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Calendardeactivităţir-ul  Căușeni 
SăptămânaNaţionalăaVoluntariatului(SNV), ediţiaaXII-a, 1-7 octombrie 2018 

  

Data 
Prezentareaactivității 

(Ce, unde, când?) 

Denumirea 

organizației / 

instituției 

responsabile 

Denumirea partenerilor 

implicaţi (APC, APL, 

ONG etc.), inclusiv 

partenerii media și 

business 

Beneficiarii 

activității 

E-mail și telefon ale 

persoanei 

responsabile 

Promovare 

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității: Ajutor pentru persoanele în etate  

 

Locul desfășurării: localitatea Baccealia  

Ora: 
Descrierea activității:Centrul comunitar va înmîna 

persoanelor în etate pachete alimentare   

Centrul Comunitar 

Baccealia  

Primăria satului Baccealia  Persoane în etate 

din localitate  

prim.baccealia@mail

.ru 

 

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității: Concert de binefacere și masă 

pentru persoanele în etate  

 

Locul desfășurării: casa de cultură satul Cîrnățeni 

Ora: 11.00 

Descrierea activității:Persoanele în etate sunt invitate la 

casa de cultură pe scena căreia va evalua copii și tinerii 

din localitate cu un concert pentru bunei  

Primăria satului orgnaizează masa de  binefacere  

Primăria satului 

Cîrnățeni  

Grădinița de copii, liceul 

din localitate  

Persoanele în etate  olegsavca257@mail. 

Ru 

primariacirnateni@m

ail.ru 

 

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității: Felicitare pentru persoanele in 

etate 

 

Locul desfășurării: satul Ursoaia 

Ora: 10                        

Descrierea activității: Biblioteca din localitate a 

elaborat  felicitări pentru persoanele in etate pentru 

Biblioteca publică 

Ursoaia 

Primăria , gimnaziul din 

localitate  

Persoanele în etate   

mailto:primariacirnateni@mail.ru
mailto:primariacirnateni@mail.ru
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01.10 2018  
 

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității: Asistenţă persoanelor în etate 
 

Locul desfășurării: satul Ucrainca 

Ora: 12.00 

Descrierea activității Voluntariii din localitate vor 

repartiza colete alimentare pentru 62 pensionari  

Primăria Ucrainca Centrul comunitar 61 persoane în etate   

Luni  

1 oct. 
Denumirea activității:  Pregătirea terenului pentru 

pplantarea trandafirilor 
 

Locul desfășurării: gimnaziul Baimaclia 

Ora: 155.00 

Descrierea activității Voluntarii din localitate vor 

defrişa arbuştii sălbatici şi alte buruene pentru a 

planta 100 trandafiri donati de voluntari  

Gimnaziul Baimaclia  Asociaţia parinţilor, 

primaria satului 

Elevii, cadrele 

didactice şi 

personalul tehnic 

din gimnnnaziu 

primfirladeni@mail.r

u  

 

Luni  

1 oct  
Denumirea activității: Lansarea SNV la Coșcalia   
 

Locul desfășurării: Centrul comunitare  

Ora:15  

Descrierea activității Voluntarii au analizat planul de 

acțiuni 

Centrul comunitar   Voluntarii din 

localitate vor da 

start acțiunilor de 

voluntariat și vor 

difuza informația în 

localitate.  

  

Luni  

1 oct  
Denumirea activității: Acțiune de salubrizare  
 

Locul desfășurării:Satul Fîrlădeni  

Ora: 15 

Descrierea activității Voluntarii vor salubriza locurile 

publice din localitate  

Primăria Fîrlădeni  Liceul M. Sadoveanu  Locuitorii satului 

Fîrlădeni 

  

Luni 1 oct Denumirea activității: Lumina faptelor bune  
 

Locul desfășurării: orașul Căinari  

Ora: 13/17 

Descrierea activității Voluntarii vor rapartiza colete 

alimnetare persoanelor în etate 

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Liceul ,,A.Mateevici” Peroanele în 

etate 

fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

mailto:primfirladeni@mail.ru
mailto:primfirladeni@mail.ru
mailto:cainarilt@inbox.ru
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Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activității: Monitorizarea lucrărilor de 

construcţie a centralei termice la gradinita de copii 
 

Locul desfășurării: Grădiniţa de copii nr 2  

Ora: 10.00 

Descrierea activității: Echipa de voluntari specialişti în 

domeniu vor monitoriza lucrările de construcţie a 

centralei termice  

 

Grădiniţa de copii nr 

2 oraşul Căinari  

 

Primăria oraşului Căinari 

 

Echipa de 

implementare a 

proiectului 

 

primariacainari@mai

l,ru 

024323336 

 

Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

Denumirea activității:  jocuri educative 
 

Locul desfășurării: Biblioteca Ursoaia 

Ora:14 

Descrierea activității: Voluntarii bibliotecii vor învăța 

copii jocuri edcative    

Biblioteca publică 

Ursoaia 

 gimnaziul din localitate  Copii de vârste mici    

 Denumirea activității: Deplasarea acasă la profesorii-

pensionari din localitate. 

