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Calendar de activităţi raionul Ocnița 
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. 

      

Marți 

2 oct. 

 

 

 

 

 

 

 Denumire activității: Targul de oportunitati de 

voluntariat  

Locul desfășurării: or.Ocnița, Consiliul Raional , 

Holul de la întrare 

Ora: 14.30 

Descrierea activității: AO PARADIS isi 

promoveaza oportunitatile de voluntariat si 

activitatile prin intermediul unor standuri si prin 

distribuirea de materiale informative in cadrul 

evenimentului pentru a publiciza programul SNV 

in randul publicului larg 

AO PARADIS 

Echipa de Voluntari 

Implică-te și TU 

Edit.ocn.md Locuitorii r-n 

Ocnița care 

lucrează și vor veni 

la CR 

paradisocmd@mail.

ru 

 

Miercuri 

3 oct. 

 Denumire activității: Actiune de igienizare si 

curatenie  

Locul desfășurării: or.Ocnița, sectorul Iubilinîi 

Ora: 15.00 

Descrierea activității:Vom initia o actiune de 

igienizare si curatenie la Alea Personalităților, cu 

ajutorul voluntarilor. De asemenea, evenimentul va 

presupune si o serie de activitati educative si de 

informare a locuitorilor din zonă privind 

importanta, protejarea si rolul Aleii Personalităților. 

AO PARADIS 

Echipa de Voluntari 

Implică-te și TU 

Primăria or.Ocnița 

Edit.ocn.md 

Locuitorii 

sectorului Iubilenîi 

paradisocmd@mail.

ru 
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Joi  

4 oct. 

 Denumire activității: Ghizi in lumea digitala 

Locul desfășurării: or.Ocnița, Biblioteca 

orășănească E.Loteanu 

Ora: 14.30 

Descrierea activității: Tinerii abili in operarea 

computerelor, smartphone-urilor si diverselor 

softuri organizeaza mici ateliere in cadrul carora 

ajuta persoanele in varsta sa descopere noi 

modalitati de conectare cu cei dragi in mediul 

online. La randul lor, seniorii le povestesc tinerilor 

despre aventurile prin care trebuia sa treci pentru a 

comunica cu cineva care era la distanta.  

AO PARADIS 

Echipa de Voluntari 

Implică-te și TU 

Secția Cultură 

Ocnița,Biblioteca 

orășăneacă E.Loteanu , 

Edit.ocn.md 

Persoanele în vîrstă paradisocmd@mail.

ru 

 

Vineri 

5 oct. 

      

Sâmbătă 

6 oct. 

Denumire activității: Petrecere pentru voluntari si 

beneficiari 

Locul desfășurării: or.Ocnița, Biblioteca 

orășănească E.Loteanu 

Ora: 14.30 

Descrierea activității: Voluntarii care activeaza in 

cadrul AO PARADIS, laolalta cu beneficiarii 

organizatiei, vor petrece o dupa  amiaza plina de 

cantec, dans si voie bună cu membrii CRT și CRE. 

Aceasta petrecere informala Va marca incheierea 

cu succes a unei saptamani  SNV pline de activitati 

interesante si rasplatirea eforturilor tuturor. 

AO PARADIS 

Echipa de Voluntari 

Implică-te și TU 

Secția Cultură 

Ocnița,Biblioteca 

orășăneacă E.Loteanu, 

Edit.ocn.md 

 paradisocmd@mail.

ru 

 

Duminică 

7 oct. 

      

 

 


