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

Data

Luni
1 oct.

Prezentarea activității
(Ce, unde, când?)
Denumirea activității: Colectare de fonduri în
cadrul proiectului ,,Tradiții și obiceiuri în s.
Pelinia”.
Locul desfășurării: s.Pelinia, r.Drochia
Ora: 14.10- 17.00
Descrierea activității: Patru grupuri a câte 5
elevi vor pleca prin comunitate pentru a colecta
bani pentru reparația sălii festive din incinta
Liceului Teoretic Pelinia.
Denumirea activității: Careu informativ
Locul desfășurării: Gimnaziul ”V.Bejinaru”
Ora: 11:05
Descrierea activității: Se va organiza un careu
în care elevii vor fi informați despre demararea
Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Li se va
explica elevilor ce înseamnă să fii voluntar, cum

Denumirea
organizației /
instituției
responsabile
IPLTPelinia,
r.Drochia.

Gimnaziul
”V.Bejinaru”
s. Hăsnășenii Noi,
r. Drochia

Denumirea
partenerilor
implicaţi (APC,
APL, ONG etc.),
inclusiv partenerii
media și business
1.AO,,Băștinaiii din
Pelinia,,
2.APP

Beneficiarii
activității

410 elevi, 34
profesori,

Elevii/ cadrele
didactice

E-mail și
telefon ale
persoanei
responsabile

Promovare

Țurcanu
Ludmila,
068047850,
liudmila.postola
chi@mail.ru

Tcaci Oxana
Oxana.tcaci@m
ail.ru
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se organizează astfel de acțiuni de voluntariat în
alte țări din lume cu exemple, filmulețe
educative (despre milionarul care stringe zilnic
gunoiul din orașul său, filmulețul de mobilizare
”De ce să faci voluntariat?”
Denumireaactivității: Activitate de
sensibilizare în s. Șuri.
Locul desfășurării: În curtea școlii
Ora: 11:10
Descrierea activității: Flash mob, acțiune de
promovare a sănătății
Denumirea activității: Ne învățăm de mici ce
este caritatea.
Locul desfășurării: IPGimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 8.30 -17.00
Descrierea activității: Colectarea articolelor
vestimentare,produselor alimenare și igienice
pentru bătânii singuratici și cei țintuiți la pat
Denumirea activității: Sprigin școlar colegilor
Locul desfășurării: IPGimnaziul Popeștii de
Jos, r. Drochia.
Ora: 13.10- 15.00
Descrierea activității: Copiii dotați vor ajuta
copiii mai slabi la învățătură cu pregătirea
temelor pentru acasă sau diverse problemă ce
țin de învățătură.

Elevii claselor a
V-a – a IX-a,
profesori.
s.Șuri, r. Drochia.

Consiliul elevilor
IPGimnaziul
Popeștii de Jos, r.
Drochia

Consiliul elevilor

1.APL
2.Grădinița
3.Comunitatea

Elevii, adulții

Avasiloae Nelea
–
069971520,
Grădinaru
Veronica 025277451

Bătrânii
singuratici și
cei țintuiți la
pat

Maxim
Valentina
068579289

Copiii slabi la
învățătură

Maxim
Valentina
068579289
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Denumirea activității: Activitate de
sensibilizare ” Fii mai bun...”, r. Drochia.
Locul desfășurării: Strada de lângă școală.
Ora: 13:00
Descrierea activității: Elevii clasei a V-a vor
împărți pliante trecătorilor.

IP Gimnaziul nr.
2, or. Drochia

Denumirea activității:Instrucțiuni referitor la
Voluntariat
Locul desfășurării: IPGimnaziul
,,N.Testemițanu’’, r. Drochia.
Ora: 14
Descrierea activității: Echipa de organizare
va prezenta planul de desfășurare a
activităților pe perioada dată, va prezenta
informații despre rolul Voluntariatului.
Denumirea activității:Dezbateri pe domeniul
Voluntariat
Locul desfășurării: Primăria Ochiul Alb, , r.
Drochia.
Ora: 15
Descrierea activității:De organizat în comun
cu APL acțiuni de Voluntariat prin
susținere.
Denumirea activității: Ambulanța cărților
Locul desfășurării: Biblioteca școlii
Ora: 14.00
Descrierea activității: Elevii clasei a 4-a
împreună cu învățătoarea Rotari Maria vor
repara cărțile din biblioteca școli

IP Gimnaziul
,,N. Testemițanu”

Locuitorii
orașului

1.
2APL
3.

Directorul
adjunct pentru
educație și
echipa de
organizare

Primăria Ochiul
Alb

IP Gimnaziul
Baroncea cl.4, r.
Drochia.

Gheorghelaș
Lucia
069414869
Sîncu Natalia
078203226
Rotaru Maria
069823158

Rotaru Maria
069823158
Dir. adj.
educație

Bibliotecara școli

Elevii din
gimnaziu

Rotari Maria
069420552
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Denumirea activității: Acțiuni de reabilitare a
cărților din biblioteca instituției. ,,Carte dragă,
iartă-mă că nu te-am păstrat!“
Locul desfășurării: Biblioteca instituției
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii claselor a V-a –VIa vor recondiționa cărţile din biblioteca școlară.
Activitatea va avea drept obiectiv dezvoltarea
sentimentelor de respect si recunostinţă faţă de
carţi, scriitori, dascali, colegi si chiar fața de
sine, imbogăţirea vocabularului. Elevii vor fi
ajutaţi de bibliotecar și diriginți.
Denumirea activității: Dăm startul Săptamânii
Nașionale aVoluntariatului
Locul desfășurării: IPGimnaziul,,Victor
Coțofană,, , r. Drochia.
Ora: 11-20
Descrierea activității: Careu
Denumirea activității:
Activitate stradală :,,Hai în gaşca voluntarilor
!,,
Ora: 10 .00
Activitate de sensibilizare a populaţiei cu
referire la promovarea SNV- ediţia a XI-a.
Grupa de iniţiativă v-a porni din incinta
gimnaziului în centrul satului (Primărie ) cu
placate : ,,Hai în gaşca noastă”; Invitaţie de
participare cu Planul activităţilor pentru 2-8
octombrie ;

IP Gimnaziul
,,Bunescu
Dumitru”, , r.
Drochia.

1.Bibliotecarul
2.Diriginții
3.Elevii, părinții

IPGimnaziul,,Vict 1.
or Coțofană,,
2.
Grupul de
3.
inițiativă din satul
Ghetrosu
Consiliul Elevilor
I. P Gimnaziul
Mîndîc, r.
Drochia -Grupa
de iniţiativă .

1. ,,Asociaâia
pedagogilor şi
părinţilor „- din I P
GIMNAZIUL Mîndîc

Elevii instituției

Furtună Rodica,
bibliotecar068742893

elevii

Bologa
Veronica
068520895

Locuitorii
comunităţii
Mîndîc .

Jitarciuc Nina
0251 75 215;
m.078897195
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Denumirea activității: Salubrizarea terenului
din preajma școlii și stadionul satului.
Amenajarea terenului sportiv
Locul desfășurării:IP Gimnaziul Gribova
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii claselor a I-IX
împreună cu profesorii vor face ordine și vor
amenaja terenul sportiv
Denumirea activității:
”Un dar din suflet”
Locul desfășurării: s. Miciurin, r-nul Drochia
Ora: 14.00
Descrierea activității: Confecționarea În cadrul
orelor de cerc ”Meșter faur, măini de
aur”ciupicilorși oferirea cadourilor pentru
bătrânii singuratici.
Denumirea activității: Activitatea stradală :
Ed.pentru sănătate.

IP Gimnaziul
Gribova, r.
Drochia

Părinții elevilor

Elevii
gimnaziului

Pușcașu
Tatiana,dir. adj.
educație
068526080

IP Gimnaziul
Miciurin, , r.
Drochia

1.
2.
3.

bătrânii
singuratici

Pelin Ecaterina
068899284

IP LT Rus nr.3, r.
Drochia

1. Primaria orașului

Elevii

Guțu Ala
069054035
alka_
100@mail.ru

Elevii

Dumitraș
Angela
069320374

Locul desfășurării: or. Drochia
Ora: 14.00
Descrierea activității: A le oferi persoanelor
fumătoare bomboane.
Denumirea activității:,,Colectarea maculaturii,, IP gimn.,,Ion
Locul desfășurării: În gimnaziu
Creangă”
Descrierea activității:Colectarea maculaturii
s.Țarigrad , r.
Drochia
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Denumirea activității: Activitatea stradală :
Ed.pentru sănătate.

IP LT Rus nr.3, r.
Drochia

1. Primaria orașului

Locul desfășurării: or. Drochia
Ora: 14.00
Descrierea activității: A le oferi persoanelor
fumătoare bomboane.
Denumirea activității:,,Colectarea maculaturii,, IP gimn.,,Ion
Locul desfășurării: În gimnaziu
Creangă”
Descrierea activității:Colectarea maculaturii
s.Țarigrad , r.
Drochia

Denumirea activității: Un dar pentru colegul
meu
Locul desfășurării: IP Gimnaziul „Dumitru
Roman”
Ora: 14.00
Descrierea activității: Elevii din gimnayiu vor
oferi câte un dar pentru un coleg din familie
socialmente vulnerabil. Cadoul va consta din
rechizite şcolare, uniforme şcolare.
Denumirea activității:Lucrări ecologice în
locurile publice din localitate
Locul desfășurării: s.Dominteni și s.Petreni
Ora: 15:00
Descrierea activității: îngrijirea și strângerea
deșeurilor din parcurile localității

Elevii

Guțu Ala
069054035
alka_
100@mail.ru

Elevii

Dumitraș
Angela
069320374

IP Gimnaziul
„Dumitru
Roman” r.
Drochia

1. Elevii
2.Profesorii
3.Părinţii
4. Bunicii

Elevii
socialmente
vulnerabili

[Manea Natalia]
[tel : 069630539
[e-mail
smsdrochia@
gmail.com]

IP Gimnaziul
,,Boris Coșciucʺ
s.Dominteni, ” r.
Drochia

1.APL
2.Diriginții
3.Părinți

Locurile publice

Bologan Aurelia
069300452
paladiciucaureli
a@gmail.com
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Denumirea activității:Lucrări de salubrizare
pe aleea principală din sat
Locul desfășurării: s. Hăsnășenii Mari
Ora: 15:00
Descrierea activității: îngrijirea și strângerea
deșeurilor din parcurile localității
Denumireaactivității:Pentru pici –dezbateri mici
Locul desfășurării: Grădinița nr. 1, or.Drochia
Ora: 14.30
Descrierea activității:Un grup de elevi vor
organiza și desfășura jocuri de dezbateri cu
copiii din grupa pregătitoare de la gr. nr. 1.
Denumirea activității:Dăruiești un zâmbet!
Locul desfășurării: Centrul social de plasament
pentru copii ,,Căldura casei”
Ora: 15.00
Descrierea activității: Colectare de rechizite
școlare pentru copiii din familii socialvulnerabile beneficiari ai centrului social
,,Căldura casei”.
Denumirea activității: ,,Am venit cu un coș de
legume,,
Locul desfășurării: Ilinițchi Nina
Ora: 14.00
Descrierea activității: Voluntariat-ajutor în
gospodărie

IP Gimnaziul
Hăsnășenii Mari ,
” r. Drochia

IP Liceul Teoretic
”B.P.-Hasdeu” or.
Drochia

IP Liceul Teoretic
,,Ștefan cel Mare”
r. Drochia

IP Școala
primară-grădiniță
Măcăreuca, ” r.
Drochia.
Solomon Cristina
Lubschi
Gheorghe

1.APL
2.Diriginții
3.Părinți

Grădinița nr. 1,
or.Drochia

Discipolii
învățământului
gimnazial.

