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CE ESTE SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI? 
 

 
SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI 
(SNV) este un eveniment naţional menit să 
mobilizeze cât mai mulţi voluntari care să contribuie 

la dezvoltarea comunităţilor lor şi să atragă sprijinul celorlalţi pentru activitatea 
voluntarilor şi recunoaşterea meritelor voluntarilor!  
 
SNV este un eveniment deschis tuturor: persoane care cred că prin fapte mici pot 
schimba ceva în mai bine, organizaţii, instituţii, companii, grupuri de iniţiativă 
care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat sub egida SNV, şi tuturor 
actualilor şi viitorilor voluntari care doresc sa se implice în activităţi de voluntariat 
în cadrul evenimentelor organizate în SNV. Pro Vobis pune la dispoziţia 
partenerilor locali ai SNV materiale promoţionale personalizate şi o secţiune 
specială dedicată evenimentului pe pagina www.voluntariat.ro, cu informaţii 
despre calendarul naţional SNV 2009, materialele promoţionale disponibile 
pentru partenerii locali, idei de activităţi organizate în cadrul SNV, rapoartele şi 
calendarele de activităţi din anii trecuţi.  
 
SNV ediţia 2009  
 
În 2009 SNV a ajuns la a opta ediţie, care s-a desfăşurat sub 
motto-ul „Exprimă-te prin fapte! Fii Voluntar!” şi a fost 
finanţată de către Comisia Europeană prin programul Tineret 
în Acţiune, administrat în România de ANPCDEFP.  SNV 
2009 s-a axat pe implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, peste 180 de 
tineri cu vârsta până în 30 de ani fiind implicaţi în organizarea activităţilor locale 
derulate în cadrul SNV. Tinerii au fost provocaţi în acest an să îşi spună părerea 
despre o lege care îi afectează în mod direct, în cadrul campaniei de consultare 
cu privire la Legea Voluntariatului desfăşurate în cadrul SNV un număr de 229 de 
tineri contribuind cu sugestii şi observaţii la demersul de îmbunătăţire a legii 
voluntariatului.  
 
Calendarul SNV 2009 a inclus campanii locale de promovare a voluntariatului, 
târguri de oportunităţi de voluntariat, sesiuni de instruire pentru voluntari, 
dezbateri cu şi despre tineri, expoziţii de fotografii şi afişe, proiecţii de filme şi 
documentare, desene pe asfalt, campanii de igienizare, piese de teatru, plantări 
de copaci, ateliere de creaţie artistică realizate de voluntari, animaţie stradală, 
colecte şi distribuţie de alimente şi jucării, campanii de colectare a deşeurilor, 
marşuri ecologice şi multe alte activităţi menite să ilustreze contribuţia adusă de 
voluntari şi acţiunile lor în beneficiul comunităţilor în care activează. 
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Materiale promoţionale SNV 2009 
 
Ca în fiecare an, Pro Vobis a pregătit şi a distribuit partenerilor săi din ţară o 

gamă bogată de materiale 
promoţionale pentru a-i ajuta în 
promovarea evenimentului la nivel 
local, cât şi pentru informarea 
publicului larg cu privire la voluntariat. 
Fluturaşii informativi au avut ca teme: 
definirea voluntariatului, drepturile şi 
responsabilităţile voluntarilor, 
beneficiile voluntariatului, recomandări 

şi exemple de activităţi de voluntariat, extrase din Legea Voluntariatului, cât şi 
informaţii despre Serviciul European de Voluntariat.  
 
Pe lângă tradiţionalele afişe, fluturaşi, mape, pixuri, insigne, 
autocolante şi baloane, în SNV 2009 partenerii locali au primit 
şi publicaţia Portret de Voluntar ediţia 2008, cu ajutorul căreia 
au putut reflecta mai uşor către publicul larg diversitatea 
voluntarilor şi a activităţilor de voluntariat din ţară.  
 
Povestea posterului  
 

Succesul de care s-a bucurat posterul producţie 
proprie al ediţiei SNV 2008 ne-a determinat să 
repetăm aceeaşi experienţă. Pe scările dealului 
Cetăţuia din Cluj –Napoca, cei şapte voluntari 
ghidaţi de fotograful Alin s-au distrat pozând 
pentru imaginea  posterului. Pe această cale le 
muţumim celor şapte voluntari pentru 
disponibilitatea lor de a se transpune în 
imaginea SNV, ediţia 2009. În continuare vă 
împărtăşim câteva detalii despre cei care ne-au 
ajutat să transmitem un mesaj despre 
diversitatea voluntarilor şi a activităţilor de 
voluntariat.  
 

 
Alex - proaspăt absolvent de facultate, Alex se implică de aproape trei ani în 
activităţi de voluntariat în mai multe organizaţii nonguvernamentale din Cluj – 
Napoca, printre care Institutul Român pentru Pace şi British Council. Din 
primăvara lui 2009 Alex coordonează o echipă de 8 voluntari în cadrul unui 
proiect Tineret în Acţiune desfăşurat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. 
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Serghei – „cel mai bun clown din România” este un voluntar de bază al 
Asociaţiei Little People căreia i s-a alăturat în urmă cu opt ani. Sub numele de 
scenă Flip, Serghei a adus nenumărate zâmbete pe feţele copiilor bolnavi de 
cancer. 
 
Doamna Marieta – a iniţiat o serie de activităţi umanitare în cadrul Centrului de 
Zi nr.1 din Cluj-Napoca, unde este membră. Dânsa a participat recent în Slovenia 
la un schimb internaţional de voluntari vârstnici în cadrul proiectului „Rămâi activ! 
Fii voluntar” dedicat voluntarilor seniori. 
 
Diana – elevă la liceul Emil Racoviţă, Diana 
este un voluntar de bază al Centrului de 
Voluntariat Cluj – Napoca. Se implică 
consecvent în activităţile administrative ale 
centrului şi a făcut parte din echipa de voluntari 
organizatori ai Galei pentru Implicarea în 
Comunitate, un eveniment de marcă CVCN. 
 
Stelian – încă un voluntar de seamă, Stelian s-
a implicat din timpul studiilor în numeroase 
activităţi de voluntariat în organizaţii şi instituţii 
precum Societatea Română de Cancer, Centrul 
Lamont, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj, Centrul de Voluntariat Cluj – Napoca. De asemenea el 
este iniţiatorul şi coordonatorul unor campanii caritabile pentru persoanele cu 
dizabilităţi.  
  
Mihaela – a fost voluntară la ARTEMIS – Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei, 
coordonând campanii de prevenire a violenţei împotriva femeilor. În prezent, 
Mihaela activeză la Institutul Român pentru Pace într-o campanie de educaţie 
pentru dezvoltare. 
 

Jasha – originar din Germania, 
Jasha a venit în România pentru a 
efectua un stagiu de voluntariat de 
un an. El se implică în activităţi 
socio-educative în cadrul Centrului 
de Zi pentru copii al Asociaţiei 
Familia Regăsită.  
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RAPORT FINANCIAR SNV 
 
Proiectul „Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2009”, cu finanţare din partea Uniunii Europene prin 
programul Tineret în Acţiune 

120.915 
RON 

28.789 
EUR** 

Materiale promoţionale (afişe, fluturaşi, pixuri, tricouri, 
mape, baloane, stickere, insigne, publicaţia Portret de 
Voluntar, spot radio) 

62.192 14.808 

Întâlnire pregătitoare parteneri 7.180 1.710 
Raport final al evenimentului 8.434 2.008 
Web design şi întreţinere secţiune SNV pe 
www.voluntariat.ro 

2.109 502 

Sprijin pentru Centrele locale de Voluntariat în 
implementarea activităţilor (conform rapoartelor de 
cheltuieli) 

41.000 9.762 

 

Contribuţia partenerilor locali 307.833 
RON 

73.294 
EUR 

Resurse financiare directe investite de organizatori 44.372 10.565 
Valoarea sponsorizărilor / finanţărilor în natură 26.271 6.255 
Valoarea sponsorizărilor / finanţărilor în bani 152.717 36.361 
Valoarea muncii voluntarilor (prin raportare la salariul 
minim pe economie) * 

84.473 20.113 

 

Contribuţia Pro Vobis (din alte surse) 23.611 
RON 

5.622 
EUR 

Coordonatori proiect Cluj şi Bucureşti (martie, aprilie, mai 
2009) (salarii  + taxe angajat/angajator) 

15.492 3.689 

Taxe poştale trimitere colete materiale promoţionale 
către organizaţiile beneficiare dn ţară 

1.220 290 

Cheltuieli de organizare/administrative 6.899 1.643 
             Întâlnire pregătitoare – participare angajaţi PV 482 115 
             Cheltuieli de birou – cotă parte lunile martie, aprilie, 

mai (chirie, comunicaţii, consumabile, contabilitate) 
6.417 1.528 

 

TOTAL COSTURI SNV 2009 452.359 
RON 

107.705 
EUR 

 
* Valoarea muncii voluntarilor a fost calculată prin raportare la salariul mimim pe 
economie (600 RON), considerând o medie lunară de 21 zile, rezultând o valoare 
de 3,57 RON/oră .  
** Curs mediu utilizat 1 EUR = 4,2 RON 
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CE ÎNSEAMNĂ SNV ÎN CIFRE ? 
 
Nr. judeţe unde au avut loc activităţi SNV 24 
Nr. localităţi unde au avut loc activităţi SNV  46 
Nr. organizaţii partenere în organizare 213  
Nr. voluntari implicaţi în organizare  1.450 
Nr. ore de voluntariat 23.760 
Nr. voluntari recrutaţi în cadrul evenimentului 1.988 
Nr. activitaţi organizate în cadrul evenimentului 354 
Nr. sponsori si finanţatori   1.673 
Nr. apariţii media (presă scrisă/radio/televiziune)  494 
Nr. organizaţii participante la eveniment  466 
Nr. estimat de vizitatori 31.302 
Nr. colaboratori/parteneri media   146 
Nr. personalităţi locale care au vizitat evenimentul 241 
Nr. beneficiari direcţi 49.414 
 
* Cifrele se bazează pe rapoartele primite de către Centrul Naţional de 
Voluntariat Pro Vobis de la 45 de organizaţii implicate în coordonarea activităţilor 
dedicate SNV în plan local în localităţile în care s-a sărbătorit evenimentul. 
 
SNV ÎN PRESĂ 
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REZULTATELE CAMPANIEI DE CONSULTARE „LEGEA VOLUNTARIATULUI – 
PREZENT ŞI PERSPECTIVE”  
 
Despre campanie 
 
Ediţia a opta a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) derulată în perioada 
11-17 mai 2009 a inclus o campanie de consultare cu tema „Legea 
Voluntariatului – Prezent şi Perspective”. Campania de consultare a fost iniţiată 
de Pro Vobis – Centrul Naţional de Voluntariat în parteneriat cu Reţeaua 
Naţională a Centrelor de Voluntariat din România în cadrul proiectului 
„Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2009” finanţat de Comisia Europeană 
prin programul Tineret în Acţiune, gestionat în România de către ANPCDEFP.  
 
Campania de consultare s-a desfăşurat în perioada 11 mai – 31 iulie şi a avut 
două componente: o serie de consultări directe sub forma unor mese rotunde 
organizate de către centrele de voluntariat din România în cadrul SNV, mese 
rotunde unde s-a dezbătut Legea Voluntariatului (195/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare) şi o componentă on line în cadrul căreia cei interesaţi să 
sugereze modificări şi să comenteze prevederile acestei legi au transmis mesaje 
electronice către iniţiatori.  Campania de consultare s-a derulat sub îndemnul 
„Exprimă-te prin fapte! Fii Voluntar! Spune-ţi părerea despre Legea 
Voluntariatului!” 
 
