Femeile de asemenea ajung în
Occident, Rusia, Turcia, Emiratele Arabe Unite si Israel. In Balcani, consumatorii serviciilor sexuale sânt
localnicii, dar deseori si militari din trupele internaţionale de menţinere a păcii, staţionate in aceste zone. In
alte tari, victimele sunt vândute in verigile sclaviei sexuale sau sunt utilizate in munca forţată.

Evenimentul: Atelierul „Managementul şi motivarea
voluntarilor”.
Atelierul a fost organizat de către Asociaţia „Tinerii
pentru dreptul la viaţă”, care menţine Secretariatul
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de
voluntariat. Moderatorul atelierului, Eugenia Stalinescu,
Coordonator Naţional Voluntari, Fundaţia „Alături
de Voi” (ADV) România a făcut o prezentare generală a
activităţilor de voluntariat desfăşurate în România, în
special în cadrul ADV. Cei 16 participanţi la atelier, în
mare parte manageri de organizaţie, coordonatori de
voluntari şi voluntari, au fost familiarizaţi despre
importanţa voluntarilor într-o organizaţie, modalitatea de

recrutare, selecţie, intervievare, motivare, supervizare şi evaluare. Etapele pe care trebuie să le parcurgă
organizaţia pentru a implica voluntarii şi costurile acestora. S-a menţionat că managementul voluntarilor
reprezintă arta şi ştiinţa coordonatorului de voluntari de a administra şi conduce munca depusă de voluntari
în cadrul diverselor activităţi ale organizaţiei, de a lua decizii cele mai bune pentru organizaţia din care face
parte. Participanţii au apreciat foarte mult experienţa României la capitolul voluntariat, au discutat despre
cum este implementată legea cu privire la voluntariat,
contractul de voluntariat şi alte facilităţi de care
beneficiază în urma acestei legi.

Durabilitate:
Schimbul de experienţă în ceea ce ţine de SNV în
România şi-n R. Moldova permite realizarea activităţilor
din ţara vecină. ADV România va fi implicată şi-n alte
activităţi ale Coaliţiei, iar participanţii atelierului vor
putea pune în practică activităţi de promovare a ideii de
voluntariat realizate în România.
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Evenimentul: Confecţionarea lucrărilor artizanale pentru expoziţia dedicată lucrărilor tinerilor şi
copiilor cu disabilităţi de la Palatul Naţional.
O activitatea de implicare a persoanelor cu disabilităţi a fost cea organizată de către Asociaţia „Motivaţie”
din Moldova împreună cu Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri (CCCT), care a constat în
confecţionarea lucrărilor artizanale pentru expoziţia cu vânzare a lucrărilor de la Palatul Naţional
desfăşurată la 17 aprilie 2008. Cei 15 tineri au fost implicaţi la ornarea şi îndoirea figurinelor obţinute, au
creat ouă, animale, felicitări şi alte lucrări interesante. Postul de televiziune TVC 21 a mediatizat această
activitate, care are drept scop integrarea în societate a persoanelor cu nevoi speciale.

Evenimentul: Acţiunea de binefacere “O rază de lumină”.
Voluntariatul poate fi făcut la oricare vârstă şi de către oricine:
copii, tineri, peroane în etate, persoane cu disabilităţi etc.
Voluntarii Asociaţiei „Serviciu pentru Pace” au adus o rază de
lumină pentru 100 de persoane în etate care locuiesc la Azilul
de bătrâni din Chişinău. Doamnele Monica Babuc şi
Valentina Şerpul din cadrul Fracţiunii Parlamentare a
Partidului Popular Creştin Democrat şi Domnul Iurie
Bucinschi, Vice-ministrul Protecţiei Sociale a Familiei si
Copilului, au adus pentru fiecare bătrân cîte un pachet cu
alimente şi dulciuri. În cadrul programului festiv a evoluat

Ansamblul Filarmonicii
Naţionale „Folclor”
care a adus multă
bucurie pe faţa
bătrânilor şi i-au făcut
să se simtă mai tineri.
N-au lipsit nici
dansurile alături de
interpreţi, jocurile
distractive şi voia bună
care a demonstrat persoanelor în etate că sunt utile comunităţii.
Bucuria şi veselia sufletelor persoanelor de la Azil le-o puteai
citi şi din priviri, iar micile cadouri aduse de persoanele
publice, le-au îndulcit sufletele înaintea sărbătorilor de Paşte.

La finele concertului voluntarii, împreună cu persoanele
publice au mers prin camerele celor care nu au avut
posibilitatea de a fi prezenţi la concert, nu din nedorinţă ci din
neputinţă, pentru a le oferi mici cadouri şi a-i încuraja cu o
vorbă bună.

Durabilitate:
Cei 15 voluntari ai Asociaţiei „Serviciu pentru Pace” au decis

Marţi, 15 aprilie – a doua zi a SNV 2008
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să viziteze săptămînal acest azil pentru a le oferi bătrânilor ajutor sau pur şi simplu a vorbi cu ei, iar pe viitor
vor mai organiza asemenea programe culturale.

Reflectarea evenimentului în mass-media:

Postul de televiziune EUTV:
http://www.eutv.md/index.php?module=news&select_month_year=4/2008&select_day=15%204&select_m
onth_year=4/2008&id_news=587#8

Evenimentul: Concursul intelectual „Ce? Unde? Cînd?” bazat pe întrebări şi activităţi de voluntariat.
Concursul organizat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Clubul
Moldovenesc de Jocuri Intelectuale şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău
(DGETS Chişinău) s-a desfăşurat în incinta Liceului Teoretic „Al. S. Puşkin”. Invitaţi speciali au fost Ion
Ceban – Vice-ministru al Ministerului Educaţiei şi Tineretului şi Doamna Valentina Cujbă, Director
general-adjunct a DGETS Chişinău. Cei 64 de participanţi la concurs, în mare parte liceeni, studenţi,
membri ai ONG de tineret şi funcţionari publici din cadrul MET şi DGETS Chişinău au format 11 echipe
care au încercat să răspundă la întrebările ce ţin de domeniul voluntariat. Câştigători s-au dovedit a fi echipa
formată de către voluntarii Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, cu 20 de puncte. Primele 3
echipe câştigătoare au primit cîte un set de cărţi oferite de către Biblioteca municipală "B.P. Haşdeu".
Echipa clasată pe locul patru a primit un set de căni cu sloganul SNV "Hai in gaşca voluntarilor!" oferite de
Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Site-ul Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova:
http://www.cntm.md/ro/topic.php?id=23

Evenimentul: Acţiune de fundraising organizată de elevii Liceului Teoretic „Spiru Haret” şi „Ion
Creangă”.

În perioada 15 aprilie – 16 aprilie, "World Wide
Aid&Cooperation" a organizat în cadrul Săptămînii
Naţionale a Voluntariatului o acţiune de colectare de
fonduri în liceele "Ion Creangă" şi "Spiru Haret" din
municipiul Chişinău. Colectarea de fonduri s-a
desfăşurat prin intermediul unei tombole interactive.
În urma desfăşurării acestor activităţi la Liceul "Ion
Creangă" a fost colectată suma de 490 lei, iar la
Liceul "Spiru Haret" suma de 668 lei. Banii colectaţi
sunt destinaţi pentru achiziţionarea unei mini-
biblioteci cu materiale didactice care va fi donată
Grădiniţei-creşe de tip sanatorial nr. 9 din municipiul
Chişinău.

http://www.eutv.md/index.php
http://www.cntm.md/ro/topic.php
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Evenimentul: Ungheraşul educatorului de la egal la egal.

Pe tot parcursul SNV 2008, Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita” împreună cu voluntarii din cadrul
Liceelor „Sf.
Gheorghe”, „M.

Lomonosov”,
„Al. I. Cuza”,
„G. Călinescu”,

Colegiul
tehnologic şi
Şcoala nr. 10
din municipiul
Chişinău au
elaborat „Un
ungheraş al

educatorului de la egal la egal”. Acesta a conţinut informaţii
referitor la conceptul de educaţie de la egal la egal, voluntariat,
HIV/SIDA şi domeniul de activitate a CSPT „Neovita”. În
timpul pauzelor, voluntarii au distribuit materiale informative
despre valori şi luarea deciziilor, sex şi sexualitate, schimbările
fiziologice şi psihologice în perioada adolescentină etc.

Durabilitate:
Fiecare ungheraş din cadrul instituţiilor implicate va fi premiat
în funcţie de originalitatea acestuia.



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 Moldova (CReDO),
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social (prin Asociaţia „Motivaţie”), Serviciu pentru Pace (SPP).

18

Partenerii Coaliţiei in cadrul SNV 2008: Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, WWAC Moldova

Parteneri ai Coaliţiei: Portalul de ştiri UNIMEDIA, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET),
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău).

Activitatea coaliţiei este posibilă graţie
Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei Soros – Moldova (FSM)

Evenimentul: Timp pentru a învăţa lucruri noi, a citi, desena, plimbare.

Primarul de Chişinău, Dorin Chirtoacă şi Svetlana Chifa, Şef Direcţia municipală pentru protecţia
drepturilor copilului, împreună cu voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, au vizitat Casa
specializată municipală pentru copii din Chişinău. Activitatea, a adus celor 85 de copii orfani sau
abandonaţi, cu vârsta de la 0 luni la 6 ani o mare bucurie, multe cadouri, dulciuri şi cărţi interesante. Pe

parcursul celor 3 ore, chiar dacă iniţial
era planificat mult mai puţin, Dorin
Chirtoacă a vizitat toate auditoriile
instituţiei şi s-a familiarizat cu
condiţiile de aici, inclusiv şi cu secţia
specială unde sunt cazate tinerele
mame, care nu au resurse suficiente
pentru a-şi întreţine copiii nou-născuţi.
Copiii au fost şi ei curioşi despre ce fel
de oaspeţi au la „ei acasă”, aşa că iau
pus o mulţime de întrebări Primarului
de Chişinău. Una din acestea fiind:
„Sunt animale la Primărie?”. Copii au
afirmat că în cazul în care nu sunt
animale, nu sunt interesaţi de a vizita
sediul Primăriei Chişinău.

Doamna Svetlana Chifa, a menţionat că această activitate demonstrează ca
implicarea persoanelor publice în acţiuni de voluntariat este un model de promovare a conceptului de
voluntariat în rândul copiilor şi tinerilor şi a societăţii în general.

Durabilitate:
Voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” vizitează săptămînal Casa specializată municipală
pentru copii din Chişinău – activitate care este realizată pe bază de voluntariat şi care arată încă o dată că
fiecare din noi, tânăr sau bătrân ne putem implica în activităţi de voluntariat.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Direcţia Relaţii Publice, Primăria municipiului Chişinău:
http://www.chisinau.md/news/?nid=adf17093c49085c83ab0b
96c7279b8d5

Primarul de Chişinău, implicat în acţiuni de voluntariat
Primarul general Dorin Chirtoacă a vizitat în dimineaţa zilei
Casa municipală specializată pentru copii, din sectorul
Botanica. Acţiunea se înscrie în programul manifestărilor
organizate în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului,
ce se desfăşoară la Chişinău în perioada 14 – 20
aprilie. Şeful administraţiei capitalei le-a adus micuţilor
cadouri, dulciuri şi literatură pentru copii. Dorin Chirtoacă
a vizitat toate auditoriile instituţiei şi s-a familiarizat cu condiţiile de aici.

Miercuri, 16 aprilie – a treia zi a SNV 2008

http://www.chisinau.md/news/
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Primarul general a fost informat că la moment în Casa municipală specializată sunt 85 de copii, cu vârste
cuprinse între 2-3 săptămâni şi 5-6 ani, orfani sau abandonaţi. Instituţia dispune şi de o secţie specială
unde sunt cazate tinerele mame, care nu au resurse suficiente pentru a-şi întreţine copiii nou-născuţi.