Locurile publice

Copiii de la
grădi-nița nr. 1
din or. Dro-chia

Beneficiarii
centrului social
de plasament
pentru copii
,,Căldura casei”

Elevii
Invățătorii
Părinții

Serbușca Nina
068254070serbu
sca.nina@gmail.
com

Railean Olesea
cl.a XI-a A
Patrașcu Valeria
cl. a XI-a A
Gore Aliona
067503231

Sprincean Nelea
069679748
025234135
gmacareuca@g
mail.com
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Denumirea activității:,,Un cartof sau o legumă
pentru cei mai triști ca noi, sau pentu azilul de
bătrâni...,,
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Zguriţa.
Grădiniţa pentru copii „ Romaniţa”s. Zguriţa
Ora: de la 8:30- 17: 00
Descrierea activității: Elev, şi copii de la
şcoală, grădiniță binevol să aducă o legumă, care
se donează bătrânelor, familiilor socialvulnerabile.
Denumirea activității:Activitate de mentorat:
„Copii pentru copii”
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Fîntînița
Ora: 13.00
Descrierea activității: 4 eleve din clasa a 9-a
și a 8-a vor ajuta pe cei care se confruntă cu
probleme de citit și probleme de matematică
(clasa a 2-a)
Denumirea activității: ,,Educație Pro
Voluntar,,
Locul desfășurării: Holul școlii
Ora: În pauze
Descrierea activității: Elevii vor anexa la
expoziție fotografii cu activități de informare și
promovare a acțiunii de voluntariat din
gimnaziu.

IP Gimnaziul
Zguriţa, r.
Drochia

Elevii
gimnaziului
Copii de la
grădiniţa,
părinţii

Carmanschi
Galina
069669882
karmanskig@m
ail.ru
Pînzari Elvira
079013419

IP Gimnaziul
Fîntînița, , r.
Drochia

IPGimnaziul
Nicoreni, , r.
Drochia

Scutelnic Olesea
025238310
Elevii clasei a 2- 060673866
a
oscutelnic@gma
il.com

Elevii

Mereniuc
Natalia
Strîmbanu
Lauriana
068463470
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Denumirea activității: Repară-mă, te rog, sunt
cartea ta!

IPGimnaziul
Nicoreni, r.
Drochia

Biblioteca sătească

Elevii
gimnaziului

Crîșmaru Lidia

IPLT
M.Eminescu
elevii cl. aV-a C,
r. Drochia

Asistenta sociala

Sarban Senea

Șcerbani
Cristina

Locul desfășurării: Bibliotecă
Ora: după ore
Descrierea activității: Reparatie de carte
Denumirea activității: Voluntariat pentru
oamenii saraci.

Locul desfășurării: or.Drochia,str.Lermontov
14
Ora:14.30
Descrierea activității:elevii din clasa aV-a au
hotarit sa ajute o familie social vulnerabila din
orasul Drochia
Prin colectarea de produse alimentare.Aceasta
este o batrinica in virsta de 100 de ani ,a carei
copii de ani de zile sunt decedati.
Sta la pat,nu vede ,de 2 ori pe saptamina este
vizitata de fosta norain virsta de 60 ani,are o
pensie mica..Face focul cu lemne.Pensia o stringe
ca sa aiba pe ce cumpara lemne.
24*1=24 ore
Denumirea activității: Mod sănătos de viață
IP Gimnaziul
Maramonovca, r.
Locul desfășurării: pe străzișe satului
Drochia
Ora: 1300-1500
Descrierea activității: Elevii îi propun
fumatorilor să schimbe țigara pe un măr și le
asigură că e mai bine să mănânci un măr, și să
duci mod sănătos de viață, de căt să fumezi

Bogatu Ludmila
079585382

1.Fortuna Adelina
2.Cubei Vasilii
3.

Oamenilor care
fumează

-Ctbanu Alina
069965255
-Grupul activ al
școlii
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Denumirea activității:”Împreună pemtru un
mediu sănătos”

I.P.Gimnaziul
Moara de Piatră,
r. Drochia

Locul desfășurării: Parcul și pădurea din satul
Moara de Piatră”
Ora: 14:30
Descrierea activității: Elevii gimnaziului
împreuna cu C.D.vor sădi puieți de copăcei in
parc și in padurea din sat.
Scopul:Ecologizareași întreținerea spațiilor verzi
Denumirea activității: „Hai să facem schimb
IP LT „B.P.ecologic”
Hasdeu” pr.
Drochia
Locul desfășurării: piața centrală a orașului și
Grupul de
în regiunea acesteia.
inițiativă „POST
Ora:14-00 – 16-00
TENEBRAS
Descrierea activității:Tinerii, care fac parte din LUX”
grupul de inițiativă, vor identifica fumătorii și
Lider : Turcanu
vor propune să facă schimb: un măr pe o țigară. Nina, eleva cl. A
Scopul activității este de a sensibiliza și informa XII-a, Liceului
fumătorii cu privire la dauna tutunului.
Teoretic „B.P.Hasdeu” or.
Drochia

Marți, 2
oct.

Acțiuni de salubrizare a parcului din centrul
satului.
Locul desfășurării: s.Pelinia, r.Drochia
Ora: 14.10- 17.00
Descrierea activității:Parcul din centrul satului
urmează a fi curățat de frunzele copacilor , care
vor fi depozitate pe un teritoriu adiacent

IPLTPelinia

Elevii clasei a
VI-a

Bejenari
Victoria
,069679709

APL
Persoanele
Portalul de știri:
dependente de
BUZZ.md
fumat.
Administrația Liceului
Teoretic „B.P.Hasdeu” or. Drochia
Consiliul raional de
elevi

Țurcanu Nina
turcanu8nina@
mail.ru
turcanu8nina@g
mail.com
079-89-17-89

APL

Țurcanu
Ludmila,
068047850,
liudmila.postola
chi@mail.ru

Copii din
comunitate,
maturii
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parcului.Terenul de joacă pentru copii va fi adus
în ordine, adică reparat, vopsit.

Denumirea activității:
Clubul Povestașilor ”Povestea Vorbei”- în
ospeție la grădinița
Locul desfășurării: com Cotova, Gradiniţa
Îngeraşul
Ora: 10-00
Descrierea activității: Voluntarii bibliotecii
publice Cotova, vor citi in voce tare povesti
pentru copii din gradinita
Denumirea activității: Un arbore pentru
dăinuire.
Locul desfășurării: Iazul din localitate
Ora: 15:00
Descrierea activității: Un grup de voluntari din
Consiliul Elevilor vor planta copaci pe malul
iazului pentru a preveni alunecările de teren,
pentru a înverzi terenul.
Denumireaactivității:,, O legumă pentru cei mai
triști ca noi”
Locul desfășurării: IP Gimnaziul,,V.Ciobanu”
Șuri
Ora: 9:25
Descrierea activității: Colectarea fructelor a
legumelor pentru cei nevoiași

Biblioteca publică
Cotova

Gradinita de copii
Îngeraşul
AO Ilenuţa

Copii din grupa
mare

auricamorcov@
gmail.com
067100614

Grupul ”Tânărul
Naturalist”
s. Zgurița, r.
Drochia.

Locatarii satului

Colesnic
Svetlana
025232381

Elevii claselor a I- 1.APL I, Șuri
a – a IX-a, părinți, 2.
profesori, locatari 3.
ai satului Șuri, r.
Drochia.

Bătrânii
singuratici/Vuln
erabili

Avasiloae Nelea
–
069971520,
Grădinaru
Veronica –
025277451
Turculeț Petru 025277236
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Denumirea activității:Protejăm copiii din
familiile vulnerabile,bolnavi
Locul desfășurării: IPGimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 8.30 – 17.00
Descrierea activității:Colectarea articolelor
vestimentare,jucării,rechizite școlare,dulciuri
pentru copiii din familiile vulnerabile și cei
bolnavi.
Denumirea activității: „Dăruiește o carte”.

Consiliul elevilor
IPGimnaziul
Popeștii de Jos, r.
Drochia.

1.APL
2.Grădinița
3.Comunitatea

copiii din
familiile
vulnerabile și
cei bolnavi

Maxim
Valentina
068579289

IP Gimnaziul nr.
2, or. Drochia

Biblioteca
școlară

Gheorghelaș
Lucia
069414869
Zaporojan Ala
068775504

Salamandîc
Elena,membrii
cercului
dramatic,Consiliu
l Elevilor,
S.Cotova. r.
Drochia.

Copii ,părinții
,educătorii de la
grădinița din
localitae
,,Îngerașul,,

Salamandîc
Elena067507081

Locul desfășurării: Biblioteca școlară
Ora: 12:00
Descrierea activității:Elevii donează câte o
carte bibliotecii școlare.
Denumirea activității:Teatrul de
păpuși:Punguța cu doi bani
Locul desfășurării: Grădinița din localitate
Ora: 10.00
Descrierea activității: Conducătorul cercului
dramatic va prezenta pentru copii de la grădiniță
tetrul cu păpuși
Denumirea activității:Acțiuni de reabilitare a
unor obiecte din sat .Izvorul din centrul
satului.
Locul desfășurării: Parcul din centrul satului.
Ora: 15

IPGimnaziul
,,Ntestemițanu” r.
Drochia.

1.
2.
3.

Elevii împreună
cu locuitorii
din preajmă

Arapu Lucia
060721005
Bârzoi Viorica
069135310
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Descrierea activității: Elevii claselor a IX
împreună cu diriginții vor organiza ordine
și reparația necesară pentru izvorul situat în
centrul satului.