Rezultatele consultării publice 
 
În urma acţiunilor de consultare 
din cadrul campaniei au fost 
colectate observaţii şi sugestii de 
la 229 tineri voluntari şi 106 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale şi instituţiilor 
publice care implică voluntari. 
Rezultatele acestor consultări vor 
fi structurate pe categorii de 
măsuri care privesc activitatea de 
voluntariat, unele dintre ele 
implicând modificări ale legii 
existente, altele sugerând 
reglementarea unor aspecte care 
nu sunt abordate în legea existentă. 
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O problemă care a revenit foarte frecvent în dicuţie, dar care nu poate intra în 
componenţa legii voluntariatului, se referă la limitarea înţelesului substantivului 
„voluntar” definit în dicţionarul explicativ al limbii române ca fiind  „persoana care 
intră în armată din proprie dorinţă spre a face serviciul militar; persoana care ia 
parte la o campanie militară din proprie iniţiativă” şi al adjectivului „voluntar” 
definit în dicţionarul explicativ al limbii române ca atribut al manifestărilor umane 
„de bună voie, din proprie iniţiativă”. Participanţii la campania de consultare au 
recomandat cu tărie extinderea sensului substantivului „voluntar” prin includerea 
în dicţionarul limbii române a următoarelor cuvinte: 
 
 voluntar (substantiv masculin), voluntară (substantiv feminin) = persoană 

care desfăşoară activităţi de voluntariat din proprie iniţiativă şi în folosul 
comunităţii, fără a primi o contraprestaţie materială (din engleză volunteer, 
franceză volontaire) 

 voluntariat  (substantiv neutru) = mişcarea publică de implicare în folosul 
comunităţii formată din totalitatea voluntarilor şi a actorilor în cadrul cărora 
aceştia se implică (organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice) (din 
engleză volunteerism, franceză volontariat)       

 a voluntaria (verb intranzitiv) =  a desfăşura activităţi din proprie iniţiativă în 
folosul comunităţii fără o contraprestaţie materială în calitate de voluntar 
(din engleză to volunteer) 

 
Definirea voluntariatului şi cadrul general prevăzut în lege 
 
 Definirea voluntariatului ca 

activitate în folosul 
comunităţii (renunţarea la 
sintagma „activitate de 
interes public” şi 
„activitate în folosul 
altora”) 

 Renunţarea la specificarea 
limitelor de vârstă 
existente în prezenta lege 
(cu referire la programele 
europene pentru tineret)  

 Reglementarea în cadrul 
legii a participării minorilor 
la activităţi de voluntariat (cadrul specific în care aceştia pot participa, 
condiţii specifice pe care trebuie să le îndeplinească entităţile care implică 
voluntari minori, încheierea de contracte de voluntariat între entitatea gazdă 
şi părintele sau reprezentantul legal al minorilor etc.) 
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 Interzicerea prin lege a implicării de voluntari de către agenţii economici în 
activităţi care privesc obiectul lor de activitate şi al căror beneficiar direct sau 
indirect este agentul economic respectiv 

 Instituirea unui set de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor acestei 
legi  

 Armonizarea legislaţiei în sensul eliminării prevederilor din alte legi existente 
care contrazic Legea voluntariatului (cele din legea privind gradaţii voluntari 
şi statutul voluntarilor pentru situaţii de urgenţă)  

 
Reglementări privind contractul de voluntariat 
 
 Reglementarea clară a situaţiilor în care este obligatorie încheierea unui 

contract de voluntariat SAU 
 Obligativitatea încheierii unui contract de voluntariat în situaţia în care 

activitatea de voluntariat se derulează pe o perioadă care depăşeşte o lună 
SAU 

 Obligativitatea încheierii unui 
contract de voluntariat cu 
posibilitatea semnării unei declaraţii 
de renunţatre de către ambele părţi 
în situaţiile în care atât entitatea 
gazdă cât şi voluntarul consideră că 
nu este necesară încheierea 
contractului de voluntariat 

 Reglementarea prevederilor 
obligatorii minimale ale oricărui 
contract de voluntariat şi definirea 
clară a aspectelor din contractul de 
voluntariat lăsate la înţelegerea părţilor (de exemplu clauzele de 
confidenţialitate sau solicitarea cazierului) 

 Obligativitatea entităţilor care solicită acte suplimentare faţă de minimul 
existent în contractul de voluntariat cuprins în lege de a avea politici interne 
specifice care sunt făcute publice odată cu anunţarea oportunităţilor de 
voluntariat 

 
Reglementări privind asigurarea voluntarilor  
 
 Clarificarea situaţiei referitoare la asigurarea voluntarilor în condiţiile 

prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor 
riscuri care decurg din natura activităţii, în situaţia în care nu este încheiat un 
contract de voluntariat 

 Acceptarea cheltuielilor cu asigurarea voluntarilor ca eligibile în proiecte 
finanţate de la bugetele locale şi naţionale 
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Reglementări privind voluntariatul în rândul angajaţilor 
 
 Definirea în cadrul legii voluntariatului a voluntariatului sprijinit de angajator 

ca fiind activitatea de voluntariat desfăşurată de angajaţii unei persoane 
juridice de orice tip (public, privat, cu scop patromonial sau fără scop 
patrimonial) cu acordul angajatorului şi în timpul programului de lucru 

 Reglementarea voluntariatului sprijinit de angajator în sensul introducerii 
acestui drept în contractul de muncă şi în sensul garantării prin lege a 
dreptului angajaţilor de a desfăşura un minim de ore de voluntariat sprijinit 
de angajator în condiţiile stabilite de comun acord cu angajatorul    

 
Reglementări privind voluntariatul în învăţământul preuniversitar 
 
 Reglementarea prin legea voluntariatului a prezenţei activităţilor de 

voluntariat în sistemul de învăţământ ca disciplină opţională sau ca activitate 
practică ataşată unei discipline existente (educaţia civică)  

 Reglementarea colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi entităţile care 
pot găzdui voluntari în vederea 
punerii în practică a 
activităţilor de voluntariat ca 
parte a sistemului de 
învăţământ 

 Reglementarea prin lege a 
imposibilităţii de a obliga elevii 
să desfăşoare activităţi de 
voluntariat în situaţia 
introducerii voluntariatului ca 
disciplină opţională sau 
ataşării voluntariatului unei 
discipline existente  

 
Reglementări privind statutul cetăţenilor străini care sunt voluntari în 
România şi programele de voluntariat internaţional la care pot participa 
cetăţenii români 
 
 Reglementarea clară a garantării rezidenţei pentru voluntarii străini pe durata 

stagiului de voluntariat cu nominalizare în lege a instituţiilor implicate şi 
descrierea procedurii de obţinere a rezidenţei pentru voluntarii străini  

 Reglementarea printr-o lege specială a participării cetăţenilor români la stagii 
de voluntariat în străinătate în cadrul programelor existente şi a statutului 
voluntarilor străini care activează în România în cadrul acestor programe (nu 
doar cu referire la programele Uniunii Europene) 
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Reglementări privind managementul voluntarilor  
 
 Reglementarea prin lege a obligativităţii existenţei politicilor şi procedurilor 

interne de lucru cu voluntarii ca parte a regulamentelor interne de 
funcţionare sau ca document intern separat  în toate entităţile care implică 
voluntari 

 Stabilirea unor reguli minime de management al voluntarilor pe care trebuie 
să le respecte orice entitate care implică voluntari 

 Reglementarea activităţii de coordonare a voluntarilor în sensul definirii 
ocupaţiei de coordonator de voluntari şi introducerii acesteia în Codul 
Ocupaţiilor din România (COR) 

 Definirea situaţiilor în care existenţa unui coordonator de voluntari este 
obligatorie (de exemplu în situaţia implicării unui anumit număr de voluntari, 
în situaţia implicării de voluntari în lucrul cu anumite categorii de beneficiari 
şi altele) 

 Reglementarea posibilităţii instituţiilor publice care implică voluntari de a 
include poziţia de coordonator de voluntari în organigramă  

 Reglementarea unui sistem de 
raportare a activităţii de voluntariat 
pe baza registrelor de evidenţă a 
voluntarilor a căror obligativitate 
este menţionată în legea existentă 

 Reglementarea colectării de 
informaţii despre activitatea de 
voluntariat de către Institutul 
Naţional de Statistică sau de către 
alte instituţii publice abilitate, după 
metodologii similare celor utilizate 
în statele Uniunii Europene.   

 
Certificarea activităţii de voluntariat 
 
 Stabilirea unui set de competenţe care se dezvoltă prin activitatea de 

voluntariat şi a unui sistem de validare a acestora 
 Reglementarea modului în care competenţele dobândite în cadrul activităţii 

de voluntariat şi validate prin sistemul menţionat sunt utilizate pe piaţa 
muncii (de exemplu obligativitatea acordării de puncte pentru activităţi de 
voluntariat dovedite în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor din 
sectorul public, dacă activitatea de voluntariat s-a desfăşurat în acelaşi 
domeniu de activitate; recunoaşterea competenţelor dobândite prin 
voluntariat şi certificate în baza unui sistem agreat de lege) 
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Susţinerea activităţii de voluntariat la nivel local şi naţional 
 
 Reglementarea modului în care autorităţile locale şi naţionale pot sprijini 

dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivelul comunităţii (de exemplu 
acordarea de spaţii aflate în administrarea autorităţilor locale cu prioritate 
entităţilor care implică voluntari, alocarea anuală a unui procent din bugetul 
local pentru sprijinirea activităţilor de voluntariat) 

 Alocarea prin lege a unei instituţii publice naţionale ca punct de referinţă 
pentru relaţia cu organizaţiile care implică voluntari sau includerea nominală, 
prin textul legii, a voluntariatului în portofoliul unui minister  

 Recunoaşterea activităţii de voluntariat ca activitate de utilitate publică şi 
alocarea de sprijin financiar pe bază anuală pentru susţinerea dezvoltării 
activităţilor de voluntariat în România 

 
Paşii următori 
 
Rezultatele acestei campanii de consultare pe tema Legii voluntariatului vor fi 
aduse în dezbatere în cadrul Conferinţei Naţionale cu privire la Voluntariat pe care 
Pro Vobis o va organiza în perioada 22-24 octombrie 2009 la Bucureşti. 
Participanţii la conferinţă vor avea posibilitatea să discute în detaliu propunerile 
colectate în cadrul campaniei de consultare şi să facă noi sugestii pentru 
îmbunătăţirea acestei legi, precum şi să dezbată paşii următori prin care acest 
demers va fi continuat până la modificarea actualei Legi a Voluntariatului.  
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JUDEŢUL BACĂU  
 
Centrul de Voluntariat Bacău din cadrul Fundaţiei de Sprijin Comunitar  
 
Campanie de promovare a voluntariatului 
În 4 licee din oraş, reprezentanţi ai ONG-urilor au demarat o campanie de 
promovare a voluntariatului în instituţiile şcolare, desfăşurând o activitate de 
informare a liceenilor şi de recrutare de voluntari. În urma eforturilor un număr de 
1000 de liceeni au fost informaţi despre SNV şi despre conceptul de voluntariat. 
 