După cum a menţionat primarul de Chişinău, implicarea persoanelor publice în activităţi de voluntariat va
oferi comunităţii exemple de responsabilitate socială. Dorin Chirtoacă şi-a exprimat speranţa că asemenea
iniţiative vor determina un cerc tot mai mare de persoane să participe la aceste acţiuni caritabile. Pe
parcursul săptămânii curente, autorităţile municipale se vor implica şi în alte activităţi de voluntariat şi vor
participa la acţiunile de binefacere, organizate de organizaţiile non-profit.

Portalul de ştiri UNIMEDIA:
http://www.unimedia.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=5409

Cea de-a treia zi din cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2008, a început cu poveştile
„Alba ca zăpada şi cei şapte pitici” şi „Scufiţa Roşie” citite de Primarul General Dorin Chirtoacă, la
Casa specializată municipală pentru copii.

Vizitând Casa municipală specializată pentru copii,
din sectorul Botanica, şeful administraţiei capitalei
le-a adus micuţilor cadouri, dulciuri şi literatură
pentru copii. Dorin Chirtoacă a vizitat toate
auditoriile instituţiei şi s-a familiarizat cu condiţiile
de aici.

Primarul general a fost informat că la moment în Casa
municipală specializată sunt 85 de copii, cu vârste
cuprinse între 2-3 săptămâni şi 5-6 ani, orfani sau
abandonaţi. Instituţia dispune şi de o secţie specială
unde sunt cazate tinerele mame, care nu au resurse
suficiente pentru a-şi întreţine copiii nou-născuţi.
După cum a menţionat primarul de Chişinău,
implicarea persoanelor publice în activităţi de
voluntariat va oferi comunităţii exemple de
responsabilitate socială. Dorin Chirtoacă şi-a exprimat
speranţa că asemenea iniţiative vor determina un cerc
tot mai mare de persoane să participe la aceste acţiuni
caritabile.

Cu toate că pentru activitatea respectivă, era preconizată o oră şi jumătate, Dorin Chirtoacă a ţinut să se
întâlnească cu toţi copiii, oferindu-le bomboane, cărţi şi jucării, petrecând cu aceştea circa trei ore.

Agenţia Presa.md:
http://www.presa.md/content.php?goto=news&do=show_news&category_id=1&news_id=7764
şi
Agenţia DECA-press
http://www.deca.md/?section=about

http://www.unimedia.md/index.php
http://www.presa.md/content.php
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Primarul de Chişinău Dorin Chirtoacă a vizitat Casa municipală specializată pentru copii, din sectorul
Botanica. Acţiunea se înscrie în programul manifestărilor organizate în cadrul Săptămânii Naţionale a
Voluntariatului, ce se desfăşoară la Chişinău în perioada 14 – 20 aprilie.
Şeful administraţiei capitalei le-a adus micuţilor cadouri, dulciuri şi literatură pentru copii. Dorin
Chirtoacă a vizitat toate auditoriile instituţiei şi s-a familiarizat cu condiţiile de aici.
Potrivit lui Chirtoacă, implicarea persoanelor publice în activităţi de voluntariat va oferi comunităţii
exemple de responsabilitate socială. Dorin Chirtoacă şi-a exprimat speranţa că asemenea iniţiative vor
determina un cerc tot mai mare de persoane să participe la aceste acţiuni caritabile.
Pe parcursul săptămânii curente, autorităţile municipale se vor implica şi în alte activităţi de voluntariat şi
vor participa la acţiunile de binefacere, organizate de organizaţiile non-profit.
Elena Robu-Popa

Evenimentul: Vizită la Liga Veteranilor Scenei, discuţie cu Valentina Saviţchi, pentru a afla mai
multe despre membri şi beneficiari, vizite şi ajutor la treburi casnice, pachete cu produse pentru
Constanţa Târţău şi Boris Buiucliu la domiciliu”.

La prânz, voluntarii au avut o lecţie de suflet la Liga
veteranilor scenei, unde au ascultat istoriile marilor
personalităţi: Valentina Saviţcaia, Artistă a poporului şi
Aurelian Dănilă, Preşedintele Uniunii Teatrale din
Moldova. Cei prezenţi au fost încălziţi de ceaiul şi torta
adusă şi servită de Preşedintele Parlamentului, Marian
Lupu. Doamna Valentina Saviţcaia a vorbit despre
succesele pe care le-a obţinut pe parcursul carierei sale, şi-a
expus viziunea asupra situaţiei curente a foştilor şi
actualilor artişti a ţării noastre. De asemenea, a menţionat
că membrii Ligii veteranilor scenei se întrunesc la fiecare
câteva luni, iar la următoarea întrunire au fost invitaţi şi
voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi a
Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”.

După ce au stat la masă şi-au discutat, Marian Lupu,
împreună cu reprezentanţi ai Ligii Veteranilor Scenei şi
Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, l-au vizitat la
domiciliu pe Boris Buiucliu, numit „vocea de aur” a
radioului naţional. Dormitorul acestuia era plin de pînze de
păianjen, bucătăria bîntuită de gîndaci, baia care nu este
funcţionabilă, pînã şi în frigiderul în care ar fi trebuit să fie
produse alimentare, sunt doar cîteva cărţi şi o groază de
gîndaci de bucătărie. Vesela din care mănîncă Domnul
Boris era foarte murdară, mîncarea pe care o primeşte de la
o organizaţie de binefacere o ţine pe patul pe care doarme,

de teamă să nu fie furate de nepotul său care are
aproximativ treizeci de ani şi locuieşte împreună cu Domnul Boris Buiucliu.

http://www.deca.md/
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Preşedintele Parlamentului i-a transmis bătrânului un pachet
cu produse alimentare şi două mii de lei. Chiar dacă situaţia
Domnului este una foarte gravă, acesta nu acceptă să fie dus
la un azil de bătrâni, pentru că-şi doreşte să moară acolo unde
au murit soţia şi fiica sa. Voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru
dreptul la viaţă” l-au ajutat pe Domnul Buiucliu, făcând un
pic de ordine în camera acestuia, spălând vesela şi curăţind
rafturile lambriului, dar toate acestea păreau a fi inutile în
mizeria în care trăieşte Dumnealui.

Durabilitate:
Domnul Marian Lupu, a promis fostului crainic că-i va aduce
un radio pentru ai mai alunga singurătatea care-l macină. De asemenea Preşedintele Parlamentului a promis
că va trimite o echipă de medici pentru a-l consulta. Radioul şi medicii au venit în aceeaşi zi. În prezent,
Parlamentul R. Moldova caută resurse pentru a face reparaţie în apartamentul Domnului Buiucliu. Nepotul
acestuia, la solicitarea TDV, a fost consultat de către specialiştii Asociaţiei „Viaţă Nouă” pentru a vedea
dacă nu are nevoie de îngrijiri şi / sau consiliere pentru abandonarea consumului de droguri. Voluntarii TDV
fac săptămînal o vizită Domnului Buiucliu pentru al ajuta cu cumpărăturile, ordinea în casă şi procurarea
medicamentelor de la farmacie.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Portalul de ştiri UNIMEDIA:
http://www.unimedia.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=5409

Voluntarul Marian Lupu se implică în cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului.
La întâlnirea cu reprezentanţii Ligii Veteranilor Scenei,
Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii
Moldova, a fost informat de către Valentina Saviţchi că
Liga întruneşte în prezent 155 de artişti pensionari,
majoritatea dintre care locuiesc în condiţii modeste şi se
confruntă cu dificultăţi financiare.
La rândul său, Preşedintele Parlamentului şi-a exprimat
regretul că personalităţile marcante ale Republicii Moldova
care au promovat valorile culturale şi au dus faima ţării nu
se bucură de atenţia cuvenită. Marian Lupu a subliniat
faptul că Parlamentul va transfera săptămâna curentă în
contul Ligii Veteranilor Scenei cinci mii de lei şi, totodată,
va adresa un apel tuturor parlamentarilor şi partenerilor
Legislativului pentru a contribui la susţinerea veteranilor scenei din Moldova.

Spicherul, de asemenea, a accentuat faptul că Parlamentul va identifica modalităţi de susţinere pe bază
permanentă a Ligii Veteranilor Scenei, precum şi va acorda o atenţie sporită problemelor sociale cu care se
confruntă artiştii pensionaţi. De asemenea, Parlamentul va examina posibilitatea amendării legislaţiei
privind sponsorizarea şi funcţionarea teatrelor, care, potrivit Preşedintelui UNITEM, nu mai corespunde
necesităţilor actuale din domeniu.

http://www.unimedia.md/index.php
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Pe parcursul zilei de ieri, Marian Lupu, împreună cu
reprezentanţi ai organizaţiilor de voluntari, l-a vizitat la
domiciliu pe Boris Buiucli, numit „vocea de aur” a
radioului naţional. Acesta a activat timp de 40 de ani
crainic la Radioul Naţional, iar în prezent pensionarul în
vârstă de 93 de ani este nevăzător şi locuieşte în condiţii
inumane, fără îngrijire din partea rudelor.

„Situaţia acestui bătrân este o dramă şi trebuie să facem
tot posibilul pentru ca să-l ajutăm şi pe el şi alte personalităţi marcante din Moldova, care, din păcate, îşi
trăiesc bătrâneţile în astfel de condiţii”, a menţionat Marian Lupu. Marian Lupu i-a transmis bătrânului
produse alimentare, două mii de lei şi, la rugămintea lui, îi va procura un aparat de radio.

Începând din 2007 Săptămâna Naţională a Voluntariatului este organizată tradiţional în fiecare an în luna
aprilie de către Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

În cadrul acţiunii de anul trecut 45 de voluntari au realizat 29 de activităţi în patru localităţi din ţară, de pe
urma cărora au beneficiat 9600 persoane.

În acest an, mai multe persoane din politică, au lăsat pentru câteva ore la o parte responsabilităţile publice
şi s-au implicat în acţiuni de voluntariat. Voluntarii implicaţi in Săptamâna naţională a voluntarilor 2008,
au avut ocazia să se simtă motivaţi şi incurajaţi, să practice voluntariatul prin faptul că au oferit timpul şi
abilităţile lor alături de Valentina Buliga, Preşedintele Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie
a Parlamentului R. Moldova; Valentina Stratan, Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a
Parlamentului R. Moldova; Leonid Bujor, Comisia pentru drepturile omului a Parlamentului R. Moldova.
Persoanele publice au confecţionat obiecte cu tematică pascală alături de voluntarii din Asociaţia
,,Motivaţie’’ şi copiii din internatul nr.2 din Chişinău şi copiii internaţi in Spitalul Oncologic. Alţi deputati,
împreună cu voluntarii Asociaţiei „Serviciu pentru Pace” au însoţit copiii de la Centrul Republican de
Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă la aeroport, unde au văzut mai multe tipuri de
avioane, care i-a încântat pe copii.

Solicitat de UNIMEDIA, Eduard Mihalaş, Director Executiv TDV, a menţionat: „Este important că în
cadrul SNV 2008 sunt implicate persoane publice care promovează ideea de voluntariat in R. Moldova. Un
exemplu în acest sens pot servi şi activităţile care au fost realizate astăzi cu participarea Domnului Marian
Lupu, Preşedintele Parlamentului R. Moldova şi a Domnului Dorin Chirtoacă, Primar General de
Chişinău, care arată comunităţii exemple de responsabilitate socială".

Lista celor care pot deveni voluntari este deschisă tuturor persoanelor. Oficialii care doresc să promoveze
prin propriul exemplu importanţa acţiunilor de voluntariat sunt încurajaţi să se implice şi să dedice câteva
ore din timpul său pentru a aduce o contribuţie persoanelor care au această necesitate. Scopul
organizatorilor este ca acţiunea să cuprindă cât mai multe grupuri-ţintă de beneficiari, iar societatea să
recunoască voluntariatul ca o valoare publică.

Postul de televiziune TV7:
http://www.eutv.md/index.php?module=news&select_month_year=4/2008&select_day=15%204&select_m
onth_year=4/2008&id_news=587

http://www.eutv.md/index.php
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Postul de televiziune TV7:
http://www.tv7.md/?page=Society&id=10736&lang=ro&list=1

Pentru inceput Presedintele Parlamentului s-a intilnit cu artista
poporului Valentina Saviţchi si presedintele uniunii teatrale
Aurelian Danila. Cei 3 au discutat mai bine de o ora despre
problemele cu care se confrunta in prezent artistii din Moldova
si despre cat de repede sunt uitati de autoritati.