Denumirea activității: Un cadou pentru școala
natală
Locul desfășurării: Ograda școlii
Ora: 15.00
Descrierea activității:Elevii clasei a 9-a vor
amenanja ograda școlii.

IP Gimnaziul
Baroncea cl.9” r.
Drochia.

Părinții

Elevii din
gimnaziu și
personalul școlii

Statii Lilia
069278443

Denumirea activității: Acțiuni de curățenie pe
teritoriul școlii: ,,Împreună pentru o școală
curată”
Locul desfășurării: IP Gimn. ,,Bunescu
Dumitru”
Ora: 14:00
Descrierea activității: Participarea elevilor la
salubrizarea teritoriului în curtea școlii.
Denumirea activității: ”Bucurii pentru cei
mici”

IP Gimnaziul
,,Bunescu
Dumitru” r.
Drochia.

1.Interprinderea
Intercomunitară de
Servicii Comunale
,,Chetrosu Service”
Bunescu Igorconducător
2. Părinții
3.Diriginții
1. IP LT ”Ion
Creangă”, s. Popeștii
de Sus
2. Grădinăța
”Romanița”, s.
Popeștii de Sus
3. Mass-media

Elevii și
angajații
instituției
,,Bunescu D.”

Rusu Raisa, ed.
tehnologică060554564

Locul desfășurării: Grădinăța ”Romanița”, s.
Popeștii de Sus
Ora: 9.25
Descrierea activității: Organizarea unei ore de
divertisment pentru micuții de la grădiniță de
către voluntarii liceeni.

Partidul Tinerilor
Voluntari din RM
(PTVRM) r.
Drochia.

Micuții de la
Artelin Tatiana,
grădiniță, elevii 069916839,
volntari, părinții. tatiana.artelin@
mail.ru
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Denumirea activității: „O viaţă nouă pentru
cărţi”
Locul desfășurării: Biblioteca şcolară,
Biblioteca
sătească
Ora: începând cu 1530
Descrierea activității: Elevii voluntari vor fi
înpărţiţi
în 2 echipe. O echipă va merge la biblioteca
sătească,
altă echipă va merge la biblioteca şcolară.
Elevii vor
fi coordonaţi de către bibliotecari. În atribuţiile
elevilor vor intra activităţi de: repararea cărţilor,
aranjarea cărţilor pe rafturi, aranjarea cărţilor
după generic, scriitor, ediţie, etc., unde va fi
cazul.
Denumirea activității:Acțiuni de igienizare și
curățenie în școală
Locul desfășurării: Blocul claselor gimnaziale,
curtea școlii
Ora: 1400
Descrierea activității: Elevii vor desfășura
acțiuni de curățare, strângere a deșeurillor din
blocul școlii și din curtea din jurul școlii.
Denumirea activității: Fluturași Ecologiști
Locul desfășurării: Piața satului
Ora: 7-30

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad, r.
Drochia.

Comunitatea,
elevii, părinţii

068011681
Natalia
Cojocaru
068756104Rodica Surdu,
bibliotecar
şcolar

Gim. Pelinia,
Clasa a IX-a, r.
Drochia.

IPGimnaziul,,Vict
or Coțofană,,
Grupul de
inițiativă din satul
Ghetrosu

Elevii claselor
V-IX-a,
profesorii,
părinții.

Locatarii satului
Chetrosu

Beșliu Aliona
tel.: 069629264
alionabesliu@m
ail.ru

Bologa
Veronica
068520895

Consiliul Elevilor
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Descrierea activității: Volunatrii din nstituția
noastră vor realiza o campanie cu teatica
ecologica de sensibilizare a conunității

Acivitate de solubrizare a teritoriului în
parametrul IZVORULUI din sat .
Ora: 14 . 30.
Voluntarii din I . P. Gimnaziul Mîndîc în
comun cu
APL vor participa la lucrări le de reparare ,
curăţenie a teritoriului . Echipa de voluntari vor
informa locuitorii din preajma izvorului despre
impactul negativ al poluării apei potabile , apei
din raul Cubolta, şi vor face un apel de
respectare şi menţinere a curăţeniei pe teritoriu .

Participanţii
voluntari din
Gimnaziu în
comun cu
lucrătorii tehnici
ai APL,
participanţi binevoli din
comunitate ., r.
Drochia.

Denumirea activității: Fixarea scaunelor în sol
;
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Gribova
Ora: 15:00
Descrierea activității:Un grup de băieți din cl.
VII - IX vor ajuta la fixarea scaunelor în sol și a
urnelor
Denumirea activității: Acțiuni de salubrizare a
terenului liceului.
Locul desfășurării: IPLT rus nr.3
Ora: 14.00
Descrierea activității: Activitate de salubrizare
a terenului liceului

APL ;
Participanţii binevoli
din comunitate .

1. Locuitorii
comunităţii .

Lucrătorul pentru
reparație
IP Gimnaziul
Gribova., r.
Drochia.

Elevii
gimnaziului

IP LT Rus nr.3., r. 1. Diriginții claselor
Drochia.
2. Părinții elevilor

Elevii

1. Grigor
Ludmila ,
director;
Tel:0251 75 215
Lupaşcu Ion ,
primar .

Pușcașu
Tatiana,dir. adj.
educație
068526080

Cruc Svetlana
069368086
Bacalîm Andrei
069871122
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Denumirea activității: Îmi ajut cu drag colegul
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Dumitru
Roman
Ora: 14.00-16.00
Descrierea activității: Voluntariatul între elevi.
Elevii mai mari îi ajută pe elevii din clasele mai
mici în explicarea temelor pentru acasa.
Denumirea activității:Un cartof sau o legumă
pentru azilul de bătrâni
Ora: 14:00
Descrierea activității: colectarea fructelor și
legumelor pentru persoanele de la azilul de
bătrâni
Denumirea activității:Activitate de mentorat:
„Copii pentru copii”
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Fîntînița
Ora: 13.00
Descrierea activității: 4 eleve din clasa a 9-a
și a 8-a vor ajuta pe cei care se confruntă cu
probleme de citit și probleme de matematică
(clasa a 3-a)
Denumirea activității:Voluntariat pentru
comunicare și atragere de fonduri . Proiectul
,,Intergr Act plus ,,

IP Gimnaziul
„Dumitru
Roman”., r.
Drochia.

IP Gimnaziul
,,Boris Coșciucʺ
s.Dominteni, r.
Drochia.

IP Gimnaziul
Fîntînița r..
Drochia.

IPGimnaziul
Nicoreni, r..
Drochia.

1.Elevii treapta
primară
2.Elevii treapta
gimnazială
3.

Elevii din
clasele I-IX

[Diriginţii]
[mobil / tel.
025272218]
[e-mail
smsdrochia@gm
ail.com]

1.APL
2.Diriginții
3.Părinți

Persoanele de la
azilul de bătrâni

Bologan Aurelia
069300452
paladiciucaureli
a@gmail.com

Scutelnic Olesea
025238310
Elevii clasei a 3- 060673866
a
oscutelnic@gma
il.com

Toți elevii din
gimnaziu 275
elevi
și părinți

Mereniuc
Natalia

Locul desfășurării: în gimnaziu
Ora: După ore
Descrierea activității:Atragerea fondurilor de
5000 lei pentru amenajarea parcării pentru
biciclete
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Denumirea activității: Voluntariat pentru copii
nevoeasi,colectare de rechizite scolare.
Locul desfășurării:IP LT M.Eminescu
Ora:14.30
Descrierea activității:Elevii pe parcursul
saptamânii
Vor colecta de la colegii mai darnici rechizite
scolare
Pe care le vor inmina sub forma de cadou
colegiilor din FSV.
19*2=38
Denumirea activității:Voluntariat pentru
familiile defavorizate,colectare de de haine
Locul desfășurării:sala de festivitati a liceului
Ora:15
Descrierea activității :Un grup de elevii din cl
7c au venit cu initiativa de a colecta haine pentru
copii din familii defavorizate. Colectarea se va
face in sala de clasa libera oferita de directia
liceului.ainele colectate vor fi transportate la
asistenta sociala pentru a fi repartizate celor ce
au nevoe de ele.
32*1=32 ore
Denumirea activității:Voluntariat de protectie
a mediului,sadirea copacilor.
Locul desfășurării:teritoriul scolii,partea din
spate a liceului,sau terenul propus pentru
inverzire.
Ora:17.00
Descrierea activității:Elevii s-au adresat la
inspectoratul ecologic din oras cu rugamintea de
17

ai asigura cu material saditor pentru inverzirea
terenului aferent din spatele liceului,sau alt teren
unde este nevoe de plantat spatii verzi in oras.
15elevi*2=30 ore

Voluntariat de protectie a mediului,sadirea
copacilor.
Locul desfășurării:teritoriul scolii,partea din
spate a liceului,sau terenul propus pentru
inverzire.
Ora:17.00
Descrierea activității:Elevii s-au adresat la
inspectoratul ecologic din oras cu rugamintea de
ai asigura cu material saditor pentru inverzirea
terenului aferent din spatele liceului,sau alt teren
unde este nevoe de plantat spatii verzi in oras.
Denumirea activității: Satul meu e un pic mai
curat
Locul desfășurării: Centrul satului
Ora: 1300-1500
Descrierea activității:Elevii voluntari vor face
curațenie în centrul satului și lăngă scrânciop
unde își petrec timp liber
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Denumirea activității:”Un mediu curat”
Locul desfășurării: Centrul satului
Ora:10:00
Descrierea activității: : Elevii gimnaziului în
mod organizat și însoțiți de C.D. vor curăța
parcul din centrul satului de frunze și murdărie
Denumirea activității: „Teatrul social”

Miercur
i, 3 oct.