Ziua dedicată activităţilor sociale 
La Bacău, 60 de copii instituţionalizaţi au 
avut parte de un mini-picnic în zona „Lacului 
Şerbăneşti”. 80 de voluntari de la 
organizaţiile Fundaţia de Sprijin Comunitar, 
Asociaţia Betania, Centrul Regional de 
Ecologie, Asociaţia „Veniţi cu noi” au 
socializat cu copiii cu deficienţe sau 
instituţionalizaţi, realizându-se şi un schimb 
de experienţă între voluntarii care lucrează în 
organizaţiile de mediu şi cei care lucrează în 
activităţile sociale. În plus voluntarii s-au jucat cu cei mici, au participat la diferite 
concursuri şi s-au plimbat cu barca. 
 
Dezbatere pe problemele tinerilor din învăţământul liceal 
Sala de Consiliu a Prefecturii Bacău a găzduit o dezbatere ale cărei teme de 
discuţii au fost reprezentate de problemele cu care se confruntă tinerii din 
învăţământul liceal. Consiliul Local al Tinerilor împreună cu 30 de elevi, 
reprezentanţi ai colegiilor din Bacău au discutat despre problemele cu care se 
confruntă în instituţiile de învăţământ. Au fost propuse câteva proiecte privind 
problema fumatului în şcoli, securitatea elevilor, violenţa în şcoli şi campanii de 
promovare şi prevenire pe diverse teme actuale.  
 
Instruire pentru voluntari 
În cadrul unui training pentru voluntari pe tema „Leadership”, 20 de voluntari au 
beneficiat de informaţii şi materiale despre leadership, urmând ca aceştia să 
coordoneze echipe de voluntari în cadrul şcolilor de vară sau alte proiecte ce vor fi 
demarate în perioada următoare.  
 
Activitate de promovare a voluntariatului în mediul rural 
20 de elevi au fost recrutaţi în vederea desfăşurării mai multor activităţi de 
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voluntariat, aceştia participând la ecologizarea râului Zeletin din comuna lor. Cei 
20 de voluntari au fost recrutaţi în urma unei activităţi de promovare a 
voluntariatului în mediul rural ce a fost desfăşurată în liceul din comuna Podul 
Turcului. În plus, circa 800 de elevi au primit informaţii despre SNV şi activităţile 
de voluntariat.   
 
Ziua dedicată sănătăţii     
Echipa de proiect şi-a propus informarea elevilor în privinţa pericolului ce-l 
reprezintă fumatul şi formarea unei atitudini civice corespunzătoare. Astfel elevii 
fumători ai Colegiului „Henri Coandă” au decis să înlocuiască zilnic pauza de 
fumat din intervalul orar 10.20 - 10.30, cu o pauză de sport, karaoke, creaţie 
literară sau grafitti. Ei se alătură astfel instituţiilor care derulează proiectul „Pauza 
de fumat”, o încercare de a găsi o alternativă fumatului.  
 
Concursul Naţional „Mesajul Meu Antidrog” - Ediţia a IV-a  
În perioada 11 – 17 mai, 40 de unităţi şcolare din judeţ au participat cu lucrări la 
faza judeţeană a consursului naţional „Mesajul meu antidrog”. Scopul concursului 
naţional este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi reducerea 
cazurilor de noi consumatori în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar 
(gimnazial şi liceal). Centrul Regional Antidrog Bacău a premiat în cadrul unei 
gale peste 30 de elevi ai şcolilor şi liceelor din judeţ, pentru lucrările cu care au 
participat la concurs.  
 
Activitate stradală  
Voluntari din toate organizaţiile 
băcăuane care au încercat să 
transmită mesajul: “Spune NU 
drogurilor şi DA voluntariatului” 
s-au adunat timp de trei ore în 
piaţeta din faţa Casei de Cultură 
”Vasile Alecsandri”. Voluntarii au 
încurajat trecătorii să participe 
alături de ei la exerciţii de 
creaţie precum “Peretele 
mesajului tău”, “Zâmbete 
antidrog” - atelier de împletituri 
manuale şi origami sau 
“Creeaza-ţi propriul afiş” - 
expoziţie de afişe antidrog. Totul s-a desfăşurat într-o atmosferă inedită, din care 
nu au lipsit nici sunetele corzilor de chitară, acompaniate de vocile voluntarilor 
ecologişti de la Asociaţia “Veniţi cu noi”. Activitatea s-a încheiat cu un “Lanţ Uman 
Împotriva Drogurilor” în care au fost prinşi voluntari ai tuturor organizaţiilor 
băcăuane, dar şi trecători.   
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Info Chioşc- „Pentru o comunitate mai sigură”  
Inspectoratul de Poliţie Bacău a organizat o serie de informări în rândul 
cetăţenilor privind modul de operare a hoţilor şi alte informaţii utile pentru 
siguranţă şi o mai bună securitate a cetăţenilor.  Circa 1000 de persoane au fost 
informate prin fluturaşi sau informaţii oferite direct de către inspectorii de poliţie. 
 
Voluntariat pe şantier  
32 de voluntari ai Centrului de Voluntariat FSC şi 5 voluntare de la Asociaţia 
„Veniţi cu noi” au format o echipă pentru o acţiune de amploare pe şantierul celor 
de la Habitat pentru Umanitate. Eforturile voluntarilor s-au materializat în 
vopsirea pe exterior a două case aflate în construcţie, iar o altă casă a fost izolată 
cu polistiren în afară şi cu vată minerală şi rigips în interior.   
 
Campania stradală de promovare a voluntariatului  
Acţiunea a însemnat implicarea a 50 de tineri care au împărţit fluturaşi despre 
SNV şi voluntariat persoanelor aflate în zona parcului Cancicov. Rezultatele 
acţiunii sunt promovarea conceptului de voluntariat în rândul a 1000 de persoane 
precum şi atragerea de noi voluntari.   

 
Graduation Day   

A însemnat înmânarea certificatelor de 
voluntariat elevilor de clasa a XII-a în faţa 
reprezentanţilor ISJ Bacău, a directorilor de şcoli 
şi a părinţilor voluntarilor. 18 voluntari au primit 
certificate de voluntariat, iar alţi 2 au primit 
titlul de „Voluntarul anului 2008” în cadrul 
organizaţiei FSC. 
 

Acţiune de ecolgizare a râului Zeletin   
30 de voluntari din organizaţiile Centrul de Voluntariat FSC, Asociaţia “Iubim  
Natura” şi Asociaţia “Veniti cu Noi” împreună cu alţi 20 de voluntari din comuna 
Podu Turcului au participat la această acţiune de igienizare a râului Zeletin. La 
sfârşitul zilei, râul Zeletin a fost mai curat iar acţiunea a servit ca un exemplu 
pentru sensibilizarea populaţiei pentru a trăi într-un mediu sănătos precum şi 
pentru dezvoltarea simţului civic în ceea ce priveşte mediul înconjurător în rândul 
celor 50 de voluntari participanţi. 
 
Alături de cei neajutoraţi   
Bolnavii internaţi în secţia de Neurologie a Spitalul Judeţean Bacău au primit din 
partea voluntarilor pachete cu alimente şi ziare cu informaţii utile despre 
sănătate. Au fost oferite pacienţilor 80 de pachete alimentare şi tot atâtea ziare. 
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Sărbătoarea Voluntarilor  
Recunoaşterea meritelor şi motivarea voluntarilor pentru astfel de activităţi a fost 
scopul organizării unei petreceri pentru toţi  voluntarii care s-au implicat în 
activităţile din  cadrul SNV-ului. Cei 150 de voluntari s-au simţit excelent, fiind 
organizate concursuri interactive, jocuri, karaoke şi alte activităţi distractive.  
 
Asociaţia de Tineret ONESTIN 
 
Eşti tânăr, suntem tineri, te ajutăm! 

A fost titlul acţiunii organizate de 
către Asociaţia Onestin la Tg. Ocna 
şi care a vizat prevenirea 
delincvenţei juvenile şi a violenţei 
în rândul tinerilor, precum şi 
reintegrarea în societate a  tinerilor 
cu probleme. Voluntarii asociaţiei 
au socializat cu un grup de 15 
minori internaţi pentru fapte 
precum furt şi tâlhărie.  

 
Eşti tânăr, fii voluntar! 
Tinerii liceeni de la Onestin au luat parte la o amplă campanie de promovare a 
ideii de voluntariat în mediu ONG, a implicării în proiecte de tineret şi nu numai, 
sub titlul ,,Eşti tânăr, fii voluntar!''.  Astfel toate colegiile oneştene şi cel din Târgu 
Ocna au aflat prin afişe, fluturaşi şi alte mijloace de informare ce însemnă să fii 
voluntar, care sunt drepturile, beneficiile şi îndatoririle unui voluntar şi ce poţi 
face pentru a fi implicat în astfel de acţiuni. 
 
JUDEŢUL BIHOR 
 

 
Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea (CUVCO) din cadrul ASCO 
 
Biblioteca pentru bunici  
Elevii de la 3 instituţii şcolare din oraş şi-au unit eforturile pentru a realiza şi dota 
cu cărţi o bibliotecă ce urmează să fie folosită de seniorii Căminului pentru 
Persoane Vârstnice. Elevii colegiului Colegiul Tehnic Traian Vuia, coordonaţi de d-
na profesor Corina Negruţiu, au realizat în atelierele şcolii rafturi pentru biblioteca 
de la Căminul pentru Persoane Vârstnice, iar elevii şcolii Şcoala nr. 11 şi cei de la 
Colgiul Tehnic Dimitrie Leonida au colectat cărţi pentru dotarea bibliotecii 
căminului. 
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Igienizare de spaţii verzi 
La Oradea ediţia de anul acesta a SNV a fost “Săptămâna Curăţeniei”. Au 
predominat activităţile de tip eco, acordându-se o importanţă sporită curăţării, 
colectării de deşeuri menajere şi igienizării diferitelor spaţii verzi publice din oraş 
precum parcurile Petofi, 1 Decembrie, Magnoliei etc, sau malurile râului Crişul 
Repede. Şi la aceaste acţiuni, 13 la număr, cei care s-au implicat cel mai mult au 
fost elevii voluntari de la diferitele grădiniţe, şcoli şi licee din oraş. Lor li s-au 
alăturat, dând dovadă de acelaşi entuziasm, membrii Uniunii Femeilor, tinerii 
asistaţi de către Fundaţia El Sadai precum şi 20 de deţinuţi de la Penitenciarul 
Oradea.  
 
Voluntarii prieteniei   
Elevii liceului LIT Ady Endre au însoţit 9 copii asistaţi de la Casa Pasărea Măiastră 
la Aeroclubul Aeoportului Oradea pentru a vedea un aeroplan şi avioane de mici 
dimensiuni. 
 
Femeile construiesc   
O echipă formată din aproximativ 40 de femei a bătut cuie, construind astfel 
formele pentru acoperişul unei case duplex. Acţiunea a avut loc pe şantierul unde 
Habitat pentru Umanitate Beiuş construieşte case decente pentru familii ce 
provin din medii defavorizate. 
 