Direct de la uniunea teatrala Lupu s-a deplasat la casele unor
artisti. Unul din acestia este Boris Buiucli, care timp de 40 de
ani a fost crainic la radio. Era considerat vocea de aur a

radioului national. Batrinul are 93 de ani, practic nu aude si nici nu vede. Traieste intr-o saracie greu de
descris. Are un singur nepot care nu-l ajuta cu nimic. Si este vizitat foarte rar de cineva. La intilnirea cu
presedintele parlamentului a avut o singura rugaminte.

- Radio sa ascult, eu nu pot sta in liniste, este imposibil. Eu tot timpul ascultam radio. Am unul micut, care
cand lucreaza, cand nu lucreaza, cand se aude, cand nu se aude, a spus Boris Buiucli, fost crainic la
radio.

Astazi fostul crainic a fost ajutat de voluntari sa-si faca ordine prin casa, iar presedintele parlamentului i-a
inminat 2 mii de lei si i-a promis sa-i aduca un aparat radio si sa-i faca reparatie in apartament.

- Este o drama si cred ca este cazul sa stim ca astfel de situatii exista, trebuie sa ne gandim la ele si sa
vedem care sunt posibilitatile de ajutorare a acestor persoane, fiindca sunt personalitati de fapt, a
subliniat Marian Lupu, preşedintele parlamentului RM.

La plecare Marian Lupu a afirmat ca discutia ce tine de problemele artistilor din Moldova va continua si
saptamina viitoare.
MARINA PINZARU, IURIE CUTU, VEACESLAV COTIN, PENTRU COTIDIAN

Evenimentul: Acţiune comunitară (Vizită la Gimnaziul Internat nr.2 din oraşul Chişinău – lucru pe
ateliere).
În cadrul activităţii
realizate de către
Asociaţia Motivaţie
şi Centrul
Comunitar pentru
Copii şi Tineri
(CCCT) au fost
confecţionate ouă şi
animăluţe din gips
cu ocazia Sfintelor

Sărbători de Paşte. Cei aproximativ 100 de elevi ai claselor primare de la Gimnaziul Internat nr. 2 din oraşul
Chişinău au lucrat pe ateliere. În atelierul unu, copiii au ornat şi îndoit figurinele obţinute, în cadrul

http://www.tv7.md/
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celorlalte ateliere copiii au fost ocupaţi cu terapie ocupaţională şi floristică. În lucrul pe ateliere copiii au
fost ajutaţi de Doamna Valentina Buliga, Preşedintele Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi
familie a Parlamentului R. Moldova împreună cu cei 14 voluntari ai Asociaţiei „Motivaţie”. În urma
acestei activităţi de voluntariat, care a durat aproximativ 2 ore, au fost realizate 40 figurine din gips şi 7
aplicaţii de floristică.

Evenimentul: Acţiune comunitară: Vizită de binefacere la
spitalul Oncologic.

În cadrul SNV 2008 Doamna Valentina Stratan, Comisia
pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului
R. Moldova a vizitat secţia de oncopediatrie a Spitalului
Oncologic. Aici Doamna deputat, timp de o oră, împreună cu
cei 15 copii şi părinţii acestora au pregătit figurine din gips cu
tematică pascală.

Copiii plini de energie, în pofida problemelor grave de sănătate
pe care le au, s-au implicat activ la ornarea ouălor, alţii au
îndoit figurile obţinute. Cea mai mare bucurie le-a adus
copiilor jocul de-a „Teatrul de păpuşi” – personajele principale
fiind confecţionate chiar de copiii din spital.

În cadrul acestei activităţi, realizate de către Asociaţia „Motivaţie” şi Centrul Comunitar pentru Copii şi
Tineri (CCCT), au fost confecţionate aproximativ 40 figurine din gips şi 7 aplicaţii de floristică.

Evenimentul: Activitatea "Ecoul Inimii" - vizită la Aeroportul Chişinău împreună cu copii de până
la 5 ani din cadrul Centrului Republican de Plasament si Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă.

Voluntarii Asociaţiei „Serviciu pentru Pace” împreună cu Domnul Leonid
Bujor, Comisia pentru drepturile omului a Parlamentului R. Moldova au
mers cu copiii de la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare a Copiilor
de Vîrstă Fragedă la Aeroportul internaţional Chişinău. Voluntari din Marea
Britanie şi R. Moldova,
împreună cu câţiva 8
educatori de la orfelinat  şi
25 de copii au făcut o
plimbare de primăvară.
Copiii, cu vîrsta cuprinsă
între 2 şi 5 ani, au vizitat
Aeroportul internaţional
Chişinău unde au aflat cum

zboară, decolează şi aterizează un avion, cum e să
conduci un asemenea transport şi, visul fiecărui copil –
cum poţi să ajungi pilot.
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Durabilitate:
Voluntarii Asociaţiei „Serviciu pentru Pace” (6 din Marea Britanie şi 8 din R. Moldova) frecventează
săptămînal Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă, unde ajută
personalul orfelinatului la îngrijirea şi socializarea copiilor abandonaţi sau orfani, lipsiţi de griji şi dragostea
părintească.

Evenimentul: Activitate de comunicare şi stabilire a necesităţilor de ajutor pentru un tânăr de 20 ani,
ţintuit la pat de mai mulţi ani.

Tânărul stă la pat de la vârsta de 11 ani, din cauza unei probleme grave de sănătate. Are o situaţie familială
în general grea. Stella Jantuan, Şeful Secţiei Informativ-Analtice a Parlamentului R. Moldova, Vera
Fabricantova, Şeful Secţiei Resurse Informaţionale a Parlamentului R. Moldova şi Nicolae
Corlăteanu, Şeful Secţiei Analiză şi Studiu Parlamentar a Parlamentului R. Moldova au vizitat acest
tânăr. Acesta are un computer dar la care nu poate să ajungă şi să aşeze singur. De aceea, persoanele publice
menţionate i-au adus în dar un scaun, chiar din plenul Parlamentului. Tânărul a rămas foarte mulţumim
pentru dar deoarece acum va putea singur să se aşeze în faţa calculatorului.
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Evenimentul: Expoziţie cu vânzare a lucrărilor realizate de persoanele cu disabilităţi.

Pe parcursul SNV 2008 mai multe organizaţii neguvernamentale au organizat activităţi de confecţionare a
lucrărilor de către persoanele cu disabilităţi, pentru a participa în cadrul expoziţiei organizate de Ministerul
Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului şi Reţeaua ONG din domeniul Social. La expoziţie au fost
prezentate diverse lucrări ale copiilor: tablouri, broderii, jucării de pluş, ouă din gips – toate te
impresionează prin frumuseţea lor, dar mai ales faptul că au fost făcute de persoane cu nevoi speciale.

Expoziţia a fost desfăşurată în holul Palatului Naţional unde au fost invitaţi deputaţi, miniştri, ambasadori şi
alte persoane publice pentru a vedea creaţiile persoanelor cu disabilităţi din diferite şcoli, centre de zi şi
orfelinate.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Postul de televiziune TV7:
http://www.tv7.md/?page=Society&id=10765&lang=ro&list=1

In capitala s-a desfasurat ce-a dea II editie a expozitiei cu vinzare a lucrarilor confectionate de
Broderii, diferite bibelouri, jucarii de plus si multe alte lucrari confectionate manual de copii cu disabilitati,
au fost prezentate in cadrul celei de a doua expozitii cu vinzare desfasurata in holul Palatului National. Toti
doritorii au avut posibilitatea sa cumpere oricare din obiectele expuse, ajutind in acest fel tinerii cu nevoi
speciale. Expoziţia cu vânzare a lucrărilor confecţionate de către persoanele cu dizabilităţi a ajuns la a 2-a
editie. In acest an la eveniment au participat 15 instituţii din toata republica: scoli-internat, case de copii,
centre de zi, care au prezentat peste 700 de lucrări. Banii colectaţi din vinzare vor fi utilizaţi la discreţia
participanţilor.

- Eu astazi am venit cu 9 tablouri pictate recent pe care le-am ales. Sunt mai mici in dimensiuni. Deja am
vindut unul din ele si este primul aport pentru tratamentul meu, care in curind trebuie sa se realizeze, a
spus Olga Cârnaţ, participantă la expoziţie.

La eveniment au fost invitati demnitarii, ambasadorii, reprezentantii ong-urilor si toti doritorii.

- Ne bucura foarte mult ca Moldova si societatea noastra tot mai mult pun pret pe ceea ce pot persoanele cu
disabilitati sa confectioneze si aceasta este un lucru salutabil, a mentionat Lucia Gavriliţă, viceministrul
protecţiei sociale, familiei şi copilului.

- Mi se pare incredibil. Am cumparat lucruri confectionate de copii din diferite institutii de aici din
Moldova: diferite broderii, bibelouri. Toate sunt superbe, a subliniat John Mayer, expert internaţional în
implementarea strategiei privind reforma sistemului rezidenţial.

-Am vazut oameni care sunt fericiti pentru faptul ca au venit cu niste lucruri frumoase facute de ei personal
si cand te apropii de o masa sa vezi ce este, in primul rind auzi «aceasta am facut cu mina mea». Si intr-
adevar persoana simte bucuria de la cei care se uita, a concluzionat Larisa Catrinici, ministrul sănătăţii al
RM. La prima ediţie a expoziţiei desfasurata anul trecut, au participat 18 instituţii care au castigat 9 mii de
lei - bani acumulaţi din vânzarea lucrărilor expuse.
MARINA PÎNZARU, VEACESLAV COTIN, PENTRU COTIDIAN

Joi, 17 aprilie – a patra zi a SNV 2008

http://www.tv7.md/
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Evenimentul: Seminar de informare despre voluntariat pentru lucrătorii de biblioteci.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Biblioteca municipală „B. P.
Haşdeu” a organizat o activitate de instruire pentru lucrătorii din bibliotecile municipiului Chişinău. Cei 25
de participanţi au fost familiarizaţi cu conceptul de voluntariat, cum poate implica o bibliotecă voluntari sau
cum să desfăşoare o activitate de voluntariat, care este importanţa voluntariatului pentru R. Moldova şi de ce
fiecare din trebuie să ne implicăm în activităţi de voluntariat. Participanţii au fost informaţi despre aspectele
voluntariatului organizat, care este munca oferită cu voinţă şi gratuit în formă de timp, servicii, deprinderi
prin intermediul organizaţiilor sau grupurilor asociative. În această formă se permite rambursarea directă a
costurilor sau încurajări şi stimulente şi voluntariatul neformal ce reprezintă ajutorul necompensat care are
loc în cadrul grupurilor de prieteni, familie sau relaţiilor de rudenie, de cunoştinţă, se poate manifesta
sporadic sau cu intensitatea joasă. La finele seminarului, participanţii au avut posibilitatea de a se
familiariza cu activitatea Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

Evenimentul: Expoziţie despre activităţile de voluntariat realizate de ONG.

În promovarea voluntariatului este foarte important de informat
populaţia direct, oferindu-le acestora posibilitatea de-a se
familiariza cu
activităţile de
voluntariat, de a pune
întrebări şi de a găsi o
organizaţie sau
instituţie unde pot
face voluntariat. În
acest context,

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a
organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale o expoziţie despre
activităţile de voluntariat realizate de ONG.  Tinerii s-au arătat
interesaţi de activităţile realizate, iar o parte din aceştia şi-au
arătat interesul de-a se implica în calitate de voluntar.

Evenimentul: Vizită pentru comunicare şi un pachet de Paşte la marea actriţa Domnica Darienco,
ajunsa la vârsta senectuţii.