Locul desfășurării:IP LT „B.P.-Hasdeu” or.
Drochia
Ora:14-00 – 16-00
Descrierea activității: Tinerii, care fac parte din
grupul de inițiativă,vor organiza 3 spectacole de
scurtă durată pe teme sociale actuale: violența,
corupția și indeferența la nivel de societate.
Scopul activității este de a atrage atenția
elevilor, profesorilor și părinților la problemele
actuale și soluționarea acestora.
Mentorat în grădinițile din comunitate.
Locul desfășurării: s.Pelinia, r.Drochia
Ora: 14.10- 15.00
Descrierea activității: Patru grupuri a câte 3
persoane vor pleca în grădinițe vor desfășura
activități cu copii grupelor pregătitoare.
Denumirea activității: Acțiune de
sensibilizare: ”Un cuvânt din inimă, o vorbă
dulce, un cântec, pentru bunicuțele rămase fără
nimeni” (cu ocazia zilei Bunicuțelor din 29
septembrie)
Locul desfășurării: Pe la casele bunicilor
Ora: După lecții

Grupul ”Nepoței
și nepoțele”
r. Drochia

Bunicuțele
singuratice

Vitvițchi Larisa
025235228
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Descrierea activității: Un grup de copii
voluntari din clasele a III-a/a IV-a vor pregăti un
mini concert, vor aduna un buchet de fructe și
flori și vor merge la bunicuțele rămase singure
pentru a le felicita cu ziua Bunicilor, pentru a le
spune o vorbă bună, pentru a le oferi ceva
simbolic în dar ( o îmbrățișare caldă).
Denumireaactivității: Vizită la producătorii de
Elevii claselor a
mere
VII-a – a IX-a,
profesori , r.
Locul desfășurării: satul Șuri
Drochia
Ora: 14:00
Descrierea activității: Culesul merelor
Denumirea activității:Pregătirea coletelor și
repartizarea lor la domiciliu
Locul desfășurării: IPGimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 13.00 – 17.00
Descrierea activității: Pregătirea coletilor și
repartizarea lor la domiciliu
Denumirea activității:Reabilitarea cărților din
biblioteca școlară.
Donație de carte

Consiliul elevilor
și grupele de
inițiativă din
fiecare clasă, r.
Drochia

IP Gimnaziul
Popeștii de Jos,
r. Drochia

1.APL I, Șuri
2.Producătoriii de
mere
3.

Bătrânii
singuratici/Vuln
erabili

1.
2.
3.

Bătrânii
singuratici și
cei țintuiți la
pat.
copiii din
familiile
vulnerabile și
cei bolnavi
Comunitatea
școlară

Avasiloae Nelea
–
069971520,
Grădinaru
Veronica –
025277451
Turculeț Petru 025277236
Maxim
Valentina
068579289

Maxim
Valentina
068579289

Locul desfășurării: IPGimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 14.20
Descrierea activității: Un grup de voluntari
din instituție vor repara cărțile deteriorate.
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Donație de carte de către elevii și profesorii
gimnaziului bibliotecii școlare.

Denumirea activității: „Daruri mici pentru cei
care au nevoie”

IP Gimnaziul nr.
2, or. Drochia

Elevii din
familiile social
vulnerabile

Locul desfășurării: Familiile social vulnerabile
Ora: 14:00
Descrierea activității:Colectarea lucrurilor
pentru familiile social vulnerabile.
Denumirea activității:Pentru cei mai triști ca
noi
Locul desfășurării: Casa de copii de la
Bădiceni
Ora: 14.00
Descrierea activității: vom face o donație de
dulciuri,fructe ,legume produse de igienă
personală
Denumirea activității:Activități de mentorat
în grădinițele ,,Ghiocel” și ,,Clopoțel”
Locul desfășurării: Instituțiile preșcolare
Ora:12-15
Descrierea activității: Modul sănătos de
viață. Activități de dezvoltare fizică.

Zabolotnic Silvia
Grigoraș Eliseiparohul bisericii
din localitate
Grigoraș Aurelia
–directorul
grădiniței , r.
Drochia

1.APL
2.Agenții economici
din localitate
3.

Copii de la casa
de copii de la
Bădiceni

Gheorghelaș
Lucia
069414869
Polevaia Dina

Zabolotnic
Silvia067111577
Grigoraș Elisei
069541309
Grigoraș
Aurelia068667995
]

IPGimnaziul ,,N.
Testemițanu”, , r.
Drochia

Elevii împreună
cu profesorii
diriginți

Moraru Larisa
068217353
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Denumirea activității:Picii cu inimă mare
Locul desfășurării: domiciliu Doamnei
Leonova Maria.
Ora: 14.00
Descrierea activității: Elevii clasei a 3-a cu
învățătoarea Porcescu Eugenia vor pleca în
vizită la această bunicuță cu o vorbă bună și cu
un mic ajutor în gospodărie.
Denumirea activității: Activitate de sensibi
lizare a elevilor ,,Noi suntem alături de bunei”
Locul desfășurării: ,,Azilul de bătrâni” din s.
Gribova r. Drochia
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii vor aduna produse
alimentare, ciorapi și vor fi donate bătrânilor de
la azil.
Denumirea activității:Acţiune de caritate

IP Gimnaziul
Baroncea cl.3, , r.
Drochia

IP Gimnaziul
,,Bunescu
Dumitru”, , r.
Drochia

Descrierea activității: ,, Fructe şi legume
adunăm,Lume bună bucurăm ,,
Denumirea activității:
1,2,3 Să înceapâ petrecerea......
Locul desfășurării: Grădinița,, Izvoras,,
Ora: 15

Porcescu
Eugenia
069591916

,,Azilul de
bătrâni” din
satul Gribova r.
Drochia

Cemortan
Liliana,
069723188

Parintii si copiii.

Locul desfășurării: IET nr.1
Ora: 8.00-9-00

1.Părinții copiilor.

Doamna
Leonova Maria

IET nr.1, r.
Drochia

IPGimnaziul,,Vict
or Coțofană,,
Grupul de
inițiativă din satul
Ghetrosu
Consiliul
Elevilor, , r.
Drochia

ipnr1ordrochia
Azilul de batrani @yahoo.com
de la Gribova
Darii Mariana

Copiii de la
Grădinița
,,Izvoraș,,

Bologa
Veronica
068520895
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Descrierea activității:Voluntarii din clasele
gimnaziale vor organiza o petrecere cu
personaje pentru micutii de la gradiniță

Activitate stradală :
,, Mai bine dulciuri pentru sănătate ,
Decat ţigăra ce-ţi aduce ................!,,
În teritoriul aferent magazinului unde se vand
ţigări .
Ora : 10.00
Ecipa de voluntari vor servi cumpărătorilor de
ţigări : bomboane , biscuiţi , fructe ...
Vor informa cumpărătorii de ţigări despre dauna
fumatului .
Vor demonstra impactul fumului de ţigară
asupra căilor respiratorii, plămanilor şi celor din
jur .

Grupa de
voluntari din
instituţie . r.
Drochia

Medicul din gimnaziu
.

Denumirea activității:ÎN memoria eroului
satului natal

IP Gimnaziul
Gribova, r.
Drochia

Ghidul muzeului

Locul desfășurării:muzeu comunității ,, N.
Gribov ,,
Ora:16:00
Descrierea activității: Elevii voluntari vor ajuta
ghidul muzeului la amenajarea terenului din fața
monumentului N. Gribov.

Sensibilizarea
celor ce fumează
, a persoanelor
din comunitate .

Elevii
gimnaziului
Comunitatea

1.Jitarciuc Nina
, director –
adjunct educaţie
,
Mob. 78897195
Medicul şcolar .

Pușcașu
Tatiana,dir. adj.
educație
068526080
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Denumirea activității:
,,Un cartof sau o legumă pentru cei mai triști ca
noi”
Locul desfășurării: s.Miciurin, r-nul Drochia
Ora: 14.00
Descrierea activității:
Fiecare elev din gimnaziu aduce o legume pentru
donație familie socialvulnerabilă cu 7 copii:
Țicvitinidze Natalia
Denumirea activității: Acordarea ajutorului
material din partea colectivului profesoral
Locul desfășurării: or. Drochia
Ora: 14.00
Descrierea activității: Fosta profesoare a
Liceului Rus nr.3 ”, Catruc Elena, pensionară – i
se va acorda un ajutor material din partea
colectivului profesoral
Denumirea activității: ,,Pentru viitorul tău’’
Locul desfășurării: Parcul Tineretului din
preajma bisericii,,Acoperemântul Maicii
Domnului,,
Ora: 14.30
Descrierea activității: Acțiuni de salubrizare ,
îngrijire a copacilor din parcul tineretului
Denumirea activității:Vizite la domiciliu a
unor persoane în etate
Ora: 15:00
Descrierea activității: acordarea ajutorului la
stânsul roadei

IP Gimnaziul
Miciurin, , r.
Drochia

Familia
Țicvitinidze
Natalia

Clipco Maria
068434085

IP LT Rus nr.3, r.
Drochia

Profesorii și
elevii din liceu

Cremarenco
Svetlana
069721610

IP gimn.,,Ion
Creangă”
s.Țarigrad, r.
Drochia

Cetățenii satului

Dumitraș
Angela
069320374

Persoanele în
etate

Bologan Aurelia
069300452
paladiciucaureli
a@gmail.com

IP Gimnaziul
,,Boris Coșciucʺ
s.Dominten, r.
Drochia

1.APL
2.
3.

1.Asistența socială
2.Diriginții
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Denumirea activității: O legumă
pentru cei mai triști ca noi
Locul desfășurării: IET nr.3
Soare,or.Drochia
Ora: 10.00
Descrierea activității: Copiii vor
aduce legume și le vor depozita
în coșul Zânei Toamna .
Denumirea activității: Fructe și legume
pentru cei mai triști ca noi.

IET nr.9
Mărțișor, r.
Drochia

Locul desfășurării: IET nr.9 Mărțișor
Ora: 10
Descrierea activității: Copii vor aduna fructe și
legume în coșul Toamnei și vor darui copiilor de
la CCCăldura Casei.
Denumirea activității:Vizite la domiciliu a
IP Gimnaziul
unor persoane în etate
Hăsnășenii Mari ,
Ora: 15:00
, r. Drochia
Descrierea activității: acordarea ajutorului la
stânsul roadei
Denumirea activității: Să avem grijă de
Trecutul nostru
Locul desfășurării: cimitirul din or. Drochia
Ora: 14.30 - 17.00
Descrierea activității: Elevii – voluntari vor
merge, împreună cu profesorii, la mormîntul dnului Guivan Marin, multregretatul fondator al
Liceului Teoretic ”B.P.Hasdeu” or. Drochia,
pentru a face curățenie și a planta flori la

Azilul de bătrâni Ipnr3ordrochia
din s.Gribova
@yahoo.com
025228162

IET nr.3 Soare, r.
Drochia

IP Liceul Teoretic
”B.P.-Hasdeu”
or. Drochia

Comitetul parintesc

CCCălduraCasei IET nr.9
or.Drochia
Str. Alexandru
cel Bun nr.21
Tel.025224559
Ipnr9ordrochia
@yahoo.com

1.Asistența socială
2.Diriginții

Persoanele în
etate

Serbușca Nina
068254070serbu
sca.nina@gmail.
com

Administrația
cimitirului or. Drochia

Elevii, profesorii
IP Liceul Teoretic
”B.P.-Has-deu”
or. Dro-chia

Cucuietu
Rodica, profesor
de Educația
civică
Elevii
cl.a XII-a
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mormînt și a-i aduce un minut de reculegere
întru memoria dumnealui.