Târgul ofertelor de voluntariat  
Aflat la prima ediţie, târgul ofertelor 
de voluntariat, organizat în 
colaborare  cu Asociaţia Caritas 
Eparhial Oradea, a fost spaţiul în 
unde 6 organizaţii care lucrează cu 
voluntari în activitatea lor sau au în 
structura proprie departamente de 
voluntari şi-au prezentat oferta de 
programe de voluntariat către 
publicul orădean. Participanţii au 
putut să aleagă între o multitudine 
de activităţi prin care îi pot ajuta pe cei de lângă ei, de la distribuţie de alimente şi 
colecte de îmbrăcăminte la spectacole cu clovni sau activităţi administrative. 
 
Distribuire de pliante   
Voluntarii CUVCO în colaborare cu voluntarii Fundaţiei Ruhama au ajutat la 
promovarea serviciilor de îngrirjire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice şi 
persoanelor cu handicap, printr-o activitate de distribuire de pliante şi afişe 
locuitorilor comunităţii orădene.   
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Activităţi de socializare şi ateliere de creaţie    
Implicarea voluntarilor în acţiuni din domeniul social a fost a altă temă 
predominantă la Oradea în SNV anul acesta. Astfel voluntarii au întreprins o serie 
de activităţi destinate să aducă o bucurie în viaţa unor categorii sociale diverse. 
Spre exemplu, 12 elevi voluntari de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu au 
desenat împreună cu 12 copii de la Şcoala Specială nr. 1 în cadrul „Atelierelor 
Gepeto”; 30 copii de la Grădiniţa nr. 41 au vizitat Grupa Specială de la Grădiniţa 
nr. 52 unde au prezentat un program artistic cu muzică şi dans, coordonaţi de 
educatoarele lor; 15 elevi voluntari ai Colegiului Naţional Mihai Eminescu au 
iniţiat 15 copii de la Şcoala Specială nr. 1 în tainele internetului; elevii Şcolii 08 
Avram Iancu au socializat cu copiii care frecventează Centrul de Îngrijire de Zi într-
o acţiune numită „Voluntarii prieteniei – o bucurie pentru cei mici”; 45 de copii de 
la Grădiniţa nr. 41 şi Centrul de Îngrijire de Zi au participat la tradiţionalul 
eveniment „Mânuţele prieteniei”: dans, colorat, recitare de poezii; 15 elevi au 
desfăşurat o activitate de socializare şi creaţie cu tinerii şi adulţii de la Centrul de 
Zi Iedera al Asociaţiei Down Oradea.  
 
Având ca temă “Ziua Europei”, elevii voluntari ai liceului Colegiul Tehnic Traian 
Vuia au pregătit pentru copiii asistaţi de la Centrul de Îngrijire de Zi o lecţie 
practică, prezentând slide-uri cu ţările Europei şi desenând împreună cu copiii 
steagurile ţărilor din Europa. 
 

La fel ca şi copiii, vârstnicii s-au 
bucurat şi ei de atenţia 
voluntarilor: 15 elevi voluntari, 
coordonaţi de prof. Liana 
Coroianu, au organizat o seară 
dansantă cu muzică veche pentru 
vârstnicii de la Căminul Sf. 
Martin; vârstnicii au mai 
beneficiat şi de vizita altor 45 de 
elevi de la două licee din oraş, 
elevii voluntari oferind pachete cu 
dulciuri vârstnicilor şi punând în 
scenă o piesă de teatru. La 
Căminul pentru Persoane 

Vârstnice, 20 de tineri asistaţi de la Fundaţia El Sadai au efectuat o vizită de 
socializare cu program artistic (muzică religioasă). Centrul Social Multifuncţional 
pentru Persoane Vârstnice Iosia a primit în vizită 3 perechi de dansatori ai 
Clubului Shake and Dans Oradea, care au prezentat un mini spectacol de dans, 
iar apoi au invitat vârstnicii să danseze vals, tango, salsa, polka. 
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Asociaţia Caritas Eparhial Oradea  
 
Seminarii de promovare a voluntariatului  
Aflate sub titlul „Voluntariat prin vorbe şi fapte!”, seminariile au contribuit la 
creşterea nivelului de conştienizare şi cunoaştere cu privire la voluntariat a 75 de 
elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani.  
 
 
JUDEŢUL BRAŞOV 
 
Centrul Pilot de Voluntariat Braşov  
 
Expoziţie “Photovoice”  
Desfăşurată la Centrul Cultural Reduta Braşov, 
“Photovoice” sau “Fotographia – o altfel de 
exprimare în sănătate mintală” este un proiect realizat de beneficiarii Centrului 
de Zi SCUT, autorii fotografiilor fiind 12 persoane cu probleme cronice de 
sănătate mintală. Expoziţia a dorit schimbarea percepţiei asupra persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală din comunitate. Un număr de 400 de persoane au 
vizitat expoziţia şi au putut observa, prin fotografiile vizionate, povestea 
persoanelor marginalizate social - din “umbra” lor. 
 
Proiecţie documentar  
Tema organismelor modificate genetic a fost subiectul documentarului urmărit cu 
interes de 30 de persoane. Fiind o problemă din ce în ce mai discutată în ziua de 
azi, participanţii la eveniment s-au angajat în dezbateri aprinse la sfârşitul 
filmului, facilitând astfel schimbul de păreri cu privire la acest subiect.  
 
Pro-Natura! 
Acţiunea s-a desfăşurat pe aleile Parcului Naţional Tâmpa pentru ecologizarea 
acestora. Elevii şi însoţitorii au strâns gunoaiele (ambalaje, pet-uri) în pungi şi saci 
menajeri. Copiii au participat cu entuziasm, fiind motivaţi de dragostea pentru 
natură şi dorinţa de a avea un mediu sănătos.  

Şcoala noastră – oglinda noastră 
Elevii au lucrat cu însufleţire, aflând de la orele de ştiinţe şi chiar educaţie civică 
cât de importantă este pentru noi şi alte vieţuitoare protejarea mediului 
înconjurător. Au fost încântaţi de rezultatul muncii lor, de aspectul curţii şcolii 
după intervenţia lor conştiincioasă şi chiar au reprezentat un exemplu pentru 
ceilalţi elevi ai şcolii. Ei au înţeles că trebuie să respecte acest drept şi să-l 
ocrotească prin toate acţiunile lor, oriunde s-ar afla. Au devenit conştienţi că viaţa 
ar fi imposibilă fără acestea şi protecţia mediului trebuie să devină pentru noi 
oamenii o prioritate.  
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Desene pe asfalt, în curtea şcolii  
Prin acest eveniment s-a dorit cooperarea şi mobilizarea elevilor şi a cadrelor 
didactice, punându-se accent pe schimbul de informaţii şi de experienţe, 
promovând un mod de viaţă şi muncă consecvent în protejarea mediului. 
Evenimentul s-a desfăşurat sub tematica „Pentru o viaţă sănătoasă!”. Elevii au 
fost premiaţi pentru creativitatea şi entuziasmul de care au dat dovadă pe 
parcursul desfăşurării activităţii prin diplome, baloane colorate, insigne, pliante. 
   
Să ne ajutăm unii pe alţii   
Activitatea de donare de obiecte unor familii nevoiaşe a fost organizată cu scopul 
de a dezvolta şi a manifesta atitudini favorabile faţă de semenii noştri aflaţi în 
nevoie. Copiii au donat obiecte de îmbrăcăminte unor familii nevoiaşe.  
 
Plantare de flori şi puieţi   
Gândită ca o acţiune menită a dezvolta interesul şi responsabilitatea pentru 
menţinerea unui mediu echilibrat, propice vieţii, copiii participanţi au contribuit la 
crearea şi menţinerea unui mediu curat. Au resimţit satisfacţie în urma muncii lor 
şi s-au angajat să îngrijească puieţii şi florile plantate. În urma acţiunii s-au 
plantat 20 de puieţi.   
   
Promovarea voluntariatului în mediul rural  
Evenimentul şi-a propus să promoveze conceptul de voluntariat în mediul rural şi 
să conştientizeze elevii despre necesitatea protejării mediului. Elevii au curăţat 
străzile din localitatea Cincu. În total au strâns 20 de saci de deşeuri, contribuind 
la înfrumuseţarea mediului înconjurător - elevii au fost un adevărat exemplu 
pentru consăteni! Munca lor a fost apreciată şi lăudată de locuitorii satului.  
 
Reciclăm!  
Elevii claselor V-VIII au colectat deşeuri de hârtie şi mase plastice provenite din 
gospodăriile personale şi de la unităţile comerciale din cartier. Campania de 
colectare a deşeurilor a dorit să formeze atitudini şi valori pozitive faţă de mediu, 
managementul deşeurilor şi reciclarea acestora. Prin intermediul campaniei s-au 
strâns 11 mc de deşeuri de hârtie şi 5,5 mc deşeuri de mase plastice, care au 
fost colectate de S.A. Urban Braşov.  
   
Charity Shop  
Voluntarii au confecţionat şi vândut diverse 
obiecte decorative pe str. Republicii, discutând 
totodată cu cei interesaţi de semnificaţia şi 
impactul activităţilor de voluntariat. S-a strâns 
o sumă aproximativă de 1000 ron, din care se 
vor cumpăra alimente pentru centrul 
”Samariteanul Milos” din localitatea Ghimbav.   
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Povestire “Copilul grijuliu cu cei din jur”   
Preşcolarii au fost sensibilizaţi cu privire la importanţa oricărui ajutor pe care îl 
dau celor din jur, fie ei copii, părinţi, bunici sau nevoiaşi.  
 
Freeze Flash-Mob “Exprimă-te prin fapte! Fii voluntar!”  
Flash-Mob este un concept prin care s-a dorit promovarea în Braşov a ideii 
“Exprimă-te prin fapte! Fii voluntar!”. Voluntarii s-au  strâns cu mic cu mare în 

Piaţa Sfatului, au stat “în freeze” uimind 
trecătorii, au cântat “Podul de piatră”, s-au 
jucat ”Ţară, ţară vrem voluntari!!” 
încercând să convingă braşovenii ca e bine 
câteodată să renunţe la monotonie şi 
rutină, exprimându-se liber. De asemenea, 
s-au împărţit fluturaşi invitând trecătorii să 
se alăture ca voluntari. Voluntarii au 
realizat o imagine reprezentând un 
“Smiley Uman”, care exprimă bucuria ce 

însoţeşte rezultatul implicării în viaţa comunităţii. A fost o atmosferă de veselie şi 
joacă printre voluntari. Un număr de 40 de voluntari au fost implicaţi în Freeze 
Flash Mob pe parcursul unei ore.  
 
Să desenăm “Oraşul verde”  
Copiii au fost îndemnaţi să redea oraşul în care doresc să trăiască. S-a urmărit 
responsabilizarea preşcolarilor cu privire la impactul acţiunilor lor asupra 
elementelor mediului înconjurător. Preşcolarii au învăţat să planteze puieţi şi să 
preţuiască plantele care îi înconjoară. Imaginaţia lor a fost stimulată în vederea 
redării unui oraş cât mai curat şi mai verde, în care şi-ar dori să trăiască. Ei au 
concurat pentru cel mai verde oraş.  
   
Vrem să ne jucăm într-un parc curat şi frumos!   
Acţiunea desfăşurată a avut ca obiectiv principal curăţarea parcului din Craiter. În 
acelaşi timp, am dorit să reprezinte un îndemn la acţiune adresat locatarilor din 
împrejurimile lui. Copiii grupei mari, împreună cu elevii clasei a II-a au curăţat 
Parcul Craiter. Ei au curăţat parcul, au adunat toate gunoaiele (aproape 10 saci 
de reziduuri) şi au resimţit o puternică satisfacţie a muncii lor. După terminarea 
acţiunii de curăţare, cele două grupe de copii s-au jucat împreună în parcul curat.   
   
