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Calendar de activităţi Raionul Criuleni 
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 

Luni  

1 oct. 
Denumire activității: 

Atelier de lucru” Ce este voluntariatul,, 

Locul desfășurării: Gimnaziul Onițcani 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: Informarea elevilor 

despre voluntariat. 

Cotoman T., prof 

de ed.civică 

Gimnaziul 

Onițcani 

 Elevii de 

gimnaziu 

tcotoman@mail.

ru,  

tel. 069517687 

 

Denumire activității: Origami distractive 

pentru copii 

Locul desfășurării: Grădinița ”Mesteacănul” 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Jocuri de cunoaștere, 

origami distractive personalizate pentru copii 

Centrul Resure 

pentru Tineri 

”UniT” 

Organizația teritorială 

”Crucea Roșie” 

Criuleni. 

Grădinița 

”Mesteacănul” 

Copiii gradiniței 

”Mesteacănul” 

godoroja87@gm

ail.com 

Godoroja 

Alexandru – 

coordonator de 

voluntari la 

Centrul Resurse 

pentru Tineri 

”UniT” 

 

mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:godoroja87@gmail.com
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Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

 Denumire activității: 

Copii pentru copii! 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Onițcani 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: 

Acordarea de ajutor la învățătură , elevilor cu 

rezultate mai slabe 

Gimnaziul 

Onițcani 

Elevii dotați 

Cotoman T., prof 

de ed.civică 

Elevii cu rezultate 

deosebite la 

învățătură 

 

 

Elevii de 

gimnaziu 

tcotoman@mail.

ru,  

tel. 069517687 

 

Denumire activității: Exerciții de liderism și 

interacțiune pentru tineri 

Locul desfășurării: Spitalul Raional Criuleni 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Jocuri de cunoaștere, 

Exerciții de liderism și interacțiune pentru tineri 

Centrul Resure 

pentru Tineri 

”UniT” 

Organizația teritorială 

”Crucea Roșie” 

Criuleni. 

Spitalul Raional 

Criuleni 

Copiii din secția 

de pediatrie din 

Spitalul Raional 

Criuleni 

godoroja87@gm

ail.com 

Godoroja 

Alexandru – 

coordonator de 

voluntari la 

Centrul Resurse 

pentru Tineri 

”UniT” 

 

Miercur

i 

3 oct. 

 Denumirea activității: 

Act de caritate: „Dar din dar se face rai,, 

Locul desfășurării: Gimnaziul Onițcani. 

Localitate. 

Ora:14.00-15.00 

Desrierea activității: Acordarea de ajutor  unei 

familii defavorizate( produse) 

Cotoman T., prof 

de ed.civică 

Gimnaziul 

Onițcani 

Elevii din 

gimnaziu, 

profesori, părinți 

Asistent social 

 

 

 

Familia Zolotco. 

tcotoman@mail.

ru,  

tel. 069517687 

 

Denumire activității: Ajutor bătrânilor 

singuratici 

Locul desfășurării: or. Criuleni 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Ajutor pe acasă 

bătrânilor 

Centrul Resure 

pentru Tineri 

”UniT” 

Organizația teritorială 

”Crucea Roșie” 

Criuleni. 

Asistența Socială 

Criuleni 

Bătrâni 

singuratici 

godoroja87@gm

ail.com 

Godoroja 

Alexandru – 

coordonator de 

voluntari la 

Centrul Resurse 

pentru Tineri 

 

mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:godoroja87@gmail.com
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”UniT” 

Joi  

4 oct. 

Denumire activității: Training ”Primul ajutor 

premedical” cu lucrătorii Centrului de plasament 

pentru bătrâni ”Alexandra Grăjdian” 

Locul desfășurării: Centrul de plasament 

pentru bătrâni ”Alexandra Grăjdian” 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Training în acordarea 

primului ajutor premedical 

Centrul Resure 

pentru Tineri 

”UniT” 

 

Organizația teritorială 

”Crucea Roșie” 

Criuleni. 

Centrul de plasament 

pentru bătrâni 

”Alexandra Grăjdian” 

Lucrătorii 

Centrului de 

plasament 

pentru bătrâni 

”Alexandra 

Grăjdian” 

 

godoroja87@gm

ail.com 

Godoroja 

Alexandru – 

coordonator de 

voluntari la 

Centrul Resurse 

pentru Tineri 

”UniT” 

 

Denumire activității: Lansarea proiectului 

,,Create YOUiACT” 

Locul desfășurării: s. Dubăsarii Vechi 

Ora:                            14 :00 

Descrierea activității: Va avea loc lansarea 

proiectului, la care vor participa 9 tineri. La 

eveniment se vor discuta scopul, obiectivele 

activitățile ce urmează a fi implementate și 

rezultatele așteptate la finele proiectului. 

Proiectul prevede instruirea tinerilor în 

domeniului antreprenoriatului și micului 

business. Proiect finanțat de către Ambasada 

SUA. 

APL AO ,,IEDERA-

Dubăsarii Vechi” 

14-25 ani 060608717 

mcc300569@ 

gmail.com 

 

Vineri 

5 oct. 
 Denumirea activității: 

Voluntariat în comunitate 

Locul desfășurării: Gimnaziul Onițcani. 

Localitate. 

Ora:14.00-15.00 

Desrierea activității: Acordarea de ajutor  

bătrânilor din comunitate. 

Cotoman T., prof 

de ed.civică 

Gimnaziul 

Onițcani 

Asistent social 

Elevii din 

gimnaziu. 

 Elevii din 

gimnaziu, 

profesori, 

părinți. 

tcotoman@mail.

ru,  

tel. 069517687 

 

Denumire activității: Împărțirea pleantelor Or. Criuleni Organizația teritorială Locuitorii or. godoroja87@gm  

mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:godoroja87@gmail.com
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:tcotoman@mail.ru
mailto:godoroja87@gmail.com
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despre voluntariat 

Locul desfășurării: or. Criuleni 

Ora: 15:30 

Descrierea activității: Împărțirea pleantelor 

despre voluntariat 

”Crucea Roșie” 

Criuleni. 

 

Criuleni ail.com 

Godoroja 

Alexandru – 

coordonator de 

voluntari la 

Centrul Resurse 

pentru 

Sâmbătă 

6 oct. 
Povestea voluntariatului în şcoala mea! 

Expozitie de fotografii ce cuprind activitatile 

desfasurate 

Cotoman T., prof 

de ed.civică 

 Elevii 

gimnaziului 

tcotoman@mail.

ru,  

tel. 069517687 

 

      

Duminic

ă 

7 oct. 
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