În Săptămîna Naţională a Voluntariatului 2008, Igor Klipii din cadrul Comisiei pentru securitate naţională,
apărare şi ordinea publică a Parlamentului R. Moldova, s-a implicat în activităţi de voluntariat la fel ca şi
alte persoane publice. Împreună cu Emilia Timohina, voluntar de la Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” au
mers în vizită la emblema scenei teatrului moldovenesc, actriţa Domnica Darienco. Interpretă a peste o sută
de roluri pe scena Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" şi născută la aceeaşi dată cu marele poet Mihai
Eminescu, Domnicăi Darienco i-au fost decernate de-a lungul carierei sale artistice cele mai înalte titluri şi
distincţii de stat. Rolul mătuşii Ruţa din "Păsările tinereţii noastre" de Ion Druţă i-a adus actriţei titlul
onorific de artistă a poporului din fosta URSS.
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La cei 90 de ani pe care îi va împli în ianuarie 2009, actriţa este plină de optimism. Povestindu-le oaspeţilor
despre viaţa sa plină de activităţi, călătorii şi dificultăţi a afirmat că vede o schimbare în societate şi nu spre
bine: „tinerii sunt mai uşuratici, dezmăţaţi şi o dată cu ei se schimbă totul”. De asemenea a menţionat că nici
teatrul nu mai are aceleaşi valori ca şi altă dată şi nici unii actorii nu mai joacă la fel de bine. Domnul Klipii
în calitate de deputat a întrebat-o ce şi-ar dori şi cu ce ar fi cazul să o ajute, la care Doamna Darienco a spus
că este împăcată cu ceea ce are şi că ar trebui ajutaţi ceilalţi colegi ai ei care o duc mai greu, însă a spus că
îşi doreşte ca şi la noi în R. Moldova să existe un muzeu teatral. Deputatul a susţinut ideea menţionând că ar
fi minunat ca în acest muzeu să fie expuse o serie de poze ale actriţei. Doamna teatrului moldovenesc a
rugat ca voluntarii să mai intre pentru a mai comunica. Cu toate că este o persoană deschisă dumneaei nu a
acceptata să facă poze, din acest motiv nu putem prezenta fotografii de la această activitate.

Evenimentul: Prezentarea proiectului de lege cu privire la
voluntariat în Parlamentul R. Moldova.

Antoniţa Fonari, Preşedinte TDV şi Director Executiv al
Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi” şi Cristian Ziliberbeg
de la Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale
pentru Drepturile Omului din Moldova – organizaţii membre
ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de
voluntariat – au realizat 2 ateliere în domeniul voluntariat
pentru participanţii la Parlamentul Tinerilor. Tinerii deputaţi au
fost familiarizaţi cu specificul activităţii de voluntariat şi au
identificat care sunt motivaţiile de a face voluntariat.
Participanţii la Parlamentul Tinerilor au aflat despre legea cu
privire la voluntariat şi despre analiza cost-beneficiu a acestui
proiect de lege. De asemenea, s-a discutat asupra mecanismelor
de implementare a legii cu privire la voluntariat, cum va
motiva legea instituţiile publice de a implica voluntari în
activitatea sa sau ce facilităţi vor avea studenţii şi elevii care
fac voluntariat.

Durabilitate:
În urma atelierelor tinerii deputaţi ca după modelul deputaţilor
veritabili ai Parlamentului R. Moldova, să se implice în
activităţile SNV 2008. Astfel, deputaţii Parlamentului Tinerilor
vor distribui materiale în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”
referitor la voluntariat, tutun şi hepatitele virale B şi C.
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Evenimentul: Forumul Tinerilor din municipiul Bălţi.
Ministerului Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova a organizat în municipiul
Bălţi forumul tinerilor. În cadrul acestuia, au fost prezentate activităţile
realizate până-n prezent în baza Strategiei Locale de Tineret a municipiului
Bălţi, modalitatea de implicare a actorilor sociali şi determinarea principalelor
priorităţi pentru viitor. Cei peste 500 de tineri şi voluntari din cadrul ONG,
grupuri de iniţiativă, CLT au discutat asupra celor 4 direcţii prioritare ale
Strategiei Locale de Tineret pentru reactualizarea acestui document pentru
2009-2011.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Site-ul Ministerului Educaţiei şi Tineretului:
 http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=8&Article=672

Forumul Tinerilor la Bălţi.
Evenimentul se încadrează în Programul de Acţiuni dedicat Anului Tineretului - 2008 şi a re-actualizării
Strategii de Tineret 2009-2013. La eveniment au fost prezenţi
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Tineretului, precum
şi reprezentanţii municipalităţii din Bălţi. Organizarea
forumurilor este realizată în parteneriat cu UNICEF, Banca
Mondială, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
Programul forumului a durat 2 zile, cu implicarea a peste 500
de tineri.  În cadrul lucrărilor forumului a fost organizată
masa rotundă cu genericul „Bilanţul unui an de
implementare a Strategiei Locale de Tineret în mun. Bălţi.
Consultarea opiniei tinerilor”. Aici au fost prezentate
priorităţile cuprinse în SLT, obiectivele preconizate,
rezultatelor obţinute, şi partenerii SLT “Iniţiativa şi
colaborarea tinerilor în numele viitorului”.

Comunicări conform celor 4 direcţii prioritare ale SLT:
1.Accesul la informaţie, dezvoltarea iniţiativei şi activităţii

civice a tineretului.
2.Propagarea modului sănătos de viaţă.
3.Prevenirea şi combaterea şomajului în rîndurile tinerilor.
4.Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile.

Cei prezenţi la masa rotundă, şi anume reprezentanţi ai ONG
locale de tineret, consultanţi şi specialişti din APL, s-au
implicat în discuţii şi dezbateri.
De asemenea, a fost prezentate rezultatele studiu sociologic a
tinerilor mun. Bălţi, privind necesitatea şi eficienţa Strategiei
Locale de Tineret. După încheierea dezbaterilor, tinerii au fost
invitaţi să viziteze expoziţia agenţilor economici şi a ONG-lor
de tineret “Viitorul este în mâinile tale” (orientare
profesională, reprofilare, angajare în câmpul muncii), desfăşurată în holul teatrului V. Alecsandri. La

http://www.edu.md/
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sfârşitul zilei, tinerilor li s-a pregătit un spectacol muzical cu premierea tinerilor performanţi din mun.
Bălţi.

Notă: În lunile aprilie-mai, Forumuri Raionale de Tineret se vor desfăşura în toate raioanele republicii, la
care vor participa tineri din toate localităţile raionului şi reprezentanţii autorităţilor publice locale.
Aceste evenimente urmăresc atingerea a doua obiective: pe de o parte, Grupurile Raionale de Lucru vor
prezenta tinerilor rezultatele atinse pe parcursul implementării primului an al Strategiei Raionale de
Tineret (2007), iar pe de alta parte – tinerii îşi vor expune părerea pe marginea re-actualizării Strategiei de
Tineret (2009-2013) si a priorităţilor care urmează a fi incluse în acest document.
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Evenimentul: Acţiune comunitară: Vizită la Gimnaziul Internat din Străşeni.

Doamna deputat în Parlamentul R. Moldova – Valentina Cuşnir din cadrul Comisiei pentru agricultura si
industria alimentara a fost şi ea implicată în activităţi de
voluntariat. Dumneaei s-a deplasat la gimnaziu-internat din
Străşeni pentru ca împreună cu copiii de acolo să încondeieze
ouă. Copiii au avut parte şi de un set de cărţi din partea
Doamnei Valentina Cuşnir, care a fost înconjurată de copii de
la internat. Asociaţia „Motivaţie” şi Centrul Comunitar
pentru Copii şi Tineri, organizatorii acestei activităţi au
divizat copii pe ateliere de lucru: terapie prin desen,
floristică,
confecţii brăţări
etc. Cei peste
400 de elevi din

clasele primare ale gimnaziului-internat din Străşeni au reuşit
să încondeieze ouă, să facă felicitări de Paşti, să deseneze şi să
facă figurine din gips.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Postul de televiziune PRO TV:
http://www.protv.md/filme/zi-plina-la-scoala-internat-din-
straseni.html?id_file=25123#25123

Evenimentul: Curs internaţional de managementul proiectelor în cadrul programului „Tineret in
Acţiune”. Acţiunea 2 „Serviciul European de Voluntariat”.

În perioada 18 – 23 aprilie, Consiliul Naţionala al
Tineretului din Moldova, organizaţie membră a
Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de
voluntariat, a organizat la Chişinău
cursul internaţional de instruire "Managementul
proiectelor internaţionale".

Scopul cursului a fost de a oferi participanţilor
tehnici de scriere, implementare şi evaluare a
proiectelor internaţionale şi de a încuraja stabilirea
parteneriatelor între tinerii din statele Uniunii
Europene şi Europei de Est in cadrul programului
"Tineret in acţiune". Pe parcursul cursului de instruire
participanţii au asimilat metode moderne de

implementare a proiectelor internaţionale prin stabilirea unor parteneriate durabile, ţinând cont de
eventualele dificultăţi ce pot apărea in desfăşurarea lucrului de tineret.

Vineri, 18 aprilie – a cincia zi a SNV 2008

http://www.protv.md/filme/zi-plina-la-scoala-internat-din-


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 Moldova (CReDO),
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social (prin Asociaţia „Motivaţie”), Serviciu pentru Pace (SPP).

32

Partenerii Coaliţiei in cadrul SNV 2008: Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, WWAC Moldova

Parteneri ai Coaliţiei: Portalul de ştiri UNIMEDIA, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova (MET),
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău (DGETS Chişinău).

Activitatea coaliţiei este posibilă graţie
Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Fundaţiei Soros – Moldova (FSM)

Un accent mare a fost pus pe Acţiunea 2 a programului „Serviciul
European de Voluntariat", şi Acţiunea 1 "Schimburi de Tineret" care
oferă posibilităţi pentru
schimburi de voluntari intre
diferite ţări şi schimb de
practici in promovarea şi
dezvoltarea voluntariatului.
Participanţii au fost
încurajaţi să elaboreze
proiecte proprii care
dezvoltă parteneriate şi

promovează voluntariatul. Numărul total al participanţilor a fost de
22 de persoane, 9 dintre care reprezentând Letonia, Federaţia Rusă,
Danemarca, Finlanda, Estonia şi Ukraina.

Evenimentul: Vizită la Grădiniţa Creşă nr. 9 de tip Sanatorial.

În urma acţiunilor de fund-raising pe care „World Wide Aid and Cooperation” le-a desfăşurat în cadrul
liceelor “Ion Creangă” şi “Spiru Haret” a fost colectată suma
de 1158 lei. Aceşti bani reprezintă donaţii ale elevilor şi
profesorilor din aceste instituţii. Banii colectaţi au fost utilizaţi
pentru achiziţionarea unei mini- biblioteci şi a materialelor
didactice necesare pentru instruirea copiilor din cadrul
grădiniţei – creşe nr.9. În activitatea  de selectare şi procurare a
cărţilor şi materialelor didactice pentru grădiniţa-creşă au
participat elevii din liceele “Ion Creangă” şi “Spiru Haret”.
După acţiunea
de donare a

cărţilor
grădiniţei-

creşe, voluntarii WWAC şi elevii din liceele “Ion Creangă”
şi “Spiru Haret” au desfăşurat activităţi distractive şi
cognitive pentru copiii din cadrul grădiniţei-creşe nr.9.

Scopul activităţii a fost oferirea copiilor şi cadrelor
didactice din grădiniţa-creşă nr. 9 a unei mini-biblioteci şi a
materialelor didactice moderne şi interactive, necesare
pentru procesul educaţional şi dezvoltarea lor intelectuală.
Desfăşurarea acestor activităţi a facilitat înţelegerea de
către elevi a importanţei voluntariatului şi a implicării active în problemele comunităţii, iar copiii din cadrul
grădiniţei-creşe au avut posibilitatea de a interacţiona cu semenii lor.

Durabilitate:
Voluntarii WWAC vor merge o dată în săptămână la această grădiniţă şi vor lucra cu copii, folosind
materiale didactice şi mini-biblioteca donată.
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Evenimentul: Preşedintele Parlamentului R. Moldova, Marian Lupu, şi voluntarii Coaliţiei pentru
promovarea legii şi activităţilor de voluntariat merg la Condrăteşti (Ungheni) într-o localitate grav
afectată de secetă pentru a ajuta câteva femei care cresc în singurătate câte 4 copii.