Expoziţie de desene  
Într-o manieră creativă, copiii au surprins frumuseţea naturii, impactul omului 
asupra ei şi necesitatea protejării mediului. Prin expoziţia de desene am urmărit 
formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.   
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Curăţăm şi apoi păstrăm   
Prin această acţiune de curăţare a mediului înconjurător s-a urmărit 
responsabilizarea preşcolarilor cu privire la mediu şi la impactul lui asupra 
sănătăţii. 24 de copii s-au implicat activ şi au adunat toate resturile şi mizeriile 
din aproprierea grădiniţei în care învaţă. Lucrând, implicându-se în mod personal, 
ei au devenit mai responsabili şi s-au angajat să contribuie pe viitor la menţinerea 
curăţeniei.  
   
Ecologizare pe Dealul Melcilor din Braşov  
92 de voluntari împărţiţi pe mai multe sectoare au lucrat împreună, iar la final s-
au adunat 78 de saci de reziduuri menajere la care se adaugă şi 6 anvelope de 
autoturism. Deşeurile au fost colectate de S.C. URBAN Braşov.  
 
Concurs de desene   
Activitatea a fost începută cu o 
discuţie despre importanţa protejării 
mediului în care trăim în vederea 
menţinerii unei vieţi sănătoase. Cei 
83 de elevi participanţi au desenat 
aspecte pozitive şi negative pe care 
le-au văzut în jurul lor şi le-au 
înfăţişat prin culoare într-o activitate 
concurs de tipul „Aşa DA, Aşa NU”. 
Au reieşit din desenele lor multe 
aspecte dăunătoare mediului pe 
care le-au corectat prin intervenţii 
pozitive (focul neprotejat în locuri periculoase, tăierea pădurilor în mod 
nejustificat, poluarea aerului, a apei şi a solului, aruncarea deşeurilor la 
întâmplare, îngrijirea păsărilor şi a animalelor prin construirea de adăposturi)  
 
Desenăm copaci utilizând palmele!  
15 copii au participat la această activitate, organizându-se o expoziţie în clasă, 
deschisă vizitării colegilor din clasele mai mari. S-au desenat copaci ale căror 
coroane au fost făcute cu palmele copiilor. Fiecare elev a avut libertatea de a-i 
„îmbogăţi înfătişarea” (frunze, flori, fructe).  
   
Expoziţie cu obiecte confecţionate din materiale reciclabile!   
83 de elevi au adunat resturi din materiale utilizate (tuburi de hârtie da la sulurile 
de hârtie igienică sau şerveţele de hârtie, resturi de fire, cutii de chibrituri sau de 
alte ambalaje goale) şi au creat lucrări deosebite, interesante - jucării, suporturi 
pentru creioane sau alte obiecte.   
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Povestire „O faptă buna”   
Copiii au creat o povestire prin înşiruirea unor imagini. S-a urmărit 
responsabilizarea preşcolarilor cu privire la impactul acţiunilor lor asupra 
semenilor şi a naturii, 20 de copii fiind informaţi despre importanţa faptelor bune 
pentru semenii lor. La sfârşitul activităţii copiii au răspuns la unele întrebări, care 
insistau asupra importanţei faptelor bune.   
  
O zi de voluntariat la Grădina Zoologică din Braşov   
23 de elevi au avut ocazia să petreacă o zi printre animalele de la grădina 
zoologică din oraş. Au măturat aleile, au dat de mâncare animalelor, distribuind 
cu roaba hrană pentru animale şi au strâns păpădie pentru maimuţe. În plus, 
elevii au realizat şi o expoziţie de desene. 
 
Workshop Drama Act - limba engleză   
Voluntara Katharine Elder, trainer-ul grupei de teatru a 
organizaţiei Projects Abroad, a susţinut un workshop 
practic, bazat pe interactivitate şi implicarea simţurilor 
tactile, olfactive şi auditive în jocul actoricesc. Ea a 
prezentat participanţilor metode elementare de actorie. 
Katharine predă tehnici ale actoriei şi îi ajută pe diverşi 
elevi din şcolile româneşti să-şi îmbunătăţească limba 
engleză prin jocuri de rol. În cadrul workshop-ului, 12 
persoane au fost familiarizate cu principalele tehnici ale 
teatrului interactiv (Drama Act) pe parcursul unei ore de 
demonstraţii.   
   
Ecologizare în zona Timiş  
Acţiune anuală a organizaţiei Club Monran Floarea de Colţ de curăţare a zonei 
menţionate de gunoaiele aruncate la întâmplare şi de recondiţionarea panourilor 
informative. Timp de 4 ore cât a durat acţiunea, 712 de persoane au strâns 352 
de saci de gunoi. Participanţii la activitate au mai contribuit şi la ecologizarea a 6 
trasee în masivul Piatra Mare precum şi la recondiţionarea locurilor de popas 
(băncuţe, măsuţe) şi a balustradelor.   
   
S.O.S. Natura!   
Cooperarea şi mobilizarea elevilor şi a cadrelor didactice de la Şcoala nr. 31 din 
oraş a pus accent pe schimbul de informaţii şi de experienţe, promovând un stil 
de viaţă şi muncă consecvent în protejarea mediului. S-a realizat un ierbar, s-au 
făcut fotografii şi s-au identificat plante şi animale. Elevii au practicat 
ecoturismul, au identificat traseele turistice de pe Tâmpa: triunghi roşu, triunghi 
galben, bandă albastră. 
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Debate House  
 
Masă rotundă „Voluntarul, un om împlinit” 
Mai mulţi adolescenţi braşoveni s-au reunit pentru a discuta despre voluntariat şi 
beneficiile aduse de această activitate. S-au împărtăşit viziuni diferite despre ce 
înseamnă pentru fiecare dintre participanţi voluntariatul şi ce ar trebui să facă 
fiecare voluntar în parte. În perioada următoare mesei rotunde, fiecare 
participant a avut misiunea de a povesti unui prieten despre voluntariat şi 
beneficiile sale. 
 
JUDEŢUL BUZĂU 
 
Asociaţia de Tineret Viitorul Începe Azi 
 
Nu violenţei!   
Activitatea a demarat cu o acţiune în care echipa de proiect împreună cu 
reprezentanţi ai partenerilor şi un număr de 20 de voluntari au distribuit 
locuitorilor oraşului Râmnicu Sărat pliante despre combaterea violenţei, cauzată 
de consumul de alcool şi combaterea consumului de droguri. Întinzându-se pe 
mai multe zile, activitatea s-a extins în toate cartierele mari ale oraşului. În urma 
acestei campanii, un număr de 35 de voluntari au conştientizat ce înseamnă 
voluntariatul, au obţinut informaţii despre modul de a combate şi preveni 
violenţa, consumul de alcool şi droguri şi au deprins experienţe în domeniul 
activităţilor nonprofit. Totodată, un număr aproximativ de 3500 de cetăţeni din 
comunitatea locală au primit informaţii despre activitatea de voluntariat, au 
interacţionat cu voluntarii şi au fost informaţi despre lupta împotriva violenţei şi a 
consumului de alcool şi droguri. Activitatea s-a încheiat cu o conferinţă interactivă 
în cadrul căreia s-au prezentat rezultatele campaniei. Prezenţa unor personalităţi 
locale la conferinţa a indicat că există o recunoaştere publică la nivel local a 
importanţei activităţilor de voluntariat.   

 
Asociaţia de Tineret, Cultură şi Educaţie – Speranţa Râmniceană 
 
Pământul trăieşte şi respiră prin tine   
Campania de informare asupra protejării 
mediului şi a politicilor de mediu a implicat 
un număr de 35 de voluntari care au ajutat 
la distribuirea, în rândul locuitorilor din 
oraşul Râmnicu Sărat, a unor pliante despre 
protecţia mediului şi politici de mediu. 
Cetăţenii care păstrau curăţenia primeau un 
abţibild cu o faţă veselă şi cei care aruncau 
deşeurile pe jos primeau un abţibild 
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înfăţişând o faţă tristă. Au fost tipărite un număr de 800 de abţibilduri cu feţe 
vesele şi tot atâtea cu feţele triste, iar la finalul activităţii, făcând o evaluare, s-a 
constatat că feţele vesele au fost distribuite în totalitate şi din cele triste au 
rămas 500. Acest lucru indică efectul pozitiv al acestei campanii, cetăţenii 
devenind mai responsabili şi mai atenţi la protejarea naturii, a oraşului din care 
fac parte. 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 
Centrul de Voluntariat Bucureşti, din cadrul Pro Vobis 
 
Voluntariatul la vârsta a treia  
Un seminar de promovare a voluntariatului în rândul persoanelor de vârsta a treia 
în care s-au realizat prezentări pe teme precum: Ce este voluntariatul? Ce pot 
face voluntarii vârstnici? Oportunităţi de voluntariat în Bucureşti. Organizat în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Drepturile Pensionarilor în România, la seminar 
au participat 31 persoane reprezentând vârstnici din cadrul asociaţiei şi al 
Fundaţiei Principesa Margareta, vârstnici care nu sunt încă voluntari, coordonatori 
de programe cu persoane şi voluntari vârstnici şi reprezentaţi ai Bibliotecii 
Mitropolitane. 
      
Târgul Voluntariatului  
45 organizaţii şi-au expus 
programele şi oferta de 
voluntariat şi au realizat 
ateliere interactive unde 
publicul a putut experimenta 
ce fac voluntarii în cadrul 
activităţilor cu beneficiarii 
organizaţiilor. Ornamente din 
plastilină elastică, atelier de 
figurine din baloane, 
rumeguş, obiecte din lut, 
pictură pe linguri, obiecte din 
materiale reciclabile, obiecte 
din lână, ateliere de face-
painting şi morişti, animaţie stradală, demonstraţii de acordare a primului ajutor, 
cabinet medical pentru copii, atelier de origami, concurs de bătut cuie, concurs 
interactiv de poezie cu premii în cărţi, sport şi multe altele au alcătuit programul 
târgului de voluntariat. Un număr estimat de 800 persoane au vizitat standurile 
organizaţiilor. În cadrul evenimentului s-a realizat un film de prezentare a târgului. 
Târgul Voluntariatului s-a încheiat cu inaugurarea Aleii Voluntarului în Parcul 
Cişmigiu. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu ANPCDEFP.  
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Acţiune de igienizare  
Un teren de 4000 mp a fost curăţat şi igienizat pentru crearea în primul rând a 
unui spaţiu de recreere şi pentru a planta mai apoi copaci. Au fost implicaţi un 
număr de aproximatriv 20 voluntari. Celor de la Fundaţia Sf. Calinic li s-au 
alăturat voluntarii Crucii Roşii Sector 3, care au dorit în mod deosebit să se 
implice activ în SNV.   
 
Lumina faptelor bune   
Aproximativ 50 elevi din clasele a VII-a ai Şcolii nr. 49 din Bucureşti au donat 
produse alimentare către centrul de bătrâni din apropierea şcolii şi 30 dintre ei au 
participat la lecţia despre voluntariat, unde au beneficiat de informaţii generale 
dar şi de experienţa unui voluntar EVS al organizatiei ART Fusion invitat special.  
 