Locul desfășurării: or. Căinari,  
Ora:  1300-1700 

Descrierea activității:liceenii vor vizita la domiciliu 

profesorii pensionari  

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Liceul ,,A.Mateevici” Peroanele în 

etate 

fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

 Denumirea activității:  
 

Locul desfășurării: 

Ora: 

Descrierea activității: 

     

Miercuri 

3 oct. 
Denumirea activității:Acțiune de salubrizare în 

cimitirul din localitate  
 

Locul desfășurării: satul Baccealia  

Ora: 14  

Descrierea activității: 

Voluntarii vor face ordine în cimitirul din lovalitate  

Gimnaziul Baccealia 

, 

 

Primaria Baccealia, 

Centrul comunitar  

 

Locuitorii satului 

Baccealia 

024379406  

mailto:cainarilt@inbox.ru
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Miercuri 

03 oct 
Denumirea activității: Atelier de creaţie 
 

Locul desfășurării: Biblioteca Ursoaia 

Ora: 14 

Descrierea activității: copii insotiti de maturi vor 

confecționa rame pentru fotografii.  

Biblioteca Ursoaia  Gimnaziul din localitate Copii din localitate 

vor fi  învățați să 

confecționeze rame 

penrtu fotografii, 

unele vor fi utilizate 

și ca cadouri  

  

 Denumirea activității: Ajutor pentru persoanele in 

etate  
 

Locul desfășurării:satul Copanca 

Ora: 10 

Descrierea activității: Voluntarii vor repartiza 

persoanelor in etate cartofi pentru persoanele 

vulnerabile  

Cooperativa de 

producer eCopanca 

Echipe de voluntari din 

localitate 

ÎM Service Copanca 

Primaria Copanca 

Perosnale in 

dificultate  

primariacopanca@       

mail.ru 

 

 Denumirea activității: ,,Lectura poveştilor la 

grădiniţă”,  

Locul desfășurării:orașul Căinari  

Ora: orele: 1300-1700 

Descrierea activității: Voluntarii vorciti copiilor de la 

grădiniță povești, prin aceasta își vor dezvolta și 

abilitățile de comunicare 

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Biblioteca publică  Copii din 

grădiniță 

fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

Joi  

4 oct. 
Denumirea activității:Povestea de joi  

 

Locul desfășurării: biblioteca Ursoaia 

Ora:15 

Descrierea activității: Vizionare de filme cu desene 
animate în grup și analiza concluziilor ce au învățat 
copiii.. 

 

Biblioteca Ursoaia  Gimnaziul din localitate Copii din localitate    

mailto:cainarilt@inbox.ru
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Denumirea activității: Actiune de salubrizare  
 

Locul desfășurării:satul Taraclia  

Ora: 13 

Descrierea activității: voluntarii din localitate vor 

salubriza locurile publice 

 

     

Denumirea activității: ,, Acțiune de salubrizare în 

pădurea de la marginea  or. Căinari 

Locul desfășurării: pădurea de la marginea orașului  

Ora: Pe parcursul zilei 
Descrierea activității: acțiune de salubrizare  

 

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Primăria orașului   Locuitorii orașului  fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

Joi 4 oct  Denumirea activității:  Flash-mob, Nu discriminare  
 

Locul desfășurării:Centrul maternal Pro familia , 

Căușeni  

Ora: 13 

Descrierea activității: voluntarii vor organiza un 

 Flash-mob, prin care vor transmite mesakje de 
antidiscriminare  

Voluntarii din 

orașul Căușeni 

Centrul Maternal Pro 

Familia  

Tirreii din 

localitate 

  

Vineri 

5 oct. 
Denumirea activității:Eguvernare pentru cetăţeni 
 

Locul desfășurării: Biblioteca Ursoaia 

Ora: 10 

Descrierea activității instruiri în achitarea plăților 
pentru serviciile comunale online programarea la 
medic,procurarea biletelor,servicii la starea civilă 

Biblioteca Ursoaia  Gimnaziul din localitate Locuitorii satului    

Vineri 5 

oct 
 Denumirea activității: Techlab la bibliotecă 
 

Locul desfășurării: biblioteca Ursoaia 

Ora: 15.00 

Descrierea activității: Pregătirea programului pentru 

„Ziua Vinului”  

 

Biblioteca publică 

Ursoaia 

Primăria      

mailto:cainarilt@inbox.ru
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Vineri 5 

oct  

Denumirea activității: Instruirea profesorilor în 

utilizarea tehnologiilor informaționale 
 

Locul desfășurării:Biblioteca publică Căușeni 

Ora: 10 

Descrierea activității:Formatorii bibliotecii raionale 

vor instrui un grup de profesori în utilizarea 

tehnologiilor informațional 

 

Biblioteca publică 

raională  

Direcția educație tineret și 

sport  

Profesoii din raion   

Vineri  

5 oct.  
Denumirea activității: ,,Dezvoltarea gândirii critice cu 

ajutorul cărţilor” 

Locul desfășurării:Biblioteca publică Căinari 

Ora: 13-16 

Descrierea activității:Formatorii bibliotecii vor instrui 

adolescenții și tineri arta gândirii  

 

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Biblioteca publică Adolescenții și 

tinerii din 

localitate  

fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

Sâmbătă 

6 oct. 
Denumirea activității: Voluntariat: ,,Amenajarea 

parcului din localitate” 

Locul desfășurării: Or. Căinari 

Ora: , orele 1000-1300 

Descrierea activității: 

 

Grupul de elevi din 

L.T,,A.Mateevici” 

or. Căinari 

Primăria orașului   Locuitorii orașului  fax: 3-24-53;  tel: 3-

24-53,email: 

cainarilt@inbox.ru 

 

      

Duminică 

7 oct. 
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