Voluntarii din organizaţiile
membre şi partenere ale
Coaliţiei pentru promovarea
legii şi activităţilor de
voluntariat, cei care au iniţiat
Săptămîna Naţională a
Voluntariatului 2008, au fost pe
parcursul zilei de sâmbătă la
Condrăteşti, Ungheni împreuna
cu Domnul Marian Lupu,

Preşedintele Parlamentului R.
Moldova. Un sat plin de oameni care
trăiesc cu greutăţile lor. Primarul
satului, Domnul Ion Bodrug,
împreună cu Preşedintele Parlamentului
a divizat responsabilităţile fiecăruia
pentru a ajuta la lucrări de primăvară şi
pregătiri de Paşti în 3 familii unde
mamele văduve cresc cîte 4 copii.

În familia Angelei Barcari, în vârstă de
28 de ani, sunt 3 copii – Grigore de 7
ani, Aurel de 5 ani, Maria de 2 ani şi
Tudor de 4 luni. Soţul acesteia a decedat
în 2007 de diabet zaharat. În altă familie,

familia Antoci, soţul care avea anumite probleme neurologice, s-a spânzurat 2 ani în urmă din cauza că nu
putea să-şi întreţină familia.
Doamna Lidia Antoci are 35 de
ani, creşte în prezent 4 copii:
Eugenia de 9 ani, Alexandru de
7 ani, Ion de 6 ani şi Zina care
are 4 ani. Ultima familie care a
fost vizitată şi ajutată este
Maria Caraman cu cele 2 fiice
ale sale – Valentina de 10 ani
şi Violeta de 8 ani şi cei 2
feciori gemeni: Corneliu şi Cristian de 4 ani. Doamna Violeta a

lucrat un timp peste hotare, timp in care copii au fost prin internate. Ulterior s-a întors în ţară, preluându-şi
copiii din orfelinate.

Sâmbătă, 19 aprilie – a şasea zi a SNV 2008
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Pentru început, în una din familii, Marian Lupu împreună cu
câţiva bărbaţi a scos gardul vechi. Gardul nou a fost pus cu
mare cinste, pentru că s-au adunat mulţi oameni pentru a vedea
cum Preşedintele Parlamentului R. Moldova se descurcă cu
treburi casnice. Din păcate nu toţi sătenii să arătau deschişi să
ajute şi ei, pentru că „nu era la ei acasă”. După ce stâlpii şi
gardul au fost aşezaţi, Domnul Lupu împreună cu câţiva
voluntarii au vopsit poarta. Între timp, alţi voluntarii au avut
grijă de copii, care se arătau a fi foarte drăgălaşi, dar plin de
tristeţe. Preşedintele Parlamentului a fost însoţit de fiica sa de
13 ani, Sanda, care s-a arătat un maestru adevărat la vopsit
poarta, chiar dacă in familie nu a avut asemenea ocazie.

Durabilitate:
Asemenea activităţi ne arată direct cum fiecare din noi, ca cetăţean,
putem face un bine, putem dedica voluntar 30 de minute sau 6 ore care
oferă exemple celor din jur şi mobilizează comunitatea la rezolvarea

problemelor.

Toţi voluntarii care au
mers la Condrăteşti nu au
rămas indiferenţi faţă de
soarta celor 3 familii
social-vulnerabile. Bucuria
care licărea în ochii
copiilor, lacrimile de
bucurie cu bunăvoinţă în
gospodăriile lor au
fost cele mai
scumpe şi calde
mulţumiri pentru
fiecare voluntar,
avînd satisfacţia
gândului că au
contribuit la
fericirea unor
oameni. De aceea,
peste o săptămînă la

Condrăteşti
funcţionari ai Parlamentului R. Moldova au mai făcut o vizită
pentru a aduce un nou WC, scutece pentru copilul de mai puţin

de jumătate de an, produse alimentare şi alte lucruri utile fiecărei din familii.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Site-ul Parlamentului R. Moldova:
http://www.parlament.md/news/pressrelease/19.04.2008/

http://www.parlament.md/news/pressrelease/19.04.2008/
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Marian LUPU, Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, impreuna cu fiica Sanda si un grup de
voluntari, s-au deplasat astazi in localitatea Condratesti din raionul Ungheni, unde au ajutat mai multe
femei care cresc in singuratate cate patru copii. Actiunea s-a desfasurat in cadrul Saptamanii Nationale
a Voluntariatului care este organizata in perioada 14 - 20 aprilie curent si este sustinuta de Parlamentul
Republicii Moldova.
Presedintele Parlamentului impreuna cu un grup de voluntari au lucrat in gospodaria Angelei Barbacari,
care creste singura 3 baieti si o fetita, cu varste cuprinse 7 ani si 4 luni. Spicherul, in comun cu tinerii
voluntari, au ajutat la diverse lucrari, inclusiv la constructia gardului, vopsit, etc.

In cadrul actiunii de astazi trei familii din Condratesti au beneficiat de materiale de constructii, produse
alimentare, imbracaminte, incaltaminte si jucarii pentru copii, rechizite scolare.

Pe parcursul aceste saptamani mai multi parlamentari participa in diverse actiuni de voluntariat in vederea
promovarii importantei activitatii si contributiei voluntarilor pentru dezvoltarea societatii din Republica
Moldova.

Prin exemplul propriu acestia vor promova impactul pozitiv pe care il au actiunile voluntarilor asupra vietii
comunitatii si contributia voluntariatului la dezvoltarea responsabilitatii sociale.

Incepand din 2007 Saptamana Nationala a Voluntariatului este organizata traditional in fiecare an in luna
aprilie de catre Coalitia pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat. In cadrul actiunii de anul
trecut 45 de voluntari au realizat 29 de activitati in patru localitati din tara, de pe urma carora au
beneficiat 9600 persoane.

Jurnal de Chişinău:
http://www.jurnal.md/jurnal/article/6680/

Marian Lupu, voluntar
autor: A.G.
Marian Lupu a dat dovadă de generozitate în Săptămâna Mare. Spicherul a fost impresionat de cazul
dramatic al unei familii numeroase din satul Condrăteşti, raionul Ungheni, fostul jud. Ungheni, şi a
decis să facă un gest nobil pentru aceştia.

Astfel, preşedintele Parlamentului a reparat, împreună cu fiica sa, Sanda, şi cu un grup de tineri voluntari,
o porţiune de gard din gospodăria acestora. Angela Barbacari creşte de una singură trei băieţi şi o fetiţă,
cu vârste cuprinse între patru luni şi şapte ani. Ea a rămas mută de uimire în faţa mărinimiei spicherului
moldovean, declarând că nu i-a venit să creadă că tocmai o persoană aşa de importantă în stat îi va repara
gardul. „Mulţumim din suflet domnului Lupu!”, a spus femeia, cu ochii în lacrimi de bucurie.

Acţiunea la care a participat Marian Lupu s-a înscris în cadrul Săptămânii naţionale a voluntariatului, care
a fost organizată în perioada 14-20 aprilie, fiind susţinută de Parlamentul R. Moldova.

http://www.jurnal.md/jurnal/article/6680/
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Evenimentul: Pregătiri pentru sărbătorile de Paşte în cadrul unei instituţii pentru copii fără familii:
amenajarea curţii, vopsirea scaunelor.

Domnul Vlad Filat, Vice-preşedinte al Comisiei
pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică a
Parlamentului R. Moldova, împreună cu soţia Sanda
Filat, Director General la Top English School of
Today, au fost şi ei implicaţi în cadrul SNV 2008.
Soţii Filat au făcut o vizită la „Casa Gavroche”.
Pentru a se simţi cu adevărat voluntari, Vladimir Filat
împreună cu copii din cadrul centrului au vopsit
băncile. Sanda Filat s-a jucat şi a desenat pe asfalt cu
copiii.
O bucurie foarte mare au avut copii când au aflat că
soţii Filat au adus şi o maşină de nisip pentru ca cei
mici să se poată juca. Cu toate acestea, Victor Roşca
din echipa Domnului Filat ne-a demonstrat profunda
sa dezamăgire în legătură cu această activitate.

Principalul argument a fost insuficienţa de mediatizare a activităţii în care a fost implicat cuplul Filat. Noi,
organizatorii SNV 2008, considerăm că am lucrat corect pentru a asigura reflectarea mass media a
eforturilor Doamnei şi Domnului Filat, iar implicarea în activităţi de voluntariat nu trebuie să presupună
automat şi mediatizarea la chiar toate posturile TV a activităţilor respective.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
http://www.protv.md/filme/in-ajutorul-copiilor-care-au-nevoie-de-sprijin.html?id_file=25111#25111

Evenimentul: O zi de sâmbătă în familie: Familiile Lucinschi şi Galic vor petrece împreună câteva
ore, timp în care copiii celor două familii vor discuta despre interesele lor iar Lioşa Galic, care suferă
de distrofie musculară şi este foarte talentat in domeniul arte plastice va prezenta oaspeţilor lucrările
sale.
Omul de afaceri Chiril Lucinchi, împreună cu soţia sa, Ana Lucinschi, şi cei 2 copii – Petru şi Sandală – au
mers în familia lui Lioşa Galic, care din cauza unei probleme de sănătate se deplasează puţin. Lioşa este un
băiat tânăr, activ, optimist şi comunicabil, dar boala de care suferă situaţia materială a familiei, îl lipseşte de
posibilitatea de a comunica cu semenii şi a face studii, în special studii în domeniul artelor plastice. Cu toate
acestea, Lioşa este foarte talentat în domeniul artelor plastice, prezentând oaspeţilor lucrările sale. Îi place să
deseneze în creion, visând la o expoziţie personală. De aceea Familia Lucinschi i-a adus un set de ustensii
de pictură, care l-au bucurat nespus de mult pe Lioşa. Chiril Lucinschi a rămas impresionat de lucrările lui
Lioşa, apreciind munca acestuia prin susţinerea pe viitor în mai multe acţiuni.

Durabilitate:
Familia Lucinchi a comunicat cu Lioşa şi mama lui, venind cu propunerea de a organiza pentru Lioşa o
sesiune de pictură. S-a stabilit că Domnul Lucinchi va organiza o deplasare la Orheiul-Vechi pentru ca
Lioşa să poată desena, ca ulterior să-şi prezintă lucrările în cadrul unei expoziţii. Chiril Lucinschi se va
adresa la un specialist pentru a vedea de ce îngrijire medicală trebuie să beneficieze în continuare Lioşa.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Postul de televiziune PRO TV:
http://www.protv.md/filme/in-ajutorul-copiilor-care-au-nevoie-de-sprijin.html?id_file=25111#25111

http://www.protv.md/filme/in-ajutorul-copiilor-care-au-nevoie-de-sprijin.html
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Postul de televiziune TV7:
http://www.tv7.md/?page=Society&id=10808&lang=ro&list=1
Lista celor care s-au decis sa participe la actiunea «Saptamina Voluntariatului» este tot mai mare.

Lista celor care s-au decis sa participe la actiunea «Saptamina Voluntariatului», pe zi ce trece este tot mai
mare. Pentru prima data in postura de voluntar s-a aflat si Chiril Lucinschi, preşedintele fundaţiei Europa
Libera – Moldova. El, impreuna cu sotia si 2 copii au vizitat un tinar talentat, care picteaza destul de bine,
dar care sufera de distrofie musculara.
Preşedintele fundaţiei Europa Libera –Moldova, Chiril Lucinschi a recunoscut ca este pentru prima data in
calitate de voluntar. Atunci cand i-a fost propusa participarea la acţiunea «Saptamina Voluntariatului», nu
a ezitat, si-a luat soţia si 2 copii si a mers in vizita la Alexei Galic. Un tinar de 16 ani, care pictează lucrări
extraordinare, dar suferă de o boala mai rar intilnita – distrofie musculara. Din aceasta cauza, baiatul nu
se mişca foarte bine, oboseşte repede si se deplasează foarte greu. Oaspeţii, cum se cuvine, nu au venit cu
maina goala. Timp de câteva ore, familia Lucinschi si gazdele au discutat despre copilărie, sport, arta si
chiar s-au inteles sa meargă pentru câteva zile la Orheiul Vechi, sa admire peisajele de acolo. Iar in viitor
sa organizeze o expoziţie personala a lui Alexei.