Flashmob despre voluntariat  
La celebra locaţie „Universitate” s-a realizat o acţiune scurtă de 5 minute de câte 
3 ori pe parcursul unei ore, în care voluntarii au transmis mesaje despre 
voluntariat trecătorilor. Un număr de aproximativ 100 persoane au fost informate 
despre SNV şi voluntariat, fiind invitate la târgul de voluntariat de a doua zi.  
     
Ziua de joacă   
34 copii au luat parte împreună cu părinţii sau însoţitorii lor la activităţi de tipul 
jocurilor energizante şi face-painting şi au fost informaţi cu privire la activităţi 
posibile de voluntariat.  
   
Sărbătoarea voluntarilor   
17 voluntari care s-au implicat în mod direct în acţiunile de pregătire şi 
implementare a SNV în Bucureşti au sărbătorit încheierea evenimentului, fiind 
„bucătari” pentru o zi  la sediul centrului. 
 
Asociaţia DIRECT  
 
Sesiune de instruire  

„A fi sau a nu fi ... voluntar?” – aceasta a 
fost întrebarea care a deschis prima parte 
a sesiunii de instruire cu privire la 
voluntariat. Au fost prezentate materiale 
informative despre conceptul de 
voluntariat, s-au menţionat site-uri utile 
voluntarilor, iar participanţii au dezbătut 
avantajele sau dezavantajele 
voluntariatului. A doua parte a sesiunii de 
instruire s-a centrat pe subiectul creării 
unui profil al voluntarului: cine poate să 
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fie voluntar şi ce fac voluntarii? Participanţii – elevi ai Colegiului Naţional Mihai 
Viteazu din Bucureşti - au creat mesaje de promovare a voluntariatului, au avut 
ocazia să dobândească unele competenţe privind munca de echipă iar cele mai 
bune iniţiative au fost premiate. 
 
Grupul Local de Tineret „Jos Pălăria” 
 
Curs de origami 
Desfăşurat în parcul Herăstrău, la atelier au participat aproximativ 15 persoane 
care au învăţat să confecţioneze cocori şi flori de lotus.   
   
Zi de joacă  
Voluntarii GLT au organizat în parcul Herăstrău o zi de joacă pentru copii. La 
această activitate au participat aproximativ 15 persoane care pe parcursul a 2 
ore au jucat jocuri ce au vizat spiritul de competiţie, lucrul în echipă şi 
creativiatea. 
 
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN 
 
Centrul de Voluntariat Reşiţa 
 
Curs de escaladă pentru copii 
Scopul acestui curs a fost acela de a face cunoscut acest sport în rândul copiilor 
ca o opţiune de petrecere a timpului liber. Prin escaladă se are în vedere întărirea 
încrederii şi formarea sentimentului de apreciere de sine, formarea şi dezvoltarea 
spiritului de echipă, a unor abilităţi de îndemânare, a unei gândiri planificate cât 
şi dezvoltarea motricităţii. S-au organizat două cursuri pentru copii, accesul fiind 
liber. Membrii Salvamont au acordat servicii de asistenţă şi instruire în escaladă 
tot în mod gratuit. 25 de copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 12 ani au beneficiat de 
cursuri de escaladă indoor.  
 
Confecţionare de plase ecologice 
În centrul civic al oraşului au foste 
organizate sub formă de eveniment 
spontane 3 ateliere: face-painting, creare 
de brăţări din textile şi personalizare de 
plase ecologice, iar ultimul dintre acesea 
s-a bucurat de un real succes, fiind o 
premieră la Reşiţa. Fiecare cetăţean a  
putut primi o plasă pictată „la cerere” în 
culori speciale pentru materiale textile. 
Aproximativ 200 de cetăţeni au fost atraşi spre eveniment si informaţi despre 
SNV 2009 iar 4 voluntari noi s-au înscris la centru. 
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Jocuri de animaţie în parc 
În colaborare cu Şcoala Generală Nr. 12, voluntarii de la Centrul de Voluntariat 
Reşiţa au organizat o zi de joacă exemplară în Parcul Copilului. Pe parcursul a 4 
ore, 56 de elevi au beneficiat de servicii de animaţie în aer liber, având 
oportunitatea să înveţe jocuri, exerciţii distractive şi creative de petrecere a 
timpului liber.  
 
Vizită la Căminul de bătrâni 
Prin aceasta activitate am încercat să aducem cu entuziasm o mică bucurie în 
sufletele bătrânilor prin activităţile propuse: jocuri de masă şi de societate (table, 
şah, remmy), joc de Bingo. A fost, pentru cei 16 tinerii voluntari participanţi, un 
exerciţiu de comunicare, o abordare nouă de a fi animator în mijlocul unor adulţi 
de vârsta bunicilor lor.  
 
Schimb de experienţă – Workshop „Voluntar pentru oraşul tău” 
În colaborare cu Fundaţia William Tyrrell - Centrul Internaţional de Voluntariat şi 
Resurse pentru Comunitate Slatina - a avut loc un schimb de experienţă cu 
Centrul de Voluntariat Reşiţa. De la Slatina au participat un număr de 18 
voluntari, având ca lider de grup pe Constantina Pătraşcu, reprezentant în 
Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat. A fost prezentată activitatea celor 
două organizaţii, iar workshop-ul „Voluntar pentru oraşul tău” a fost un pretext ca 
voluntarii din Reşiţa şi din Slatina să se cunoască, să discute despre dificultăţile, 
problemele cu care se confruntă, dar şi despre beneficiile şi oportunităţile de 
dezvoltare personală de care beneficiază fiecare pe plan local.  
 
 

Expoziţie de fotografii  
Voluntarii CVR au fost „convocaţi” pentru a 
căuta în arhivele familiei şi a-şi aduce 
aminte cum erau când erau mici. 
Fotografiile au fost expuse în cadrul unei 
expoziţii foto intitulate „Voluntarii mari când 
erau mici” ce a stat la dispoziţia publicului 
pe tot parcursul lunii la Centrul de Tineret 
Mansarda Reşiţa. Vernisajul expoziţiei a 
avut loc într-un cadru festiv, la care au 
participat „expozanţii”, mass media, invitaţi. 

 
Petrecerea voluntarilor 
Petrecerea în cinstea voluntarilor care au făcut posibilă desfăşurarea activităţilor 
pe parcursul întregii săptămâni a avut loc într-un club frecventat de tinerii din 
oraş. La sarbatoare au participat şi voluntarii din Slatina. A fost un prilej bun de 
recunoaştere publică a eforturilor depuse de voluntari în organizarea pe plan local 
a SNV.  
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Igienizare pe Cheile Caraşului 
Această ieşire outdoor pe Cheile Caraşului a fost planificată cu voluntarii 
interesaţi de protecţia mediului. Programul de drumeţie a fost conceput astfel 
încât să se constituie ca o bază importantă de educaţie nonformală ecologică 
pentru susţinerea de proiecte de mediu în comunitate. Cei 38 de voluntari 
participanţi au colectat 34 de saci de gunoi, încercând totodată să promoveze o 
atitudine responsabilă faţă de mediu. Voluntarilor de la CVR li s-au alaturat şi cei 
18 voluntari din Slatina.   
 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
 
Instituţia Prefectului Călăraşi şi Consiliul Judeţean Călăraşi 
 
Să păstrăm plaja curată!  
Reprezentanţi partenerilor locali, Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Dunărea de 
Jos, ai Asociaţiei Tinerilor Ecologişti şi Asociaţiei Voluntariat la Pătrat au 
participat, alături de aproximativ 100 de voluntari din liceele călărăşene, la 
ecologizarea Plajei Tineretului. În urma acţiunii s-a strâns o remorcă de deşeuri. 
 
Colocviul „Voluntariatul şi implicaţiile lui” 
La acţiune a participat un număr de 30 de elevi ai Şcolii generale din Saruleşti 
Gară. Aceştia au primit informaţii despre ce înseamnă să fii voluntar, beneficiile 
activităţilor de voluntariat, precum şi despre oportunităţile de implicare în 
comunitate existente.   
   
Călăraşi - un oraş curat!   
O altă acţiune de ecologizare a vizat 
două zone din Călăraşi, pe care cei 
aproape 90 de elevi voluntari le-au 
curăţat. Acţiunea s-a bucurat de 
participarea unor reprezentanţi ai 
insituţiilor locale, precum Instituţia 
Prefectului, Consiliul Judeţean, cât 
şi Agenţia de Protecţie a Mediului 
Călăraşi.   
   
Campanii de informare  
Trei puncte de informare au fost dispuse în zone intens circulate din oraş pentru a 
informa cetăţenii călărăşeni cu privire la voluntariat, dar şi asupra beneficiilor 
colectării selective a deşeurilor, motiv pentru care au împărţit pliante. De 
asemenea, unui număr de 150 de persoane i s-a aplicat un chestionar prin care s-
a dorit să se cunoască impresiile lor cu privire la acţiunile desfăşurate în 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului, dar şi propuneri ale cetăţenilor către 
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autorităţi pentru a avea un oraş mai curat. O altă temă asupra căreia locuitorii 
oraşului au fost informaţi a fost reprezentată de prevenirea consumului de alcool, 
tutun şi droguri.   
   
Voluntarii Leaders promovează sportul în rândul tinerilor 
Membrii asociaţiei Leaders au desfăşurat la Călăraşi activităţi de promovare a 
sportului în rândul elevilor claselor a V–a şi a Vl–a. La finalul dialogului cu elevii, 
membrii asociaţiei au prezentat o lecţie demonstrativă de baseball. În timpul 
acţiunii s-au distribuit un număr de 100 de pliante realizate prin efortul asociaţiei, 
pliante ce conţineau 21 de motive pentru practicarea sportului.  
 
Fiţi alături de noi, pentru un oraş mai curat! 
Elevii au confecţionat costume din materiale reciclabile pe care le-au purtat în 
acţiunea de ecologizare a  unor zone verzi ale oraşului, au împărţit fluturaşi cu 
mesaje ecologice, sperând prin această acţiune la sensibilizarea cetăţenilor, 
oferind un exemplu de bună practică în scopul  promovării unui mediu mai 
sănătos, a unui oraş mai curat. 
 
Simpozionul „Voluntariatul - o soluţie la nevoile societăţii actuale!” 
Desfăşurat în Sala Mare a Consiliului Judeţean Călăraşi, la întâlnire au luat parte 
un număr de 57 de reprezentanţi din rândul asociaţiilor şi instituţiilor care au 
răspuns invitaţiei Instituţiei Prefectului de a se alătura pentru realizarea în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, a Săptămânii Naţionale a 
Voluntariatului la nivelul judeţului Călăraşi. Printre temele dezbătute s-au aflat: 
deşeurile, clădirile inteligente energetic, posibilitatea realizării Centrul Comunitar 
de Voluntariat la Călăraşi, asociaţiile ortodoxe în sprijinul oamenilor, bilanţul 
săptămânii şi surse de finanţare pentru ong-uri.  
 