Denumirea activității:,, O legumă pentru cei
mai trişti ca noi ,,
Locul desfășurării: IET nr.5 or. Drochia
Descrierea activitatii: Se vor colecta fructe si
legume pentru batranii de la Azilul de bătrîni
s.Gribova
Ora 10.

IET nr. 5 or.
Drochia

Denumirea activității:
Salubrizarea terenului.
Locul desfășurării:
Oraşul Drochia, str.Alexandru cel bun 21
Ora: 13.15- 15.00
Descrierea activității:
Prin exemplul personal se poate de obţinut
beneficii: salubrizarea terenului aferent cu
scopul de a menţine curăţenia.
Denumirea activității:“Curăţenie –
garanţiasănătăţii”.

IP Liceul Teoretic
,,Ştefan cel Mare”
r. Drochia

IP Gimnaziul
Zguriţa, r.
Drochia

Personalul didactic
Personalul didactic
auxiliar
Personalul nedidactic
Discipolii liceului

Batranii de la
azil din s.
Gribova.

Ipnr5ordrocia@
yahoo.com
025223386

Elevii liceului și
a centrelor
sociale din
vecinătate

Gore Mihai
067127563

Elevii
gimnaziului

Tcaci Alexandru
068792636

Locul desfășurării: IP Gimnaziul Zguriţa
Ora: 14:00
Descrierea activității:
igienizaresicurăţenieînscoaliăşipeteritoriulşcolii
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Denumirea activității:Activitate de mentorat:
„Copii pentru copii”
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Fîntînița
Ora: 13.00
Descrierea activității: 4 eleve din clasa a 9-a
și a 8-a vor ajuta pe cei care se confruntă cu
probleme de citit și probleme de matematică
(clasa a 4-a)
Denumirea activității:„Spunem STOP
fumatului”.
Locul desfășurării: asfaltul din centrul satului,
primărie, magazinele din sat.
Ora: 12.50
Descrierea activității: Elevii din clasele
gimnaziale, împreună cu șeful – adjunct pentru
educație vor merge prin centrul satului, la
primărie, la magazinele din sat pentru a
distribui informația legată de fumat, iar
desenele de pe asfaltul din centrul satului,
efectuate de elevii din clasele primare și
gimnaziale vor avea ca scop de a sensibiliza
oamenii care fumează și să le arate că fumatul
are efecte negative nu numai asupra lor, dar îi
afectează și pe cei din jur.
Denumirea activității: Acțiuni de caritate .
Donații de jucării și cărți la grădinițele din
localitate

.
IP Gimnaziul
Fîntînița, r.
Drochia

Scutelnic Olesea
025238310
Elevii clasei a 4- 060673866
a
oscutelnic@gma
il.com

1.APL
Cetățenii

Scutelnic Olesea
025238310
060673866
oscutelnic@gma
il.com

Copiii din
grădinițe

Strîmbanu
Lauriana
068463470

IP Gimnaziul
Fîntînița, , r.
Drochia

IPGimnaziul
Nicoreni, , r.
Drochia

Părinții doritori

Locul desfășurării: la grădinițe
Ora: după ore
Descrierea activității: copiii colectează diferite
jucării și cărți pentru copiii mai mici și colegi
mai mici dingimnaziu
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Denumirea activității: Acțiuni de sănătate,
IPGimnaziul
instruire ,,Alcoolul, fumatul –factorurii de risc ai Nicoreni, , r.
sănătății ,,
Drochia
Locul desfășurării: în clase
Ora:
Descrierea activității: elevii vor fi informați de
consecințele substanțelor nocive
Denumirea activității:O carte pentru bibloteca
scolara.

Grupul de
inițiativa
a clasei a VI-aC,
,IP LT
M:Eminescu. r.
Drochia

Locul desfășurării:biblioteca liceului
Ora:14.15
Descrierea activității:Elevii din clasa au iesit
cu un apel catre elevii din clasele paralele de a
cadona câte o carte de literatura artistica din cele
citite din biblioteca personala,pentru picii din
clasele primare.
Denumirea activității:Actiuni de caritate
IP LT
pentru oamenii in etate
M:Eminescu. r.
Drochia
Locul desfășurării:str.Dorohoi,or Drochia
elevii cl. aVII B
Ora:15.00
Descrierea activitățiiin vecinatatea unui elev
din clasa traeste o batrinica de 86 de ani ,care nu
are pe nimeni lânga ea,este bolnava, greu se
misca.Elevii au hotarât sa plece la ea pentru ai
menaja locuinta si terenul din jurul
casei.(curatene in casa, spalatul veselei,
greblatul si sapatul in gradinaetc.)
16*2=32 ore

Asistența medicală

Elevii din
clasele VII-IX

Rotaru Ludmila,
asistent medical
Strîmbanu
Lauriana
068463470

Elevii din liceu

Elevii claselor
primare

Ciubotaru Ala
Bogatu Ludmila
079585382

Fam.Mazur

Sirbu Tamara
Bogatu Ludmila
079585382
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Denumirea activității: O mâină de ajutor
Locul desfășurării: or. Drochia
Ora: 1300-1500
Descrierea activității: Toată școala va colecta
recezite școlare, care vor fi duse la casa de copii
din orașul Drocha

IP Gimnaziul
Maramonovca. r.
Drochia

Denumirea activității:”Spitalul cărților
bolnave”

I.P.Gimnaziul
Moara de Piatră.
r. Drochia

Locul desfășurării: Biblioteca școlii
Ora: 13:00
Descrierea activității: Elevii vor repara carțile
uizate și rupte din bibliotecă impreună cu
bibliotecara și diriginta
Denumirea activității:Inaugurarea clasei afterschool.
Locul desfășurării: IP LT „B.P.-Hasdeu” or.
Drochia
Ora:12-00 – 12-20 si 14-00 – 16-00
Descrierea activității: Tinerii, care fac parte din
grupul de inițiativă, în colaborare cu
administrația liceului vor prezenta elevilor clasa
after-school, care este menită să întrunească
tinerii în zilele de weekend pentru a recapitula
materialul școlar într-o formă distractivă de
ajutor reciproc. Scopul este de a economisi banii
parinților cheltuiți pentru ore adăugătoare în
schimbul ajutorului reciproc a tinerilor ghidați
de profesorii voluntari.

Grup de initiativă.

1.
2.
3.

Copii din casa
de copii

Cebanu Alina
069965255
Grupul de elevi
din gimnaziu

Elevii clasei a
V-a

Jmurco
Ecaterina

Elevii IP LT
„B.P.-Hasdeu”
or.Drochia

Nina Țurcanu
079891789
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Joi, 4
oct.

Denumirea activității: Acțiuni de igienizare în
școală și pe teritoriul școlii

IPLTPelinia, r.
Drochia

412 Elevii
Profesori
Lucrătorii
auxiliari

Țurcanu
Ludmila,
068047850,
liudmila.postola
chi@mail.ru

Locul desfășurării: s.Pelinia, r.Drochia
Ora: 14.10- 15.00
Descrierea activității: Elevii claselor a I-XII
vor face curățenie pe teritoriile primite în
funcție de vârstă, cei mici strâng hârtiile ,
mătură, cei mai mari greblează frunzele, fac
curățeni eprin clase.
Denumirea activității:
Seminar informativ
cu genericul ”Fii stăpîn pe viitorul tău –
informează-te!”

Agenția pentru
Ocuparea Forței
de Muncă a
raionului Drochia

Elevii claselor
absolvente

Galina
Zavorotnîi
0 252 2 18 27
069665852
aofm.drochia@a
nofm.md

Locul desfășurării: Liceul Teoretic rus.
Ora: 14.00
Descrierea activității:
Prezentarea activităților agenției
Prezentarea Barometrului Profesiilor pentru
a.2018
Oportunități de angajare în RM
Angajarea legală:” Nu salariilor în plic”
Programe de formare profesională
Denumirea activității: Activitate de
igienizare/salubrizare la biserica ortodoxă.

elevi din clasele
V-VII. r. Drochia

Inoriașii

Grosu Silvia
067274340

APP

Locul desfășurării: Biserica ortodoxă s.
Hasnasenii Mari
Ora: 14:00
Descrierea activității: Un grup de elevi din
clasele V-VII, vor merge la biserica ortodoxă,
pentru a face ordine în interior și pe teritoriul
bisericii.
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Denumireaaactivității: Activitate stradală
Locul desfășurării: Centrul satului Șuri
Ora: 08:00
Descrierea activității: Elevii dăruiesc
persoanelor fumătoare câte un măr.Discuții
despre dauna fumatului

Denumirea activității:Acțiuni de igienizare și
curățenie pe teritoriul școlii și a străzii
centrale a satului
Locul desfășurării: s. Popeștii de Jos
Ora: 14
Descrierea activității: Greblarea frunzelor,
afânarea solului.
Denumirea activității:Acțiuni de caritate
pentru profesorii în etate.
Locul desfășurării: s. Popeștii de Jos
Ora: 14
Descrierea activității:Lucrări agricole de
toamnă(greblat,afânarea solului etc.)
Denumirea activității: „Ajută-l pe cel
neputincios...”
Locul desfășurării: Casa beneficiarilor
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii gimnaziului ajută
bătrânii cu treburile pe lângă casă.

Elevii claselor a
V-a – a IX-a,
profesori, r.
Drochia

IP Gimnaziul
Popeștii de Jos,
r. Drochia

Locatarii satului

1. 1.APL
2.Grădinița
3.Comunitatea

Comunitatea
școlară

Avasiloae Nelea
,
Grădinaru
Veronica,
Avasiloaie
Angela,
069971520, –
025277451

Maxim
Valentina
068579289

Consiliul elevilor
IPGimnaziul
Popeștii de Jos, .
Drochia

Profesorii în
etate

Maxim
Valentina
068579289

IP Gimnaziul nr.
2, or. Drochia

Bătrânii din
regiunea fabricii
de zahăr

Gheorghelaș
Lucia
069414869
Sîncu Natalia
078203226
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Denumirea activității:Dramatizare Fata babei
și fata moșneagului
Locul desfășurării: grădinița Îngerașul
Ora: 10.00
Descrierea activității: membrii cercului
dramatic vor prezenta o poveste înscenată
Denumirea activității:Sprigin școlar colegilor
gimnaziști.
Locul desfășurării:IPGimnaziul
,,N.Testemițanu”
Ora: 9-14
Descrierea activității: În fiece clasă vor fi
organizate echipe ce vor ajuta elevii ce au
probleme la însușrea materiei predate.
Denumirea activității:Amintirea este vie
Locul desfășurării: Monumentului eroilor
căzuți în Marele Război Pentru apărarea Patriei
Ora: 15.00
Descrierea activității: Elevii vor renova
inscripțiile de pe monument.
Denumirea activității: Act de caritate:
,,Legume dăruite din suflet pentru buneii
singuratici”
Locul desfășurării: Domiciliul bătrânilor
Ora: 16:00
Descrierea activității: Copiii vor colecta
legume și fructe și vor dona buneiilor singuratici

Salamandîc
Elena,membrii
cercului
dramatic,Consiliu
l Elevilor, s.
Cotova, r.
Drochia

.