- Mi-au plăcut aceşti oameni, toata familia Lucinschi. Nu ma aşteptam la atâta bunătate fata de mine. Ne-
am inteles ca vom merge intr-o excursie la Orhei. Poate acolo voi picta ceva pentru viitoarea mea expoziţie,
a spus Alexei Galic.

- Eu cred ca el trebuie sa lupte totusi mai mult si mai mult ca sa aiba mai multa sănătate si viata lui sa nu
difere de viata altor copii, a menţionat Petru Lucinschi.

- Moravurile bune fara lege pot totul, dar lege fara moravuri aproape nimic. De aceea este foarte potrivit,
poate fi chiar o lozinca, o maxima, pentru acest program. Este un lucru necesar pentru orice om. Trebuie sa
treacă prin aceasta purificare spirituala. Ceea ce noi am făcut astăzi este foarte bine pentru familia
noastră, a subliniat Chiril Lucinschi, preşedintele fundaţiei europa Liberă – Moldova.
MARINA PÎNZARU, VEACESLAV COTIN, PENTRU COTIDIAN

http://www.protv.md/filme/in-ajutorul-copiilor-care-au-nevoie-de-sprijin.html
http://www.tv7.md/
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Evenimentul: Acţiunea de binefacere „Paşte pentru fiecare" cu implicarea voluntarilor TDV.

Una din frumoasele tradiţii ale Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este sărbătoarea „Paşte
pentru fiecare”, organizată în fiecare an, pentru persoanele care au nevoie de un mic ajutor şi să discute cu
cineva, oameni singuri într-o lume atât de mare (persoane în etate care au contribuit la dezvoltarea ţării
noastre – foşti actori, profesori; copii şi tineri din familii social-vulnerabile).
Anul acesta activitatea a fost realizată în cadrul SNV 2008, relatând  prin aceasta un exemplu reuşit de
voluntariat şi solidaritate socială cu implicarea mai multor voluntari şi persoane publice, drept exemplu fiind
Elena Leşan, Director Program Societate Civilă al Fundaţiei Soros – Moldova care a contribuit şi ea
financiar.

În cadrul acestei activităţi voluntarii au mers la beneficiari cu un pachet şi cuvinte frumoase de Paşte.
Pachetul a  inclus produse alimentare de primă necesitate (ceai, zahăr, bomboane, fructe, suc, unt şi alte
lactate). Fondurile necesare pentru pregătirea pachetelor au fost colectate pe parcursul anului într-o „căsuţă”
specială în oficiul TDV şi din dorinţa şi posibilităţile membrilor fiecărei organizaţii implicate anul acesta la
realizarea unei dorinţe şi unei bucurii pentru beneficiarii Sărbătorii.

Evenimentul: Distribuirea materialelor informative despre hepatitele virale B şi C, HIV/SIDA,
daunele aduse de fumatul pasiv/activ de către tinerii deputaţi.

Cei 51 de deputaţi ai
Parlamentului Tinerilor, după
exemplul deputaţilor
Parlamentului R. Moldova s-au
implicat şi ei în activităţi de
voluntariat. Aceştia au distribuit
în Grădina Publică „Ştefan cel
Mare” materiale informative ce
ţin de hepatitele virale B şi C,
daunele aduse de către tutun şi cum te poţi implica în activităţi de

voluntariat. Activitatea, organizată de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi Centrul de Resurse
„Tineri şi Liberi” a oferit tinerilor posibilitatea de-a se implica şi ei în activităţi care să crească
responsabilitatea socială a comunităţii.

Duminică, 20 aprilie – a şaptea zi a SNV 2008
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Evenimentul: Îngrijirea câinilor comunitari si oferirea de servicii medicale, inclusiv sterilizarea
acestora in cadrul unui Centru veterinar.

În cadrul Săptămînii
Naţionale a
Voluntariatului (SNV)
2008, Doamna Vitalia
Pavlicenco s-a implicat
voluntar în acordarea
asistenţei unui câine
vagabond, care avea
nevoie urgentă de o

intervenţie chirurgicală.

În urma consultaţiilor
făcute de medicii
veterinari, „Pâşca” (aşa
am numit noi acest
câine) a fost operată.
Doamna Vitalia
Pavlicenco deputat în
Parlamentul R.
Moldova în cadrul
Comisiei pentru politică
externă şi integrare
europeană a fost
implicată şi ea în calitate de voluntar pentru soluţionarea problemei
câinilor vagabonzi. Cei 3 câini vagabonzi care se află în curtea Şcolii
serale nr. 2 din Chişinău au fost analizaţi de un medic veterinar, iar
deputatul Vitalia Pavlicenco a avut grijă care născut de curînd. Unul
din câini grav bolnav a fost dus la un Centru veterinar pentru a stabili
de ce îngrijiri medicale are nevoie. În urma consultărilor făcute, s-a
constatat că câinele are hernie, având nevoie de operaţie, care
împreună cu alte medicamente costă 2000 de lei. Asociaţia „Tinerii
pentru dreptul la viaţă” şi Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” au
colectat pentru această operaţie 400 de lei. Doamna Vitalia
Pavlicenco a contribuit cu 200 lei, iar Elena Leşan, Director de
Program Societate Civilă şi Dorina Baltag, Asistent de Program
Societate Civilă din cadrul Fundaţiei Soros – Moldova împreună cu
Cristina Andoni, Societatea Comercială „Top Consulting” S.R.L.,
Stelian Rusu, Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA

în R. Moldova şi Vitalie Dascăl, Analist financiar la Moldova Agroindbank au colectat suma de 1400 de lei.

Luni, 21 aprilie – ultima zi a SNV 2008
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Durabilitate:

Această activitate este una care continuă chiar şi după finisarea
SNV 2008. Câinele Puşa a fost operat cu suuces şi i se acordă
îngrijiri în continuare. Doamna Vitalia Pavlicenco vine regulat
pentru a o vizita pe Puşa şi pentru a aduce de mâncare la
maidaneyi. Elena Leşan şi Dorina Baltag din cadrul Programului
Societate – Civilă a Fundaţiei Soros – Moldova au identificat
gazde pentru căţeluşi. TDV caută familii care să le adopte pe
Puşa şi Knopka.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Postul de televiziune TV7:
http://www.tv7.md/?page=Society&id=10809&lang=ro&list=1

Vitalia Pavlicenco preocupata de cainii fara adapost
Deputatul in parlament Vitalia Pavlicenco a decis sa ajute cainii fara adăpost. Si nu intamplator. Liderul
naţional-liberalilor iubeşte animalele si nu numai pe cele proprii, ci si pe cele străine. Vitalia Pavlicenco
are acasă un cane si o pisica.
Acest câine din curtea scolii serale din sectorul Botanica este un adevărat stăpân aici. Profesorii au grija
de el, il hrănesc. Acum insa câinele s-a îmbolnăvit. Prin grija deputatului Vitalia Pavlicenco si a unei
organizaţii de binefacere câinele va fi operat. Pentru aceasta s-au acumulat 500 de lei. De asemenea
legiuitoarea a adus de mâncare si unei pisici cu motanasi. S-a decis de a cauta un stăpân pentru motanasi,
iar mata sa fie sterilizata.

BBC Moldova:
http://www.bbc.co.uk/romanian/moldova/story/2008/05/080505_caini_vagabonzi.shtml

Problema câinilor vagabonzi în Chişinău
În fiecare primăvară apar pe străzile Chişinăului mii de căţei
nou-născuţi. Odată cu ei, nenumărate plângeri din partea
cetăţenilor. Tudor Maniv este directorul regiei municipale
Autosalubritate spune că „avem sute de plângeri în fiecare zi,
sute de scrisori înregistrate la noi ca să luăm urgent măsuri.
Lumea nu poate dormi, nu poate merge prin oraş."
La camera de gardă a spitalului de urgenţă din Chişinău mi s-a
spus că zilnic vin, în medie, câte două persoane muşcate de
câini.

Dar numărul lor poate fi şi mai mare, cum a fost de exemplu pe data de 2 mai. Fiecare caz înseamnă şi
trecerea prin deloc plăcutul tratament antirabic.

http://www.tv7.md/
http://www.bbc.co.uk/romanian/moldova/story/2008/05/080505_caini_vagabonzi.shtml
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În Consiliul Municipal Chişinău subiectul construirii unui azil pentru câinii vagabonzi a revenit recent pe
ordinea de zi. Ce-i drept, doar în în forma unei informări. Nici un proiect concret deocamdată.
În CMC par să existe două curente de opinie : unii cred că primăria ar trebui să administreze centrul
pentru câinii vagabonzi, alţii spun că de acest lucru ar trebui să se ocupe organizaţiile neguvernamentale
de protecţie a animalelor.

Din câte se pare - la ora actuală anume voluntarii par să fie cei care acţionează cel mai mult pentru o
rezolvare civilizată a problemei câinilor vagabonzi la Chişinău.
„Şi atunci dacă vezi câinii aceştia prăpădiţi ca vai de ei, sau dacă te deranjează că sunt prea mulţi - încerci
să faci voluntariat", spune Antoniţa Fonari, directorul Centrului de resurse „Tineri şi liberi".

„Chiar astăzi am dus un câine pe care l-am luat de pe teritoriul spitalului de psihiatrie. L-am operat direct
în maşină - avea legată de gât o sârmă", spune Valentina Dudnic, directoarea unei asociaţii de protecţie a
drepturilor animalelor.
După ce a avut iniţiativa creării din bani privaţi a unui azil pentru câini, acum consideră că eforturile
trebuie extinse şi în educarea noilor generaţii.

„Au venit două domnişoare de la Organizaţia Mondială de Protecţie a Drepturilor Animalelor, WSPA şi
vor să ne ajute - să plătească un grup de voluntari care să umble pe la şcoli, să citească lecţii cu diverse
materiale didactice. În acest fel să ne schimbăm atitudinea faţă de patrupezi", spune Valentina Dudnic.
E un drum lung, mi-a spus Valentina Dudnic. Chiar luni, un grup de copii de 12-13 ani din Chişinău au
spânzurat în curtea unde trăiesc o căţea.

Portalul de ştiri UNIMEDIA şi Jurnal de Chişinău:
http://www.jurnal.md/jurnal/article/7036/
http://www.unimedia.md/index.php?mod=home&hmod=newsbyid&id=6015

Vitalia Pavlicenco a tratat-o pe Puşa
Faceţi cunoştinţă - este PUŞA, o căţeluşă comunitară ce ar
putea fi invidiată de toate „prietenele” sale de cartier. De puţin
timp, are un tutore celebru: deputatul Vitalia Pavlicenco.
Doamna deputat a „cunoscut-o” pe Puşa în cadrul unui
program de voluntariat, când a ales să îngrijească de ea la
îndemnul Antoniţei Fonari (Centrul de Resurse Tineri Liberi)
şi al lui Eduard Mihalaş (Asociaţia "Tinerii pentru drepturi la
viaţă”).
„Puşa avea o hernie imensă la glandele mamare şi am dus-o
imediat la o clinică veterinară de la Botanica, unde a fost
operată. Apoi a trecut cu bine perioada post-operatorie, însă
boala ar putea recidiva”, ne spune Vitalia Pavlicenco, precizând
că operaţia a costat în jur de 2000 de lei, iar îngrijirea post-

operatorie a fost gratuită, din partea policlinicii, medicamentele şi alimentaţia fiind procurate de Antoniţa
Fonari şi Vitalia Pavlicenco. Dna Pavlicenco, cunoscută prin slăbiciunea pentru animale şi sensibilitatea
cu care le tratează, a îndrăgit-o pe Puşa şi o vizitează regulat unde e adăpostită, în curtea unei şcoli. „Puşa
e ascultătoare, se culcă şi arată cum se cicatrizează rana, se vede clar că e un câine abandonat”, mai spune

http://www.jurnal.md/jurnal/article/7036/
http://www.unimedia.md/index.php
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deputata.
Jessica şi Cezar, preferaţii casei
Vitalia Pavlicenco este o apărătoare înfocată a celui mai bun prieten al omului. În toamnă, a avut şapte
căţei la căsuţa de vacanţă, aduşi pe lume de Strelka, venită la poartă, cel mai probabil fiind alungată de pe
undeva. Căţeluşii au fost daţi pe mâini bune, doi fiind „adoptaţi” de un pretor din Chişinău. De fiece dată
când se întâlneşte cu „părinţii adoptivi”, dna deputat se interesează neapărat de soarta căţeilor.
Şi pentru că nu au nepoţi, soţii Vitalia şi Sergiu Pavlicenco s-au înconjurat de două „sufleţele” - pisicii
Jessica şi Cezar. Ultimul a primit acest nume pentru că s-a născut prin cezariană, asistat la naştere chiar
de stăpâna sa. Jessica, în schimb, a fost luată, micuţă şi flămândă de tot, de la colţul blocului de locuit.
Acum e parte din familie. „Sunt cuminţi şi foarte fericiţi când mergem la fazendă. Ne dăruiesc atâta
bucurie! Mă doare însă când văd animale vagabonde, murdare, flămânde şi bolnave – o oglindă a societăţii
noastre neputincioase şi indiferente”, afirmă deputata Pavlicenco. Ne dezvăluie cum îngrijeşte, împreună
cu soţul, cele două feline: le face baie, îi piaptănă, le taie unghiile şi îi duc la medic.