JUDEŢUL CLUJ 
 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca  
 
VOLUNTEXPO 
Târgul oportunităţilor de voluntariat, devenit deja o 
tradiţie la Cluj-Napoca, a reunit anul acesta 24 de 
organizaţii nonguvenamentale şi instituţii publice 
care au în derulare programe de voluntariat. 
Aproximativ 20.000 cetăţeni au fost informaţi, 
prin anunţurile radio premergătoare târgului, iar 
cei 1000 de cetăţeni vizitatori ai standurilor 
Voluntexpo au avut ocazia să intre în dialog direct 
cu voluntarii. Târgul s-a bucurat de un mare interes din partea mass mediei 
locale, acumulând un număr de 56 de apariţii media.  
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Activitate de renovare a unei săli de clasă  
Au fost prezenţi 30 de voluntari (10 de la CVCN, 10 beneficiari, 10 studenţi de la 
Facultatea de Asistenţă Socială). După o scurtă introducere în legătură cu 
echipele şi planul de acţiune fiecare echipă, s-a intrat în acţiune. Echipa 
„Pictoraşi” a pregătit sala de clasă, echipa „Liniuţa” a început să pregătească 
terenul de sport pentru retrasare, măturându-l. Echipa „Foarfeca” a stabilit cum şi 
cât vor tăia din gardul viu şi au început,  iar echipa foto „Ochiul” s-a plimbat în 
toate direcţiile pentru a prinde „pe film ”cele mai bune momente. În urma acţiunii 
de voluntariat, Şcoala Horea a beneficiat de zugravirea şi vopsirea unei săli de 
clasă, trasarea terenului de fotbal şi amenajarea curţii interioare.  
   
VoluntArt  
Sediul CVCN a fost împânzit de copii entuziasmaţi, veniţi să participe la 
activitatea lor preferată - pictatul. 2 voluntari artişti i-au ajutat pe cei 15 copii 
prezenţi la acţiune să îşi realizeze lucrările, copiii având parte apoi de face-
painting şi animaţie.   
 
Lecţie deschisă „Road Safety”   
Lecţiile deschise au reprezentat pentru 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 
oportunitatea de a sărbători atât 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului cât 
şi Săptămâna Naţională a Siguranţei 
Rutiere, evenimentul incluzând ambele 
componente şi reuşind în acelaşi timp să 
atragă atenţia opiniei publice asupra 
importanţei comportamentului responsabil 
în trafic. Au fost implicaţi 9 voluntari atât 
români cât şi internaţionali, din Croaţia şi Canada, iar 59 de elevi ai clasei a II - a 
au beneficiat de informaţii importante cu privire la siguranţa în trafic.   
   
Acţiune de voluntariat corporatist   
Angajaţii companiei Evalueserve, împreună cu voluntarii CVCN, au participat la o 
acţiune de igienizare în zonă Făget. Înarmaţi cu saci de plastic şi mănuşi, cei 32 
de participanţi au reuşit să cureţe 1000 metri pătraţi, adunând în total 3 tone de 
deşeuri.   
   
Sărbătoarea voluntarilor  
 A fost dedicată recunoaşterii publice a eforturilor depuse de voluntari pe 
parcursul celor şapte zile. Într-un cadru informal, au fost sărbătoriţi 42 de 
voluntari reprezentând 9 organizaţii neguvernamentale.   
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Grupul Local de Tineret Cluj-Napoca 
 
Zi de joacă   
Susţinută de GLT Cluj-Napoca împreună cu copii beneficiari de la Fundaţia 
Familia Regăsită, activitatea a implicat 10 voluntari, 15 copii participând la 2 ore 
de activităţi socio-educative.  
 
Habitat pentru Umanitate Cluj  

 
De zece ani HABITĂM ÎMPREUNĂ pentru o 
viaţă mai bună 

Evenimentul face parte din campania cu acelaşi nume 
şi este un proiect de construcţie - fulger derulat de 
Asociaţia Habitat for Humanity (HFH) Cluj împreună cu 
18 parteneri în perioada 4-14 mai 2009, prin care HFH 
aniversează zece ani de activitate la Cluj. În cadrul 
acestuia, o locuinţă a fost construită în doar zece zile, 
cu sprijinul financiar şi cu ajutorul voluntarilor celor 18 
parteneri. Aceştia provin din toate mediile de activitate: 
companii importante, cluburi sportive, organizaţii non-
guvernamentale, autorităţi publice. 
 

JUDEŢUL CONSTANŢA  
 
Centrul de Voluntariat Constanţa din cadrul Centrului de Resurse pentru 
ONG-uri CENTRAS 
  
Târgul „VoluntEXPO” 
300 de tineri au luat contact cu mediul ONG constănţean, iar în cadrul 
concursului de desene VoluntPAINT,  aproximativ 70 de copii şi tineri cu vârste 
între 9 şi 20 de ani au exprimat prin desen semnificaţia şi valorile voluntariatului. 
Reprezentanţii mass-mediei şi ai ONG-urilor locale au dezbătut motivele pentru 
care studenţii se implică prea puţin în voluntariat în judeţul Constanţa în cadrul 
mesei rotunde „Voluntariatul în mediul universitar!”  
 
Informare HIV/SIDA 
Elevii din 10 şcoli şi licee constănţene au fost informaţi cu privire la voluntariat, 
iar în cadrul atelierelor de lucru din licee, peste 200 de liceeni au fost familiarizaţi 
cu tematica HIV/SIDA 
 
Teatru forum 
Spectacolul de teatru forum pe tema discriminării tinerilor instituţionalizaţi în 
şcoală a reunit peste 50 de elevi şi profesori ai Şcolii cu Clasele I-VIII „Dimitrie 
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Ştiubei” care au fost sensibilizaţi cu privire la problemele şi, în special, situaţiile 
de discriminare care apar în viaţa tinerilor instituţionalizaţi. Prin metodele 
interactive ale teatrului forum, elevii şi profesorii au putut interveni în sceneta 
prezentată de înşişi tinerii din centrele de plasament pentru a încerca să 
îmbunătăţească situaţia acestora şi pentru a le fi alături, demonstrându-le că nu 
sunt diferiţi şi că nu trebuie discriminaţi doar pentru faptul că locuiesc într-o astfel 
de instituţie.  
 
Concursul „Ce înseamnă 
VOLUNTARIATUL?” 
La Constanţa, SNV 2009 a adus activităţi 
extrem de variate: concursul „Ce înseamnă 
VOLUNTARIATUL?”, prin care elevii şi 
profesorii îndrumători din 14 instituţii de 
învăţământ constănţene au ilustrat 
conceptul de voluntariat în toate aspectele 
sale (definiţie, aspecte legale, drepturi şi 
responsabilităţi, activităţi, domenii etc.), 
urmat de o expoziţie şi premiere a câştigătorilor.  
 
Activităţi diverse 
Au mai avut loc la Constanţa: Târgul ONG „Sunt student şi voluntar – e timpul să 
mă implic”, o expoziţie de artă fotografică, o acţiune de strângere de haine şi 
jucării pentru persoanele instituţionalizate din Centrul Pilot de Servicii Comunitare 
pentru Persoane cu Handicap şi Formare Profesională Techirghiol, atelierul de 
lucru: „Voluntariatul – Schimbare, Implicare, Responsabilizare”, precum şi 
Sărbătoarea voluntarilor - o întâlnire informală, în cadrul căreia au fost premiaţi 
cei mai activi voluntari implicaţi în organizare, s-au desfăşurat ateliere de creaţie 
pe tema voluntariatului, s-au făcut jocuri de echipă.  
 
Marşul voluntarilor 
La final, aproximativ 100 de persoane au luat parte la marşul cu dublă 
semnificaţie: atât încheierea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, cât şi 
comemorarea persoanelor care au murit din cauza SIDA, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Lumânărilor Aprinse. 
 
Primăria Medgidia – Serviciul de Asistenţă Socială Comunitară 
 
Deschiderea SNV 
SNV a debutat la Medgidia cu o conferinţă de presă pentru lansarea 
evenimentului, participând personalităţi locale, reprezentanţii şcolilor şi liceelor 
din municipiu, voluntarii şi reprezentanţii mass media locală. 
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Seminarul „Adolescenţa ca etapă importantă de dezvoltare a individului”  
Au participat în jur de 70 de elevi din şcolile şi liceele din municipiu, ei primind 
pliante şi broşuri şi discutând despre importanţa perioadei de tranziţie între 
pubertate şi perioada adultă a vieţii lor.  
 
Expo–Program-Voluntar  
Sub titlul „Voluntar! Ce oferi?”, acesta a fost un concurs de prezentare a celor mai 
bune programe pe bază de voluntariat, fiind premiate cele mai bune programe de 
voluntariat care au atras voluntari şi au pus bazele unor parteneriate între 
instituţiile de învăţământ din localitate şi Primăria Medgidia.  
 
Ziua Eco – „Mici voluntari – Buni Gospodari”  
Acţiunea a presupus plantarea de copăcei în zonele verzi din oraş, pentru 
înfrumuseţarea acestora mobilizându-se 15 elevi din şcolile generale, inspirând la 
similare şi în alte localităţi. A fost de asemenea lansată campania „Sprijiniţi copiii 
abandonaţi”, prin strângerea de scutece şi lapte praf pentru copiii abandonaţi din 
secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Medgidia, care au beneficiat astfel de 
toată dragostea şi atenţia cetăţenilor comunităţii locale.  
 
Excursia voluntarului darnic 
Voluntarii au colectat alimente pentru a le dona la Mănăstirea Dumbrăveni. SNV 
s-a încheiat cu „Balul Voluntarului empatic” care a constat în jocuri de rol pentru 
expunerea tânărului în postura vârstei a III a şi invers, fiind premiat cel mai 
empatic voluntar.  
 
JUDEŢUL DOLJ 
 
Centrul de Voluntariat VOLUNTARIS Craiova din cadrul Asociaţei Române a 
Tinerilor cu Iniţiativă 
 
Conferinţă de presă 
SNV a debutat la Craiova printr-o conferinţa de presă 
care a reunit 17 reprezentanţi ai presei locale şi a 
condus la încheierea unui acord de promovare între 
reprezentanţii mass-media şi ai ONG-urilor. 
 
Voluntar pentru Comunitate 
Acţiunea de recrutare şi selecţie de voluntari pentru însoţirea consultanţilor în 
vizitele de lucru din comunele doljene s-a concretizat în 18 deplasări în mediul 
rural la Dobreţu, Oboga, Bârla, Urzicuţa, Călăraşi, Giurgiţa, Săuleşti, Leleşti, 
Frânceşti, Arcani, Tismana, Brădeşti, Coţofeni, Castranova, Predeşti, Spineni, 
Bobiceşti, şi Panaghia, unde au fost aplicate chestionare şi s-au organizat focus-
group-uri cu localnicii. 
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Faţă în faţă - copiii autişti au nevoie de prieteni voluntari! 
Aceasta a fost o altă acţiune de recutare de voluntari, la care au participat 12 
voluntari, care au realizat o informare completă asupra primelor reacţii şi acţiuni 
pe care un părinte trebuie să le aibă faţă de un copil cu autism. 
 
La înălţime 
Exerciţiul de alpinism şi escaladă pe un perete 
artificial de 10 metri a testat încrederea în sine 
a 22 de participanţi, promovând lucrul în 
echipă şi auto-depăşirea. Alţi 34 de voluntari 
au oferit un model de educaţie a copiilor şi 
tinerilor în acţiunea de ecologizare şi plantare 
de flori „Eu şi natura”. 
 
Marş pentru protecţia animalelor 
Obiectivele pe termen scurt ale acţiunii au fost atinse prin implicarea mass-
mediei şi a tinerilor şi prin strângerea semnăturilor pentru petiţii într-un număr 
mare (800-1000). Obiectivele pe termen lung au fost construirea unui adăpost 
european pentru animalele străzii, aplicarea legii referitoare la pedepsirea actelor 
de cruzime faţă de animale, implicarea voluntarilor de diverse vârste pe o 
perioadă nedeterminată; acestea necesită însă sprijin mai solid din partea 
autorităţilor locale, unirea ONG-urilor din regiune, comunicare eficientă şi 
constantă şi începerea unui program socio-educativ pe această temă, atât la nivel 
local cât şi naţional. 
 