Copii ,părinții
,educătorii de la
grădinița din
localitae
,,Îngerașul,,

Salamandîc
Elena067507081

.
IP Gimnaziul
,,N.
Testemițanu”, r.
Drochia

Toți profesorii

SE din IP
Gimnaizul
Baroncea ”, r.
Drochia

APL

Locuitorii
satului Baroncea

Liderul SE
Cercavschi Irina
060554987

Instituția de
educație timpurie
nr1 ,,Ghiocel” ”,
r. Drochia

1. Educatorii
2.Părinții copiilor
3.Directorul

Bătrânii
singuratici:
Ursache Mihail
și Dranga
Zinaida

Zuza Raisa
068132152
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Denumirea activității: „Ed. Pentru sănătate”
Locul desfășurării: teritoriul satului Ţarigrad
Ora: începând cu 1530
Descrierea activității: Grupul de voluntari
instruiţi
vor merge în teritoriu şi voi informa populaţia
riscurile
fumatului și consumului de alcool, propunândule să
schimbe țigara pe un măr oferit de către
voluntari.
Denumirea activității:Inimi fericite
Locul desfășurării: Gimnaziul Pelinia
Ora: 1300
Descrierea activității:Colectarea de fonduri
(produse alimentare) pentru copiii bolnavi, din
familii defavorizate.
Denumirea activității: Activitati cu clasele
primare
Locul desfășurării:IP Gimnaziul ,,Victor
Coțofană,,
Ora: 14-00
Descrierea activității:Elevii din clasele a VIIIXI realizează activități de sustinere și ajutor
pentru elevii din clasele I-II

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad, r.
Drochia

Clasa a VIII-a B
r. Drochia

IPGimnaziul,,Vict
or Coțofană,,
Grupul de
inițiativă din satul
Ghetrosu
Consiliul
Elevilor, r.
Drochia

Comunitatea

068011681
Natalia
Cojocaru

Ursu Galina
Copii din familii
socialvulnerabile

Elevii claselor
primare

tel.:069539849
galina_urrsu@m
ail.ru
Bologa
Veronica
068520895
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Acţiune de caritate :
14.00
,, Din suflet pentru cei mai trişti ca noi ,,
Donaţie – pungi cu produse alimentare , dulciuri
, fructe ...pentru pensionarii ce necesită îngrigire
.

Grupa de
voluntari din
instituţie

Denumirea activității: Amenajarea muzeului
gimnaziului Gribova ;

IP Gimnaziul
Gribova, r.
Drochia

Locul desfășurării: IP Gimnaziul Gribova
Ora: 15:00
Descrierea activității:Un grup de elevi din cl. V
- IX vor ajuta la amenajarea muzeului și
colectarea obiectelor învechite
Denumirea activității: Plantarea florilor de
IPLT rus nr.3 r.
cameră
Drochia

APL
Agent economic
,,Damival ,,

Patru familii pensionari ce nu
se deplaseazâ ,
necesită
îngrigire .

Comunitatea
Elevii
gimnaziului

Jitarciuc Nina ,
director –
adjunct
78897195 .

Pușcașu
Tatiana,dir. adj.
educație
068526080

Elevii

Nanu Galina
069375886

Elevii

Dumitraș
Angela
069320374

Locul desfășurării: IPLiceul Rus nr.3
Ora: 14.00
Descriere: Amenajarea încăperilor cu flori
Denumirea activității: ,,Suntem la noi acasă,,
Locul desfășurării: Teritoriul școlii
Ora: 14.00
Descrierea activității:Acțiuni de igenizare și
curățenie pe teritoriul școlii

IP gimn.,,Ion
Creangă”
s.Țarigrad r.
Drochia
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Denumirea activității: O floare pentru
profesori

IP Gimnaziul
Dumitru Roman

1.Elevii
2.Diriginţii

Profesorii
pensionari din
satul Drochia

[Diriginţii]
[mobil / tel.
025272218]
[e-mail
smsdrochiagmai
l.com]

Locul desfășurării: satul Drochia
Ora: 17.00
Descrierea activității: Elevii din instituţie vor
oferi flori şi felicitări hand made profesorilor
pensionari.
Denumirea activității:curățenia de toamnă
Ora: 14:00
Descrierea activității: facerea ordinii în jurul
școlii

Primaria satul
Drochia, r.
Drochia

IP Gimnaziul
,,Boris Coșciucʺ
s.Dominten, , r.
Drochia

1.Diriginții

Școala

Bologan Aurelia
069300452
paladiciucaureli
a@gmail.com

Denumirea activității:curățenia de toamnă
Ora: 14:00
Descrierea activității: facerea ordinii în jurul
școlii

IP Gimnaziul
Hăsnășenii Mari ,
, r. Drochia

1.Diriginții

Școala

Serbușca Nina
068254070serbu
sca.nina@gmail.
com

Denumirea activității: Să ajutăm pe cei mai
triști ca noi
Locul desfășurării: înfamilia cu mulți copii
Ora: 14.00 - 15.00
Descrierea activității:
Elevii –voluntari vor organiza colectarea și
donarea bunurilor către familia cu mulți copii

IP Liceul Teoretic Serviciul de Asistență
”B.P.-Hasdeu”
Socială, or. Drochia
or. Drochia

O fa- milie cu
mulți copii

Gîscă Tatiana,
director
adjunct/educație
Cucuietu
Rodica, profesor
de Educația
civică
Elevii
cl. XII-a A, C
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Denumirea activității:Un măr pentru un
fumător
Locul desfășurării: ACȚIUNE STRADALĂ
Ora: 14
Descrierea activității:REPARTIZAREA
PLEANTELOR,ȘI A FRUCTELOR
Denumirea activității:
,,O legumă/ un fruct pentru cei mai triști ca noi”
Locul desfășurării:
Centrul social de plasament pentru bătrâni
,,Drofa”
Ora:15.00
Descrierea activității:
Elevii învățământului primar și toți angajații vor
colecta legume/ fructe pentru a fi donate
bătrânilor de la centrul social cu sejur de zi
,,Drofa”.
Denumirea activității: „Mă închin în faţa ta,
scump profesor”. Concert
Locul desfășurării: IP GimnaziulZguriţa
Ora:14:00
Descrierea activității: elevii prezinta concert
pentru profesori
Denumirea activității:Activitate de mentorat:
„Copii pentru copii”
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Fîntînița
Ora: 13.00
Descrierea activității: 4 eleve din clasa a 9-a
și a 8-a vor ajuta pe cei care se confruntă cu

Instituția Publică
gimnaziul ”Viorel
Cantemir”s.Sofia,
r. Drochia

Elevii din CLASA VII Fumătorii activi,
comunitatea

IP Liceul Teoretic
,,Ştefan cel Mare”
r. Drochia

Personalul didactic
auxiliar
Personalul nedidactic
Învățământ primar

IP Gimnaziul
Zguriţa, r .
Drochia

IP Gimnaziul
Fîntînița . Drochia

Bătrânii de la
centrul social
,,Căldura casei”

Elevii
gimnaziului

Elevii claselor a
2-a, a 3-a, a 4-a

IstratiMariana
025230380

Colesnic Emilia

Himici Ala
060492003
Pînzari Elvira
079013419

Scutelnic Olesea
025238310
060673866
oscutelnic@gma
il.com
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probleme de citit și probleme de matematică
(clasa a 2-a, 3-a, 4-a)

Denumirea activității:Școala mea e ca o
floare.
Locul desfășurării: curtea școlii
Ora: 12.45
Descrierea activității:curățarea resturilor
vegetale, greblat, săpat.
Denumirea activității: Acțiuni de instruire
,,Modul sănătos de viață,,
Locul desfășurării: în clase
Ora:
Descrierea activității: marș de promovare a
sănătății
Denumirea activității:Acțiuni de instruire
,,Securitatea vieții oamenilor în stradă,,
Securitatea rutieră.

Elevii
Profesorii

IP Gimnaziul
Fîntînița r.
Drochia

Scutelnic Olesea
025238310
060673866
oscutelnic@gma
il.com

IPGimnaziul
Nicoreni, r.
Drochia

1.Asistența medicală

Toți elevii

Popovici Adela
Rotaru Ludmila,
asistent medical
Strîmbanu
Lauriana
068463470

IPGimnaziul
Nicoreni, r.
Drochia

APL

Satenii

Strîmbanu
Lauriana
068463470

Locul desfășurării: În centrul satului
Ora: 13 .oo
Descrierea activității: elevii cu un flasmob
pentru convingerea șoferilor de a respecta
traversarea străzilor și traficul rutier.
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Denumirea activității:Actiuni de carietate
pentru copii din FSV,colectare de haine.
Locul desfășurării:incinta liceului.
Ora:15
Descrierea activității: Un grup de elevii din cl
7c au venit cu initiativa de a colecta haine pentru
copii din familii defavorizate. la acest indemn
sau alaturat si elevii din cl a 8 –a C.Colectarea
se va face in sala de clasa libera oferita de
directia liceului.ainele colectate vor fi
transportate la asistenta sociala pentru a fi
repartizate celor ce au nevoe de ele.
Denumirea activității:”Toți împreună ‘’
Locul desfășurării: terenul școlii
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii clasei a IX-a,vor
curăța terenul școlii
Vineri, 5
oct.

Acțiune de caritate pentru profesorii pensionari.
Locul desfășurării: s.Pelinia, r.Drochia
Ora: 14.10- 15.00
Descrierea activității: Profesorii pensionari vor
primi câte un pachet cu produse alimentare , în
urma colectării de bani, produse alimentare de
către profesori, foști elevi absolvenți, diasporă.

IP LT
M.Eminescu, r.
Drochia.elevii cl.
aVIIIC

Asistenta sosiala.

I.P.Gimnaziul
Moara de Piatră r.
Drochia.

IPLTPelinia, r.
Drochia.