În ultima vreme, au o problemă – pisicii s-au cam îngrăşat. E şi normal, dacă ne gândim că sunt răsfăţaţi
cu delicatese şi că iarna, în apartament, nu au suficient spaţiu pentru mişcare. Jessica preferă mâncarea
degresată, pliculeţele cu păstrăvi şi sturioni, salam, cărniţă de pui şi peşte, iaurtul şi laptele, pe când Cezar
nu bea decât lăptic, adoră păstările, dovleceii, brânza şi untul. Jessica este o pisică foarte „vorbăreaţă” şi
obişnuieşte să lenevească pe congelator. În ultima vreme, cei doi răsfăţaţi aduc şi căpuşe de la fazendă, de
aceea umblă unşi mereu cu iod.

După sterilizarea în această primăvară a Strelcei, căţeluşa abia aşteaptă să întindă gâtul pentru zgardă, să
mai stea câte două-trei zile la fazendă în cuşca de lângă căsuţă, liniştită şi asigurată cu de toate. Are o voce
plăcută şi e un bun paznic. În rest, e în grija unei vecine de la fazendă.
Sursa: Jurnal de Chişinău

Comentarii:
Scris de Eduard la 29 Mai 2008, 10:22
Ne bucuram ca aceasta activitate, care a fost initiata in cadrul Saptaminii Nationale a Voluntariatului
2008, a aparut in Jurnal de Chisinau si multumim UNIMEDIA pentru redactarile ulterioare facute la acest
articol. Trebuie de remarcat că Doamna Vitalia Pavlicenco a fost foarte responsabilă, venind regulat
pentru a hrăni cîinii din curte, a vedea ce face Puşa şi a o duce la medicul veterinar. Antoniţa Fonari,
Preşedintele Consiliului de Conducere în cadrul Asociaţiei "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV) şi
Director Executiv al Centrului de Resurse “Tineri şi Liberi” a oferit foarte mult timp şi suflet pentru Puşa şi
alţi cîţiva cîini vagabonzi din curte. Pentru consultările medicale ale Puşei înainte de operaţie, operaţia in
sine şi medicamentele post operatorii au costat peste 2000 de lei (pentru toţi aceşti bani avem cecuri şi
facturi). Mai multe detalii ce ţin de cheltuielile acestei activităţi (inclusiv costurile pentru hrana Puşei şi a
cîinilor vagabonzi din curte) sunt reflectate in Raportul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2008, care
poate fi ridicat de la sediul TDV (bd Traian 11/2, Chişinău).

Cea mai importantă contribuţie financiară pentru operaţia Puşei a venit de la un grup de persoane, cărora
TDV le este foarte recunoscător: Elena Leşan, Dorina Baltag, Cristina Andoni, Stelian Rusu şi Vitalie
Dascăl care au colectat suma de 1400 de lei.

Ne cerem scuze că numele şi contribuţia lor nu a fost menţionată în acest articol, dar din păcate nu am fost
contactaţi de Alina Guţu, pentru a oferi informaţii ce ţin de această activitate.
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Evenimentul: Vizită intr-o familie social-vulnerabilă.
O altă activitate realizată în ultima zi a SNV 2008 a fost vizita Domnului Mihai Ghimpu, Preşedintele

Consiliului municipal
Chişinău într-o familie
cu 7 copii, dintre care
unul suferă de epilepsie
şi autism. Tatăl familiei
– cel care lucrează
pentru a întreţine
familia, şi mama – care
are grijă de casă şi copii
au fost încurajaţi de
Domnul Mihai Ghimpu.
În pofida faptului că
părinţii o duc greu cu
cei 7 copii, ei nu vor să-
şi dea copii într-un
internat sau la o casă
specializată pentru
persoanele cu nevoi
speciale, în cazul
băiatului bolnav de epilepsie şi autism. Câţiva ani în urmă au
suferit un incendiu şi la moment locuiesc în 2 camere sumar
mobilate cu o mobilă veche.
În afară de cuvintele bune aduse de Preşedintele Consiliului

Municipal, Mihai Ghimpu a adus şi pachete cu cozonac, iepuraşi şi multe dulciuri pentru copii. Cei mici s-
au bucurat de jucării, copiii mai mari au primit un set de
cărţi, iar părinţilor le-a fost oferită suma de 3000 lei.

De menţionat că în cadrul SNV 2008 persoanele publice
implicate au oferit timpul pentru mai multe munci fizice
sau pentru a-şi folosi abilităţile de comunicare pentru
dezvoltarea copiilor anumite deprinderi. Toate persoanele
publice au venit cu contribuţii financiare şi cadouri pentru
beneficiari.

Reflectarea evenimentului în mass-media:
Postul de televiziune PRO TV.

Evenimentul:Socializare prin ecologizare.

„World Wide Aid and Cooperation” împreună cu voluntarii săi a iniţiat o activitate de ecologizare
desfăşurată în cadrul Centrului de Cazare pentru Solicitanţii de Azil. Scopul acestei activităţi a fost
facilitarea integrării în societate a persoanelor refugiate care vin din spaţii culturale diferite. În cadrul acestei
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activităţi voluntarii WWAC împreună cu refugiaţii din cadrul Centrului au amenajat terenul de joacă pentru
copii, precum şi zonele de recreere din Cadrul Centrului de Cazare pentru Solicitanţii de Azil. Refugiaţii din
cadrul Centrului au avut posibilitatea să interacţioneze cu reprezentanţii societăţii civile moldoveneşti şi să
stabilească contacte cu aceştia.

Evenimentul: Şedinţă de evaluare a SNV 2008 şi iniţierea unui dialog / parteneriat sistemic între APL
şi ONG care promovează voluntariatul.
Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2008 a fost încheiată cu o şedinţă  de evaluare la care au  participat
atît organizaţiile din partea Coaliţiei pentru  promovarea legii şi activităţilor de voluntariat cît şi
reprezentanţi ai instituţiile publice – Svetlana Chifa, Şefa Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului
şi Valentina Cujbă, Director-adjunct a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului
Chişinău. În cadrul şedinţei s-a făcut o evaluare a activităţilor realizate în cadrul SNV 2008, modul de
organizare, desfăşurare, de implicare a persoanelor publice şi de reflectarea a activităţilor în mass-media.
Astfel, pentru următoarele ediţii se va încerca mediatizarea activităţilor prin intermediul unei singure
instituţii media, care să promoveze foarte clar ideea de voluntariat. La şedinţă s-a convenit ca Asociaţia
„Tinerii pentru dreptul la viaţă”, care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor
de voluntariat, va face o statistică a activităţilor realizate în cadrul SNV 2008: numărul de beneficiari,
persoanele publice implicate, mediul de realizare a activităţilor (rural sau urban), voluntari, organizaţii şi
instituţii implicate în realizarea activităţilor, precum şi alte date statistice utile în evaluarea SNV.

Agenţia Presa.md
http://www.presa.md/content.php?goto=news&do=show_news&category_id=1&news_id=7963

Între 14 şi 21 aprilie, perioada de desfăşurare a SNV 2008, au fost organizate 62 de activităţi cu
participarea voluntarilor. Numărul beneficiarilor este de aproximativ 15 000 de persoane, în special copii
şi tineri.

În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului au fost
implicaţi peste 32 de deputaţi, miniştri, viceminiştri,
consilieri, primari şi alte persoane publice care prin gestul
lor au oferit comunităţilor exemple de responsabilitate
socială.

Multe dintre persoanele publice, precum deputaţii Marian
Lupu, Valentina Stratan, Valentina Buliga şi omul de
afaceri Chiril Lucinschi rămân „conectaţi" la cazurile în
care s-au implicat. Chiar astăzi, deputatul Vitalia
Pavlicenco va merge pentru a duce la operaţie câinele
comunitar pe care l-a îngrijit şi prezentat la veterinar zilele
trecute.

În total timpul oferit voluntar de persoanele publice a constituit aproximativ 230 ore, timpul oferit de
voluntari din ONG – 1150 ore. În bani valoarea muncii depuse ar constitui minimum 20 700 lei.
Elena Robu-Popa

http://www.presa.md/content.php
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Statistica SNV 2008

În cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului „Hai în gaşca voluntarilor”, desfăşurată în perioada
14 – 21 aprilie 2008 au fost organizate 65 de activităţi de promovare a conceptului şi practicii de
voluntariat: activităţi de informare, distribuire de materiale informative, acţiuni de ecologizare, de
recrutare a voluntarilor, ateliere de management a voluntarilor pentru coordonatorilor de voluntari,
cursuri de instruire în managementul proiectelor Tineret în Acţiune (Acţiunea 2: Serviciul European
de Voluntariat), ateliere de art-terapie cu persoane din grupuri social-vulnerabile, activităţi cu şi
pentru persoanele care suferă de maladii oncologice, vizite în familii aflate în dificultate sau foste
personalităţi care au o situaţie precare (actori, crainici etc.), activităţi care implică deţinuţii,
persoane care se reabilitează în urma consumului de droguri sau care trăiesc cu HIV/SIDA,
migranţii, copii instituţionalizaţi.

Activităţile SNV 2008 au fost realizate în 10 localităţi din R. Moldova: Chişinău, Bălţi, Ungheni,
Condrăteşti (Ungheni), Străşeni, Ialoveni, Brăneşti (Orhei), Leova, Briceni şi Răzeni, în urma
cărora au beneficiat peste 25 000 de persoane (în special tineri), unde au fost implicaţi 30 deputaţi,
miniştri, vice-miniştri, consilieri, primari şi alte persoane publice care prin implicare lor au oferit
comunităţilor exemple de responsabilitate socială. Cu toate acestea, avem şi 1 persoană publică
nemulţumită de participarea sa în calitate de voluntar, deoarece evenimentul la care a participat nu a
fost suficient mediatizat 

În total timpul oferit de persoanele publice este de aproximativ 220 ore, de către voluntarii din ONG
1200 ore, în total timp oferit voluntar este echivalent cu 30 000 lei. La organizarea, desfăşurarea şi
evaluarea activităţilor din cadrul SNV 2008 au fost implicaţi minim 50 voluntari. De asemenea s-a
reuşit recrutarea a 20 de voluntari, care au fost incluşi în cadrul Programului de Instruire Continuă a
Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă”.

Un punct foarte în cadrul SNV 2008 îl constituie şi faptul că o mare parte din activităţile realizate
au fost mediatizate. După datele de care dispune Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi
activităţilor de voluntariat, aproximativ 15 instituţii media (posturi de televiziune sau radio, presă
scrisă sau electronică) au realizat aproximativ 35 reportaje / articole de promovare a conceptului de
voluntariat prin prisma activităţilor realizate pe parcursul SNV.

