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Calendar de activităţi r-ul Cahul 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a XII-a, 1-7 octombrie 2018 

  

Data 
Prezentarea activității  

(Ce, unde, când?) 

Denumirea 

organizației / 

instituției / grupului 

de inițiativă 

responsabil 

Denumirea partenerilor 

implicaţi (APC, APL, 

ONG etc.), inclusiv 

partenerii media și 

business 

Beneficiarii 

activității 

E-mail și telefon 

ale persoanei 

responsabile 

Promovare 

1 oct Denumire activității: Împreună facem ziua mai bună! (I) 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Ioan Vodă” 

 Ora: 8.30-14.00  

Descrierea activității: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gașca voluntarilor „ 

în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, va fi 

amplasată o boxa destinată pentru colectarea hainelor, 

jucariilor, cărților de citit, de colorat etc. pentru copiii de 

la centrele de orfelinat. 

A.O.Perspectiva A. O. Perspectiva Parteneri 

media Cahul – events 

Copiii de la centrele 

de orfelinat. 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Denumire activității:Starturi vesele 

Locul desfășurării: Centrul de Plasament ”Împreună” 

Cahul 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Activități interactive 

YK ”Agape” (Centrul 

de Sănatate Prietenos 

Tinerilor). 

 

AO ”Pas cu Pas regiunea 

SUD” 
Copii Centrului de 

Plasament 

”Împreună” 

valecica@mail.ru 

 

www.aoperspecti

va.org 

Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

Denumire activității: Face Painting and Interesting 

games  

Locul desfășurării: grădiniță Ghiocel nr. 1  

Ora: 15.00-16.30  

Descrierea activității: Copiii de la gradinita Ghiocel nr. 1 

din Cahul vor fi vizitati de către echipa Fondului pentru 

Tineri Cahul, cu multe jocuri amuzante și palpitante și de 

asemenea cu Face Painting. 

 

Fondul pentru Tineri 

CAHUL 

 

 

grădiniță Ghiocel 

nr. 1 Ora: 15.00-

16.30  

 

 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com Mevșa 

Olga 

www.aoperspecti

va.org 

mailto:valecica@mail.ru
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Denumire activității: Împreună facem ziua mai bună! (II) 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Ioan Vodă” 

 Ora: 8.30-14.00  

Descrierea activității: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gașca voluntarilor „ 

în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, va fi 

amplasată o boxa destinată pentru colectarea hainelor, 

jucariilor, cărților de citit, de colorat etc. pentru copiii de 

la centrele de orfelinat. 

A.O.Perspectiva A. O. Perspectiva Parteneri 

media Cahul – events 

Copiii de la centrele 

de orfelinat. 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Miercuri 

3 oct. 

Denumire activității: Training 
Locul desfășurării: A.O. Perspectiva 

Ora: 14:00-17:00 

Descrierea activității:  educația non-formală, 

comunicarea tinerilor de diferite naționalități 

A.O. Perspectiva A.O. Perspectiva 

Cahulevents 

Membrii Fondului 

pentru Tineri Cahul 

angelasinigur97@g

mail.com 

 

079860403 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Denumire activității: Împreună facem ziua mai bună! (III) 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Ioan Vodă” 

 Ora: 8.30-14.00  

Descrierea activității: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gașca voluntarilor „ 

în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, va fi 

amplasată o boxa destinată pentru colectarea hainelor, 

jucariilor, cărților de citit, de colorat etc. pentru copiii de 

la centrele de orfelinat. 

A.O.Perspectiva A. O. Perspectiva Parteneri 

media Cahul – events 

Copiii de la centrele 

de orfelinat. 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Joi  

4 oct. 

Denumire activității:Training 

Locul desfășurării: A.O. Perspectiva 

Ora: 14:00-17:00 

Descrierea activității: educația non-formală, 

comunicarea tinerilor de diferite naționalități  

A.O. Perspectiva A.O. Perspectiva 

Cahulevents 

Voluntarii Cahul 

Capitala Tineretului 

angelasinigur97@g

mail.com 

 

079860403 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Denumire activității: Face Painting and Interesting 

games  

Locul desfășurării: grădiniță pentru copiii cu dizabilități  

Ora: 15.00-16.30 

Descrierea activității: Copiii de la această grădiniță din 

Cahul vor fi vizitati de către echipa Fondului pentru Tineri 

Cahul, cu multe jocuri amuzante și palpitante și de 

asemenea cu Face Painting pentru a le oferi o zi de 

neuitat.  

Fondul pentru Tineri 

CAHUL 

 grădiniță pentru 

copiii cu dizabilități  

 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com Mevșa 

Olga 

www.aoperspecti

va.org 

mailto:angelasinigur97@gmail.com
mailto:angelasinigur97@gmail.com
mailto:angelasinigur97@gmail.com
mailto:angelasinigur97@gmail.com
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Denumire activității:Activități pentru copii din grădiniță 

grupa 4 

Locul desfășurării: Gradinița”Catincuța” 

Ora: 10:00-12:00 

Descrierea activității:Vom învăța copii din grupa mare 

poezii,îi vom înveseli cu cântece și dansuri pentru a le 

ridica dispoziția și le vom organiza multe jocuri 

distractive,la urma activității le vom impărți dulciuri 

 Gradinița”Catincuța Copii din grupa 4 

de la 

Gradinița”Catincuța 

079824118-Manoil 

Gabriela  

076754589-Vulpe 

Alvina 

www.aoperspecti

va.org 

Denumire activității: Împreună facem ziua mai bună! (IV) 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Ioan Vodă” 

 Ora: 8.30-14.00  

Descrierea activității: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gașca voluntarilor „ 

în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, va fi 

amplasată o boxa destinată pentru colectarea hainelor, 

jucariilor, cărților de citit, de colorat etc. pentru copiii de 

la centrele de orfelinat. 

A.O.Perspectiva A. O. Perspectiva Parteneri 

media Cahul – events 

Copiii de la centrele 

de orfelinat. 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Vineri 

5 oct. 

Denumire activității:serata 

Locul desfășurării: Scoala ”N.Stanescu” 

Ora: 17:00 

Descrierea activității: Se vor aduna adolescenti si se vor 

relaxa dupa muzica de discoteca dupa o saptamana 

incarcata ,impreuna cu prietenii.Vârsta va cuprinde intre 

14-18 ani intrarea va costa 5 lei iar banii colectati vor fi 

donati unui copil care are nevoie de operatie urgenta 

A.O.Perspectiva Școala”N.Stanescu” Tinerii din satul  

Pascani 

079824118-   

Manoil Gabriela          

www.aoperspecti

va.org 

Denumire activității: Împreună facem ziua mai bună! (V) 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic „Ioan Vodă” 

 Ora: 8.30-14.00  

Descrierea activității: În cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gașca voluntarilor „ 

în incinta Liceului Teoretic „Ioan Vodă „ din Cahul, va fi 

amplasată o boxa destinată pentru colectarea hainelor, 

jucariilor, cărților de citit, de colorat etc. pentru copiii de 

la centrele de orfelinat. 

A.O.Perspectiva A. O. Perspectiva Parteneri 

media Cahul – events 

Copiii de la centrele 

de orfelinat. 

+37379225806 

leoleamevsa001@g

mail.com 

Cahulevents.md 

www.aoperspecti

va.org 

Sâmbătă 

6 oct. 

      

      

Duminică       
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7 oct.       

 

 