1.AO,,Băștinaiii din
Pelinia,,
2.APL

Ojog Zinaida
Bogatu Ludmila
079585382

Elevii clase a
IX-a

Bejenari
Victoria

Profesorii
pensionari

Țurcanu
Ludmila,
068047850,
liudmila.postola
chi@mail.ru
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Denumirea activității: Acțiuni de igienizare și
curățenie în scoală și pe teritoriul școlii.
Locul desfășurării: Gimnaziul/ terenul școlii
Ora: 14:00
Descrierea activității: Un grup de elevi
voluntari creat de Consiliul Elevilor vor face
curățenie atât în gimnaziu, cât și pe teritoriul
său, ajutând persoanele responsabile.
Denumireaactivității: Activitate de caritate
,,Pentru cei mai triști ca noi”
Locul desfășurării: satul Șuri, familiile
bătrânilor nevoiași
Ora: 14:00
Descrierea activității: donarea fructelor,
legumelor
Denumirea activității:
De ziua ta, iubite profesor !
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Cotova
Ora: 13-00
Descrierea activității: un omagiu pentru
profesori,pregătit de câte un grup de voluntari ai
bibliotecii publice Cotova un recital (poezii,
cîntec, mesaje de felicitare nu mai mult de 7
min) să oferim flori și cîte un prezent la
profesori, de asemenea voluntarii să plece acasă
la profesorii pensionari, să le ofere flori și
cadouri (lista la DÎTS sau asistența socială)

Gimnaziul
Hăsnășenii Noi, r.
Drochia.

Elevii

Elevii claselor a I- 1. APL I, Șuri
a – a IX-a, părinți,
profesori, locatari
ai satului Șuri. r.
Drochia.

Familiile
bătrânilor
nevoiași

Biblioteca publică
Cotova

IP Gimnaziul Cotova Profesorii din
Director Irodoi Aliona gimnaziul
Cotova

Borodachi
Andrei
025235225

Avasiloae Nelea
–
069971520,
Grădinaru
Veronica –
025277451
Turculeț Petru 025277236
auricamorcov@
gmail.com
067100614,
Tel. scolii
025262347
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Denumirea activității:O plăcintă pentru cei
mai triști ca noi
Locul desfășurării: s. Popeștii de Jos
Ora: 14
Descrierea activității: Pregătirea plăcintelor de
către mamele elevilor și femeiele din sat
pentrubătrânii singuratici și cei țintuiți la
pat.Repartizarea coletelot de către grupurile de
voluntari din instituție și comunitate
Denumirea activității: Iarmaroc
Locul desfășurării:
Ora:10:00
Descrierea activității: Elevii claselor primare
împreună cu părinții vor organiza un iarmaroc,
banii adunați vor servi un ajutor pentru
procurarea rechizitelor.
…Denumirea activității:Voluntariat pentru
oamenii săraci.
Locul desfășurării:În familiile oamenilor
săraci.
Ora; 15-18
Descrierea activității:Elevii împreună cu
dirigintele Său Alexandra au repartizat un
șir de familii la care vor merge pentru a
le oferi ajutor prin gospodărie.

IP Gimnaziul
Popeștii de Jos
Primăria
Comunitatea r.
Drochia.

1.APL
2.Grădinița
3.Comunitatea

IP Gimnaziul nr.
2, or. Drochia

Bătrânii
singuratici și
cei bolnavi

Maxim
Valentina
068579289

Elevii din
familii social
vulnerabile

Gheorghelaș
Lucia
069414869
Învățătoarele
claselor primare

…

IP Gimnaziul ,,N.
Testemițanu’ r.
Drochia.

…
Elevii împreună
cu dirigintele

Său Alexandra
060076116
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Denumirea activității: Înverzirea clasei
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Baroncea
Ora: 14.00.
Descrierea activității. Elevii din clasă vor sădi
și vor amenanja flori în clasă.
Denumirea activității: Activitate cu caracter de
integrare: ”Voluntariatul – modalitate de
activizare a cetățenilor”
Locul desfășurării: Sala multimedia a liceului
Ora: 16:00
Descrierea activității: Seminar instructiv în
cadrul căruia se va dezbate întrebarea-cheie:
Cum implicrea în acțiuni de voluntariat poate
contribui la dezvoltarea personalității și
consolidarea imaginii de sine?”
Denumirea activității: ”Actiuni de igienizare
si curiițenie in scoalii și pe teritoriul școlii”.
Locul desfășurării: IP Gimnaziuţ Ţarigrad
Ora: 1430
Descrierea activității: toți elevii din instituție
vor fi mobilizați pentru actiuni de igienizare si
curiițenie
in scoalii și pe teritoriul școlii.
Denumirea activității:Întreabă și vei fi
informat
Locul desfășurării: sala de clasă a V-a
Ora: 1130
Descrierea activității:Instruire în domeniul
activităților de voluntariat

IP Gimnaziul
Părinții
Baroncea elevii
cl. 5-a r. Drochia.

Senatul Elevilor,
Partidul Tinerilor
Voluntari din RM
(PTVRM) r.
Drochia

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad r.
Drochia

Clasa a V-a .
Drochia, Gim.
Pelinia.

1. IP LT ”Ion
Creangă”, s. Popeștii
de Sus – Senatul
Elevilor

Gimnaziul și
elevii

Scutelnic
Angela
078177847

Elevii din liceu,
gimnaziu,
membrii
comunității

Artelin Tatiana,
069916839,
tatiana.artelin@
mail.ru

Copii,
personalul școlii

068011681
Natalia
Cojocaru

Antonovici
Maia
Elevii clasei a
V-a

Tel.:
069629548
maiaantonovici
@gmail.com
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Denumirea activității: Ei au nevoie acum de
sprijinul meu
Locul desfășurării: Gimnaziul Pelinia
Ora: 1220
Descrierea activității: Colectare de fonduri
(haine, încălțăminte, produse alimentare) pentru
familiile defavorizate
Denumirea activității:Semănători de lumnă
Locul desfășurării: s.chetrosu
Ora: 14
Descrierea activității:Dascalii care deja nu mai
activează vor fi vizitați de voluntarii inoștri cu
flori si felicitări
Activitate de solubrizare a parcului din
gimnaziu , parcul satului Mîndîc , sădirea
copacilor .

Denumirea activității:
O casă, o școală, un sat mai curat.
Locul desfășurării:s.Miciurin, r-nul Drochia
Ora: 11.30
Descrierea activității: Acțiuni de igienizare și
curațenie pe teritoriul școlii și comunității.

Băbălău Vera

Clasa a VIII-aA
Drochia, Gim.
Pelinia.

Persoane din
familii
defavorizate

IPGimnaziul,,Vict
or Coțofană,,
Grupul de
inițiativă din satul
Ghetrosu
Consiliul
Elevilor, Drochia.
Echipe de
Managerii instituţiei
Voluntarii din
Diriginţii ,
grupele claselor a
V-a –IX-a ;
Drochia.
Gimnaziul
Drochia.

.

Tel.: 068519916
verababalau@g
mail.com

Profesorii
pensinari

Bologa
Veronica
068520895

Elevii , copiii
din comunitate ,
locuitorii satului
.

Director- Grigor
Ludmila ,
D.-a, Jitarciuc
Nina

Comunitatea

Cebotari
Dumitru
066523392
Cebotari Aliona
061031647
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Denumirea activității:plantarea arborilor
Ora: 15:00
Descrierea activității: plantarea arborilor pe
teritoriul satului

IP Gimnaziul
,,Boris Coșciucʺ
s.Dominten
APL, Drochia.

1.APL
2.Diriginții
3.Părinți

satu Dominteni

Bologan Aurelia
069300452
paladiciucaureli
a@gmail.com

Denumirea activității:Curățenie în familiile de
pensioneri neputincioși
Ora: 15:00
Descrierea activității: ajutor în familii de
oameni bătrâni

IP Gimnaziul
Hăsnășenii Mari

1.APL
2.Diriginții
3.Părinți

satu Dominteni

Serbușca Nina
068254070serbu
sca.nina@gmail.
com

Denumirea activității: O mână de ajutor pentru
un bătrân / o bătrână
Locul desfășurării: înfamilia unui bătrân /
bătrână
Ora: 16.00 - 18.00
Descrierea activității: Elevii – voluntari vor
oferi ajutor în realizarea activităților casnice.
Denumirea activității: Activitatea stradală
Locul desfășurării: strada
Ora: 13-15
Descrierea activității:

IP Liceul Teoretic
”B.P.-Hasdeu” or.
Drochia

Instituția Publică
gimnaziul ”Viorel
Cantemir”s.Sofia,
Drochia

Primăria
Or. Drochia

Fami-lia
d-nului .....

Gîscă Tatiana,
director
adjunct/educație
Consiliul
Elevilor

Clasa V-a A

Persoanele
fumătoare

Edu Lucia,
0252 30380
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Denumirea activității:
,,Igiena e baza nutriției sănătoase”.
Locul desfășurării:
Centrul social de plasament pentru copii
,,Căldura casei”
Ora:15.00
Descrierea activității:
Elevii claselor liceale și toți angajații vor colecta
produse de igienă pentru a fi donate copiilor din
familii social-vulnerabile beneficiari ai centrului
social ,,Căldura casei”.
Denumirea activității:„ Cartea – izvorul
nesecat”
Locul desfășurării: teritoriul satului
Ora: 15:00
Descrierea activității: Depozitarea cărţilor şi a
manualilor

IP Liceul Teoretic
,,Ştefan cel Mare”
Drochia

Copii şi părinţii s.
Zguriţa

Denumirea activității: Din inimă la inimă.
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Fîntînița
Ora: de la ora 8.00 până la 12.00
Descrierea activității:Se vor colecta haine
pentru cei mai nevoiași/ mai triști ca noi.

IP Gimnaziul
Fîntînița, Drochia.

Denumirea activității: Acțiuni de salubrizare a
unor terenuri de pe teritoriul școlii. ,,Un arbore
pentru dăinuirea noastră,,

IPGimnaziul
Nicoreni,
Drochia.

Personalul didactic
Personalul didactic
auxiliar
Personalul nedidactic
Liceenii
Senatul liceului

Beneficiarii
centrului social
de plasament
pentru copii
,,Căldura casei”

Cucoș Olivia
060174922

1.APL Primăria
satului

Elevii
gimnaziului

Railean Elena
068098662

Copiii din
familii social vulnerabile

Scutelnic Olesea
025238310
060673866
oscutelnic@gma
il.com

1.APL

APL

Elevii din
gimnaziu

Eșanu Laura
Strîmbanu
Lauriana
068463470

Locul desfășurării: în curtea școlii
Ora: După ore
Descrierea activității: Fiecare clasă are
teritoriul ei pentru plantarea plantelor,
curățenie.
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Denumirea activității:Actiuni de caritate
pentru cei mai tristi ca noi.