Suntem recunoscători Fundaţiei Soros – Moldova şi Agenţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională pentru suportul financiar acordat în realizarea SNV 2008 şi persoanelor fizice  care
au contribuit şi financiar la realizarea unor acţiuni nobile.
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Partenerii Coaliţiei in cadrul SNV 2008: Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, WWAC Moldova
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Bugetul SNV 2008

Linia de buget Nr. de
unităţi

Preţ
unitate,

lei

Total,
lei

Finanţator

Consumabile
Birotică pentru atelierul „Managementul
Voluntarilor”

16
persoane

14 224 Fundaţia Soros –
Moldova

Birotică pentru conferinţa de presă de
lansare a SNV 2008

18 persoane 14 252 Fundaţia Soros –
Moldova

Multiplicarea materialelor pentru conferinţa
de presă, atelierul de management a
voluntarilor, a şedinţei de evaluare şi a altor
activităţi realizate în cadrul SNV 2008

1460 foi 0,6 876 Fundaţia Soros –
Moldova

Multiplicarea şi broşurarea raportului SNV
2008

68 rapoarte x
53 pagini

0,3 1113 Fundaţia Soros –
Moldova

Sub-total: 2 465
Telefon
Telefonul de oficiu 418

2 cartele 100
2 cartele 250
2 cartele 50

Cartele GSM pentru organizarea şi
stabilirea detaliilor activităţilor, discuţii cu
persoanele publice, consilierii acestora,
consultanţi, experţi. 4 cartele 150

1400
Reprezentanţa
din Moldova a
Companiei
„Emerging
Markets Group
LTD”

Sub-total: 1818
Alimentare
Pauză de masă Atelierul „Managementul
voluntarilor”

16 persoane 35 560 Fundaţia Soros –
Moldova

Pachete pentru beneficiarii activităţii „Paşte
pentru fiecare”

10 persoane 200 2000 Voluntarii TDV /
„Tineri şi Liberi”

Pachete pentru voluntari (suc, ciocolate,
biscuiţi)

20 persoane 32 640 Fundaţia Soros –
Moldova

Pauză de cafea / ceai pentru persoanele
publice implicate în proiect (ceai, cafea,
suc, ciocolate, biscuiţi)

Aproximativ
15 pauze

30 450 Fundaţia Soros –
Moldova

Serviciu de întreţinere a oficiului (ştergare,
şerveţele, detergenţi etc.)

20 18 360 Fundaţia Soros –
Moldova

Sub-total: 4 010
Transport
Transport pentru deplasarea organizatorilor
SNV 2008 la activităţi în teren, şedinţe, pre-
şedinţe cu persoane publice etc.

37
deplasări

35 1295 Fundaţia Soros –
Moldova

Sub-total: 1 295
Cheltuieli administrative
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Organizarea şi coordonarea tuturor
activităţilor realizate pe parcursul SNV
2008

3 persoane 500 1500 Timp oferit
voluntar

Voluntari 50 persoane
x 8 zile x 3

ore

5 6000 Timp oferit
voluntar

Expert pentru organizarea, moderarea şi
evaluarea atelierului de management a
voluntarilor

1 persoană 600 600 Fundaţia Soros –
Moldova

Sub-total: 8 100
Alte cheltuieli

1400 2000 Elena Leşan,
Dorina Baltag,
Cristina Andoni,
Stelian Rusu şi
Vitalie Dascăl

200 Vitalia
Pavlicenco

268 Antoniţa Fonari

Consultaţia, operaţia şi medicamentele post-
operatorii pentru Puşa (câine vagabond)

132 Eduard Mihalaş
Sterilizarea maidanezelor 2 150 300 Voluntarii TDV

şi „Tineri şi
Liberi”

Arenda sălii pentru desfăşurarea conferinţei
de presă

1 400 400 Parlamentul R.
Moldova

TOTAL: 17 798

Alte cheltuieli, estimativ încă 15 000 MDL – (transport în teritoriul ţării, unelte şi materiale pentru
reparaţie, produse alimentare şi de igienă pentru persoanele social-vulnerabile), au fost acoperite de
Parlamentul R. Moldova şi din banii personali ai persoanelor publice şi voluntarilor implicaţi.
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MULŢUMIM din numele beneficiarilor:

Se spune că odată, tocmai când începuse perioada ploilor, un om săpa gropi în grădina sa.

- Ce faci? l-a întrebat vecinul său.

- Plantez nişte meri, a răspuns acesta.

- Şi tu aştepţi să mănânci vreun fruct din aceşti pomi?

- Nu, eu nu voi trăi până atunci, însă alţii vor mânca. Mi-am dat seama ieri că toată viaţa am mâncat

fructe din arborii plantaţi de alţii. Mi-am propus să-mi arăt în acest fel recunoştinţa.

MULŢUMIM din suflet tuturor celor care au fost alături de noi în cadrul Săptămânii Naţionale a

Voluntariatului 2008 şi care zi de zi şi-au dedicat timpul voluntar pentru o contribui la imaginea

voluntariatului în R. Moldova, începând cu tinerii voluntari până la persoane publice – deputaţi,

miniştri, vice-miniştri, primari, consilieri etc.

MULŢUMIM PERSOANELOR PUBLICE
care au oferit comunităţilor exemple de responsabilitate socială prin

implicarea în activităţi de voluntariat

Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului R. Moldova împreuna cu familia Dumnealui;

Vitalia Pavlicenco, Comisia pentru politica externă şi integrare europeană a Parlamentului R.
Moldova;

Valentina Buliga, Preşedintele Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului
R. Moldova;

Valentina Stratan, Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului R. Moldova;

Valentina Şerpul, Comisia pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului R. Moldova;

Leonid Bujor, Comisia pentru drepturile omului a Parlamentului R. Moldova;

Vlad Filat, Vicepreşedinte al Comisiei pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publica al
Parlamentului R. Moldova;
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Partenerii Coaliţiei in cadrul SNV 2008: Parlamentul R. Moldova, Asociaţia „Prietenii copiilor”, WWAC Moldova
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Igor Klipii, Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică a Parlamentului R.
Moldova;

Valentina Cuşnir, Comisia pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului R.
Moldova;

Monica Babuc, Consilierul Vicepreşedintelui Parlamentului R. Moldova, Iurie Roşca;

Galina Balmos, Ministrul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului;

Lucia Gavriliţa, Vice-ministrul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului, împreuna cu cei doi copii ai
Dumneaei;

Iurii Bucinschi, Vice-ministrul Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului;

John Mayer, Expert Internaţional în „Implementarea strategiei privind reforma sistemului
rezidenţial”;

Ion Ceban, Vice-ministrul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova;

Dorin Chirtoacă, Primarul General de Chişinău;

Mihai Ghimpu, Preşedintele Consiliului Municipal Chişinău;

Oleg Cernei, consilier al Consiliului Municipal Chişinău;
Tatiana Naghibeda-Tverdohleb, Director general, Direcţia Generala Educaţie, Tineret şi Sport a
municipiului Chişinău;

Valentina Cujba, Director-adjunct, Direcţia Generala Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului
Chişinău;

Svetlana Chifa, Şefa Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;

Chiril Lucinschi, om de afaceri, împreuna  familiei Dumnealui;

Elena Leşan, Director Program Societate Civilă al Fundaţiei Soros – Moldova;

Lolita Parcevschii, Şef centru metodic Leova;

Maria Burea, specialist principal, Briceni;

Ion Ţurcanu, lucrător de tineret, Primăria Răzeni.
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MULŢUMIM VOLUNTARILOR
pentru efort, timp şi suflet

1. Antoniţa Fonari, Director Executiv al Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”, Preşedinte TDV;

2. Oxana Ţurcanu, Coordonator al Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”, CC TDV;

3. Emilia Timohina, Voluntar „Tineri şi Liberi”;

4. Cristian Ziliberberg, Consultant CReDO;

5. Eduard Mihalaş, Director Executiv, Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV);

6. Daniela Leancă, Voluntar TDV;

7. Cristina Cegodari, Voluntar TDV;

8. Cătălina Brânza, Voluntar TDV;

9. Cristina Darii, Voluntar TDV;

10. Vera Ţurcanu, Preşedinte, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM);

11. Alexandru Musteaţă, Voluntar CNTM;

12. Cristian Căpăţână, Voluntar CNTM;

13. Ana Acălugăriţei, Voluntar CNTM;

14. Ecaterina Surdu, Coordonator de voluntari, Asociaţia „Motivaţie”;

15. Florin Ţurcanu, Vice-preşedinte, Asociaţia „Serviciu pentru Pace”;

16. Victoria Morozov, Asociaţia „Prietenii Copiilor”;

17. Olga Corochii, Director Executiv, World Wide Aid & Cooperation Moldova (WWAC).

MULŢUMIM MASS-MEDIA
care au mediatizat activităţile realizate în cadrul SNV 2008

1. Portalului de ştiri UNIMEDIA – www.unimedia.md

2. Postului de televiziune TV7 – www.tv7.md

3. Postului de televiziune ProTV – www.protv.md

4. Postului de televiziune EuroTV – www.eutv.md

5. Compania Publică „Teleradio-Moldova” – www.trm.md

6. BBC Moldova – www.bbc.md

7. Postului de Radio „Kiss-FM” – www.kissfm.md

8. Postul de radio „Europa Liberă” – www.europalibera.org

9. Agenţiei de presă Presa.md – www.presa.md

10. Agenţiei de presă „DECA-Press” – www.deca.md

www.unimedia.md
www.tv7.md
www.protv.md
www.eutv.md
www.trm.md
www.bbc.md
www.kissfm.md
www.europalibera.org
www.presa.md
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Cartea de vizită a organizatorilor SNV 2008

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat a fost creată în august 2006 de către 5
ONG active în domeniul voluntariat. Scopul Coaliţiei este promovarea şi facilitarea implicării tinerilor în
activităţi de voluntariat organizate de persoanele juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ.
Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat este promotorul celor mai importante activităţi
de voluntariat organizate anual în R. Moldova. Secretariatul Coaliţiei este menţinut de Asociaţia „Tinerii
pentru dreptul la viaţă”.

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) – a fost formată în iunie 1997, având ca misiune
prevenirea excluderii sociale a tinerilor şi promovarea unui mod sănătos de viaţă prin activităţi de
voluntariat. TDV menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” – format în octombrie 2001, având drept scop dezvoltarea culturii
civice a tinerilor şi promovarea valorilor democratice în societate prin: - transferul şi schimbul de experienţă
prin comunicarea la nivel de reţele, ateliere, mese rotunde, întruniri etc.; - promovarea parteneriatelor
sociale între instituţii şi organizaţii neguvernamentale pentru realizarea unor proiecte de colaborare.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) – este forul de reprezentare al structurilor
asociative de tineret din Republica Moldova, în relaţiile cu structurile guvernamentale, forurile, instituţiile
naţionale şi internaţionale din domeniul tineret.

Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova
(CReDO) – este organizaţie de consultanţă în domeniul politicilor publice şi reformelor democratice, ce
oferă consultanţă în elaborarea politicilor, opţiunilor de politici, formularea instrumentelor de implementare
a politicilor şi dezvoltarea capacităţilor de implementare ale acestora.

Asociaţia „Motivaţie” – are ca misiune îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu disabilităţi locomotorii
prin crearea serviciilor alternative de calitate, implicarea beneficiarilor în prestare de servicii şi promovarea
drepturilor acestora.

Asociaţia „Serviciu pentru Pace” (SPP) – înregistrată la în 2002 cu scopul de a promova cultura păcii prin
schimb intercultural şi serviciu de voluntariat în folosul comunităţii. SPP are ca obiective promovarea
voluntariatului în rîndul tinerilor, favorizarea schimbului intercultural şi contribuirea la soluţionarea
problemelor şi conflictelor existente în societate.

Date de contact:
Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: (+373 22) 567 551; fax: (+373 22) 567 489
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

www.deca.md