IP LT
M.Eminescu,
Drochia. elevii cl.
Locul desfășurării:centru de plasament Caldura a VIII B
casei
Ora:15
Descrierea activității:elevii au colectat
haine,rechizite scolare,dulciuri de la semenii sai
pentru a le face o surpriza copiilor de la
centru.Vor desena, se vor juca impeuna,vor face
lectiile.
Denumirea activității: Activitate cu caracter de Senatul Elevilor,
Partidul Tinerilor
integrare: ”Voluntariatul – modalitate de
Voluntari din RM
activizare a cetățenilor”
(PTVRM),
Drochia.
Locul desfășurării: Sala multimedia a liceului
Ora: 16:00
Descrierea activității: Seminar instructiv în
cadrul căruia se va dezbate întrebarea-cheie:
Cum implicrea în acțiuni de voluntariat poate
contribui la dezvoltarea personalității și
consolidarea imaginii de sine?”
Denumirea activității:Actiuni de curatare a
IP LT
tritoriului scolii.
M.Eminescu.Droc
hia XB
Locul desfășurării:terenul scolar.
Ora:14.30
Descrierea activității:elevii vor grebla frunzele
cazute din copaci,vor marca cu nisip liniile de
baza pe terenl sportiv.

Ojovan Larisa
Bogatu Ludmila
079585382

. IP LT ”Ion
Creangă”, s. Popeștii
de Sus – Senatul
Elevilor

Elevii din liceu,
gimnaziu,
membrii
comunității

Artelin Tatiana,
069916839,
tatiana.artelin@
mail.ru

Elevii,profesorii, Vrabie Lilia
Bogatu Ludmila
079585382
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Denumirea activității:Cadoul bătrâneilor”
Locul desfășurării: s.Moara de Piatră
Ora: 14:00
Descrierea activității: Elevii clasei a VII-a,vor
aduna în timp de o săptămână fructe și
legume,după care vor forma câte un coșuleț și le
vor duce la bătrâneii din sat”
Sâmbătă Denumirea activității: activităti de salubrizare
, 5 oct.
Locul desfășurării: parcul din regiunea fabricii
de zahăr
Ora: 10.00
Descrierea activității: colectarea deșeurilor
aruncate pe iarbă în parc
Denumirea activității: Târg caritabil
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 10.00
Descrierea activității: Se vor vinde diverse
lucruri,iar banii colectați se vor oferi ca
ajutor copiilor bolnavi și bătrânilorțintuiți la
pat.
Denumirea activității:Ajută familiile
defavorizate.
Locul desfășurării: În familiile defavorizate.
Ora: 15-17
Descrierea activității; Elevii împreună cu
diriginta clasei a Va dna Juc Lilia vor
merge în familiile defavorizate pentru a le
acorda ajutorul necesar.

I.P.Gimnaziul
Moara de Piatră,
Drochia.

Elevii clasei a
VII-a

Locuitorii or.
Drochia.

1.Primăria or. Drochia
2.
3.

IP Gimnaziul
Popeștii de Jos
Primăria
Grădinița
Biserica
Comunitatea.
Drochia.

1.APL
2.Grădinița
3. Biserica
4.Comunitatea

IP Gimnaziul
,,N. Testemițanu”
Drochia.

Bejenari
Victoria

Roșca
Haralampie,
069040606
haralampierosca
@gmail.com
copiii bolnavi și Maxim
bătânii țintuiți
Valentina
la pat.
068579289

Elevii
împreună cu
diriginta

Juc Lilia
067323923
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Denumirea activității:O faptă bună –face inima
mai bună.
Locul desfășurării: Azilul pentru bătrâni din
satul Gribova
Ora: 11.00
Descrierea activității:Elevii clasei a 8-a vor
veni cu o surpriză pentru bătrâni: cu o vorbă
bună, cu un coș de fructe și legume.
Denumirea activității: ”Un cartof sau o
legumă pentru cei mai triști ca noi, sau pentu
azilul de bătrâni...,,”. (Act de binefacere)
Locul desfășurării: IP Gimnaziuţ Ţarigrad
Ora: 1430
Descrierea activității: elevii voluntari vor a
duce câte o legumă și vor fi donate bătrânilor
singuratici și bolnavi.
… Denumirea activității:”Pentru cei mai triști
ca noi”Colectarea produselor pentru orfelinatul
copiilor cu dezabilități
Locul desfășurării:Instituția
Ora: 14
Descrierea activității
Denumirea activității: Târg caritabil
Locul desfășurării: IP Gimnaziul Popeștii de
Jos
Ora: 10.00
Descrierea activității: Se vor vinde diverse
lucruri,iar banii colectați se vor oferi ca
ajutor copiilor bolnavi și bătrânilorțintuiți la
pat.

IP Gimnaziul
Baroncea elevii
clasei a 8-a,
Drochia

Administrația azilului
pentru bătrânini din
satul Gribova

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad, Drochia

Bătrânii azilui

Grumeza
Svetlana
079910535

Bătrânii
singuratici și
bolnavi din
s.Țarigrad

068011681
Natalia
Cojocaru

Filip lilia
telefon
025230925…
Mob.
060160289

Instituția Publică
Gimnaziul ”viorel
Cantemir” s.
Sofia, Drochia

Clasa VI-aB…

Persoane cu
dezabilități

IP Gimnaziul
Popeștii de Jos
Primăria
Grădinița
Biserica
Comunitatea.
Drochia.

1.APL
2.Grădinița
3. Biserica
4.Comunitatea

copiii bolnavi și Maxim
bătânii țintuiți
Valentina
la pat.
068579289
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Denumirea activității:Ajută familiile
defavorizate.
Locul desfășurării: În familiile defavorizate.
Ora: 15-17
Descrierea activității; Elevii împreună cu
diriginta clasei a Va dna Juc Lilia vor
merge în familiile defavorizate pentru a le
acorda ajutorul necesar.
Denumirea activității:O faptă bună –face inima
mai bună.
Locul desfășurării: Azilul pentru bătrâni din
satul Gribova
Ora: 11.00
Descrierea activității:Elevii clasei a 8-a vor
veni cu o surpriză pentru bătrâni: cu o vorbă
bună, cu un coș de fructe și legume.
Denumirea activității: ”Un cartof sau o
legumă pentru cei mai triști ca noi, sau pentu
azilul de bătrâni...,,”. (Act de binefacere)
Locul desfășurării: IP Gimnaziuţ Ţarigrad
Ora: 1430
Descrierea activității: elevii voluntari vor a
duce câte o legumă și vor fi donate bătrânilor
singuratici și bolnavi.
… Denumirea activității:”Pentru cei mai triști
ca noi”Colectarea produselor pentru orfelinatul
copiilor cu dezabilități
Locul desfășurării:Instituția
Ora: 14
Descrierea activității

IP Gimnaziul
,,N. Testemițanu”
Drochia.

IP Gimnaziul
Baroncea elevii
clasei a 8-a,
Drochia

Administrația azilului
pentru bătrânini din
satul Gribova

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad, Drochia

Instituția Publică
Gimnaziul ”viorel
Cantemir” s.
Sofia, Drochia

Clasa VI-aB…

Elevii
împreună cu
diriginta

Juc Lilia
067323923

Bătrânii azilui

Grumeza
Svetlana
079910535

Bătrânii
singuratici și
bolnavi din
s.Țarigrad

068011681
Natalia
Cojocaru

Persoane cu
dezabilități

Filip lilia
telefon
025230925…
Mob.
060160289
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Denumirea activității:voluntariat pentru
oamenii sărcaci ,,Hai la târg,,

IPGimnaziul
Nicoreni, drochia

Locul desfășurării: La piața satului
Ora: 10.00
Descrierea activității: vor vinde hăinuțele
acumulate de la copiipentru a oferi familiilor
nevoiașe produse alimentare și igienice.
Denumirea activității:voluntariat pentru
oamenii bătrâni ,,Hai cu mine să faci bine,,

Părinții doritori

Familiile
nevoiașe

Strîmbanu
Lauriana
068463470
Diriginții

IPGimnaziul
NicoreniDrochia.

La bătrânii din
sat

Popovici Adela
Diriginții

IP LT
,,M.Eminescu,,
Drochia. XI A

Locatarii
orasului

Locul desfășurării: în sat
Ora: 10.00
Descrierea activității: la strânsul roadei
Denumirea activității:Voluntariat de
salubrizare a terirtoriului

Duminic
ă, 7 oct.

Locul desfășurării: Parcul Biruintei
Ora:16
Descrierea activității:voluntarii vor face
curatene la locurile de odihna care sunt
amenajate in parc, vor repara dupa posiblitati
bancile deteriorate,vor curata cararile de tufarii
crescuti peste vara.
12*2=24 ore
Denumirea activității :Acțiuni de caritate.
Locul desfășurării: :În familiile cu copii
Bolnavi de cancer
Ora: 15
Descrierea activității; Elevii împreună cu
diriginta au colectat diverse fructe și legume
și vor merge acasă la copii bolnavi

Cucuietu
Tamara
Bogatu Ludmila
079585382

IP Gimnaziul
,,N. Testemițanu
„ Drochia.
Elevii împreună
cu profesorii

Cepoi Maria
069523004
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Denumirea activității: “ Hai în gaşca
voluntarilor!”
Locul desfășurării: Biblioteca publică Cotova
Ora: 12-00
Descrierea activității
-Campanie de sensibilizare a comunității, cu
participarea voluntarilor și autorităților publice
pe tema voluntariatului, înmânarea carnetelor
celor mai activi voluntari , Vizionarea filmului “
Cotova – legende rurale” – film realizat de
voluntarii bibliotecii publice Cotova
Denumirea activității: ”Târgul dulce”.
(Act de binefacere)

Biblioteca publică Primaria Cotova
Cotova
Primar Vortolomei
Fiodor

Instituţia Publică
Gimnaziul
Ţarigrad,
Drochia.

Locul desfășurării: IP Gimnaziuţ Ţarigrad
Ora: 1430
Descrierea activității: Se va organiza un târg în
instituție, unde se va vinde la prețuri simbolice
dulciuri aduse de părinți. Cu banii colectați se
vor procura cîteva rechizite școlare pentru elevii
din familii social vulnerabile.
Denumirea activității:: voluntariat pentru
IPGimnaziul
oamenii sărcaci ,,Hai la târg,,
Nicoreni,
Drochia.
Locul desfășurării: La piața satului
Ora: 10.00
Descrierea activității: vor vinde hăinuțele
acumulate de la copii pentru a oferi familiilor
nevoiașe produse alimentare și igienice.

Părinții doritori

Locuitorii
comunei
Cotova,
voluntarii

auricamorcov@
gmail.com
067100614,
Tel. primariei
025262238

Copiii din
familii social
vulnerabile
s.Țarigrad

068011681
Natalia
Cojocaru,
dir.adjunct

Familiile
nevoiașe

Strîmbanu
Lauriana
068463470
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