Spect-actori pentru comunitate 
Tinerii voluntari au pus în scenă o piesă de teatru forum „Spect-actori pentru 
comunitate”, care a reunit, 46 de participanţi, 3 profesori fiind implicaţi în piesă şi 
un jurnalist acceptând să joace rolul cadrului didactic în piesă. În plus, acţiunea 
din cadrul Zilei Internaţionale a Lumânărilor Aprinse a reunit 91 de participanţi, 
fiind prezentată apoi în 3 ştiri ale canalelor de televiziune locale. 
 
Ştafeta „Intră în jocul nostru” 
Actorii principali au fost 19 copii cu autism din Craiova, elevi, părinţi şi voluntari. 
Acţiunea a fost reflectată prin 2 ştiri televizate, reuşind să convingă 7 persoane să 
devină voluntari.  
  
Asociaţia QUIZ Craiova 
 
Seară anti-fumat 
Voluntarii asociaţiei au organizat o seară-concurs de glume, „Respiră liber!”, în 
cadrul căreia fumatul a fost interzis. Pe parcursul serii, nici unul dintre 
participanţii veniţi pentru eveniment nu a fumat. S-a observat un interes crescut 
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pentru astfel de activităţi şi, datorită impactului acestui eveniment, organizaţia 
pregăteşte deja evenimente similare. 
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 
Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria  
 
ExpoVolsim 
Târgul de voluntariat a însemnat 
distribuirea de materiale 
promoţionale, recrutarea a 18 noi 
voluntari,  convingerea a 21 
persoane să  direcţioneze 2% din 
impozitul lor pe venit şi strângerea 
sumei de 100 lei pentru dulciuri şi 
suc pentru copiii de la Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria.    
 
Dezbateri şi seminarii 
Voluntarii VOLSIM au organizat o dezbatere pe tema alegerilor europarlamentare 
şi  un seminar legat de luarea deciziilor privind dezvoltarea locală cu tema 
„Participarea cetăţenească activă - din perspectiva transparenţei în administraţia 
publică şi a liberului acces la informaţia de interes public”. Aceste evenimente au 
vizat creşterea implicării tinerilor şi a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi 
influenţarea politicilor publice locale, spijinind iniţiativele cetăţeneşti, precum şi 
cele referitoare la voluntariat. Elevii din şcoala şi liceele din Simeria au acumulat 
cunoştinţe despre combaterea consumului de alcool, tutun, droguri, dar şi despre 
delicvenţă juvenilă. În cadrul seminarului „Prevenirea Comportamentelor de risc. 
Tineri împotriva delicvenţei”. 80 de persoane au fost plăcut impresionate de 
expoziţia “Locuinţe ecologice- între tradiţie şi modernism în Europa”. 
 
Acţiuni la Centrul de Pedagogie Curativă 
SNV a adus pentru elevii cu dizabilităţi de la Centrul de Pedagogie Curativă 
Simeria şi activităţi de socializare, în urma acţiunii pemergătoare de colectare 
jucării, încălţăminte, îmbrăcăminte. Scopul acţiunii a fost de a oferi volunatrilor 
un cadru de lucru în echipă, de a-i cunoaşte pe aceşti copii, de a manifesta 
atitudini pozitive faţă  de cei aflaţi în suferinţă. Astfel, intervenţia voluntarilor la 
acest centru a continuat cu  o activitate de vopsire a 2 faţade exterioare ale 
centrului.Voluntarii s-au implicat activ, lucrând în echipă, au devenit mai 
responsabili, îmbunătăţindu-şi abilităţile practice. Mai mult chiar, ei s-au angajat 
ca pe viitor să  termine vopsirea întregului sediu. 
 
 



SNV 2009, 11-17 mai 

 

37  

Împreună pentru natură 
Schimbând registrul activităţilor, copii de grădiniţă, elevi, educatori, institutori, 
profesori, parinţi şi voluntarii de la Volsim au venit cu entuziasm în Parcul  
Dendrologic pentru a schimba înfăţişarea acestuia. S-au colectat 200 saci şi au 
rămas în urmă un lac şi un parc mai curate şi mai uşor de admirat. Elevii şi tinerii 
au conştientizat că, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, dar cu aceleaşi 
idealuri, pot schimba ceva în viaţă şi în jurul lor. Continuând intervenţia din Parcul 
Dendrologic, voluntarii Volsim au reparat 2 podeţe din interiorul parcului, 
permiţând astfel vizitatorilor să treacă în siguranţă podeţele pentru a admira 
numeroasele specii de plante şi arbori. 
 
Colectare de deşeuri 
Păstrând nota verde a acivităţilor, elevii şi preşcolarii sub îndrumarea cadrelor 
didactice s-au mobilizat pentru a menţine curat părculeţul din centrul oraşului şi 
marginea şoselei care face legătura între oraşul nou şi cel vechi, pâna la Râul 
Strei. Au adunat împreună 15 saci de deşeuri pe care le-au şi depozitat apoi. 
 
Sărbătoarea voluntarilor 
Cum era şi firesc, finalul SNV a fost marcat de Sărbătoarea voluntarilor, pentru 
recunoaşterea meritelor voluntarilor implicaţi în organizarea acestei ediţii a SNV, 
fiind decernate diplome şi încheind seara cu jocuri şi voie bună.   
 
Fundaţia Noi Orizonturi, Lupeni 
 
Masă rotundă 
SNV a debuntat cu o masă rotundă între reprezentanţii Primăriei Municipiului 
Lupeni, reprezentanţi ai ONG-urilor active din Valea Jiului şi reprezentanţi ai 
partenerilor, având ca scop găsirea de soluţii şi modalităţi practice de păstrare a 
curăţeniei în zonă. În urmă discuţiilor a fost elaborat un proiect pe termen lung 
între Administraţia locală, Şcolile Municipiului şi ONG-uri, în care să fie implicată 
şi comunitatea locală. 
 
Marşul Ecologic 
Marşul Ecologic – o acţiune a voluntarilor 
şi partenerilor (şcoli, grădiniţa, licee, 
primărie). Aproximativ 4000 persoane au 
traversat municipiul Lupeni pentru a trage 
un semnal de alarmă în ceea ce priveşte 
curăţenia oraşului. După evaluarea 
activităţii şi feedback-ul primit de la 
participanţi, organizatorii au avut motive 
să vadă un prim pas către sensibilizarea şi coştientizarea comunităţii în ceea ce 
priveşte curăţenia Municipiului Lupeni. 
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Ecologizare 
O altă acţiune practică la Lupeni a fost ecologizarea a 4 zone din oraş. Voluntarii 
au avut la dispoziţie toate materialele necesare, mănuşi menaj, saci, cizme de 
cauciuc, şi au ecologizat zonele cele mai afectate de resturi menajere ale 
municipiului , afişând şi 4 panouri cu numele partenerilor şi al proiectul în cadrul 
căruia s-a desfăşurat activitatea. 
 
JUDEŢUL IALOMIŢA  
 
Gessia Milleniului III, Feteşti  
 
Conferinţă de presă 
Organizaţia Gessia Milleniului III a adus 
SNV pentru prima dată şi în Judeţul 
Ialomiţa, începând săptămâna cu o 
conferinţă de presă pentru promovarea 
voluntariatului şi a avantajelor acestuia, 
la care au participanţi 30 de tineri. 
 
Marşul voluntarilor 
Menit să promoveze şi să informeze tinerii din Feteşti în privinţa Săptămânii 
Naţionale a Voluntarilor, marşul a cooptat circa 50 de tineri.  
 
Balul celor mici  
Sărbătoarea a oferit voluntarilor posibilitatea creării de costume de bal mascat 
împreună cu copiii de la „Vila Gabriela”, contribuind astfel la socializarea, 
responsabilizarea şi dezvoltarea toleranţei în rândul tinerilor în privinţa copiilor 
instituţionalizaţi, precum şi creşterea gradului de sociabilitate a celor 12 copii din 
centru.  
 
Ziua Creativităţii 
Această zi, în cadrul căreia au fost realizate desene pe asfalt împreună cu copiii 
de la grădiniţa Grupului Şcolar de Industrie Alimentară, a avut ca rezultat o mai 
bună relaţionare şi dezvoltarea creativităţii atât la voluntari cât şi la cei 20 de 
copii implicaţi din cadrul grădiniţei.  
 
Mişcare şi voie bună 
După activităţi de promovare şi socializare a fost nevoie şi de mişcare şi voie 
bună – care au fost obţinute în cadrul acţiunii de promovare a sportului ca formă 
de distracţie în rândul tinerilor şi nu numai. În mod concret, acţiunea a însemnat 
4 ore de mişcare intensă, fotbal, badminton, sărituri, toate având o consecinţă 
temporară - febra musculară – dar şi una permanentă, o mai bună înţelegere a 
rolului sportului în viaţa de zi cu zi. 
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JUDEŢUL IAŞI  
 
Centrul de Voluntariat Iaşi din cadrul Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany 
 
Conferinţa de lansare 
Aşa cum ne-am obişnuit deja, la Iaşi SNV aduce în fiecare an o pleiadă de 
evenimente diverse, iar ediţia 2009 nu a făcut excepţie. La conferinţa de presă de 
lansare a SNV au participat 21 de 
persoane, atât jurnalişti cât şi 
persoane publice ieşene, la Iaşi, 
Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului fiind finanţată de 
Primăria Municipiului Iaşi. 
Tradiţionalul Smiley din voluntari a 
fost „desenat” acum în centrul 
oraşului de aproximativ 250 de 
voluntari, oferind astfel „un zâmbet 
pentru comunitate”. 
 
Voluntariatul şi conştientizarea asupra HIV/SIDA 
Voluntarii Fundaţiei „Alături de Voi” România au realizat împreună cu doamna 
doctor Cristina Neculau o campanie de informare adresată studenţilor de la 
Facultatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, cu tema „Rolul voluntarului în 
combaterea discriminării şi marginalizării persoanelor cu dizabilităţi, în special a 
persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA”. Asociaţia Română Anti-SIDA –Aras 
Iaşi a susţinut o sesiune de informare interactivă pe tema HIV/SIDA, accentul 
căzând pe studii de caz, jocuri de rol, dezbateri ale unor situaţii controversate. La 
acest atelier de 2 ore au fost invitaţi membri AIESEC, care au manifestat un 
interes ridicat pentru activităţi de acest gen. 
 
Promovarea voluntariatului  
 
Asociaţia Primul Pas împreună cu ASCOR Iaşi au oferit servicii de informare cu 
privire la voluntariat şi valoarea acestuia, în cadrul seminarului „Timp şi 
implicare”, destinat unui număr de 13 studenţi. Aceştia au fost mulţumiţi de 
informaţiile primite, plecând de la sesiune cu o dorinţă în plus de a deveni 
voluntari. Organizaţia Salvaţi Copiii a organizat de asemenea un curs de 
informare pe tema Drepturile Copilului, 25 de elevi aflând astfel care sunt 
drepturile care li se cuvin prin lege, iar Crucea Roşie – Filiala Iaşi a realizat un 
curs de „Drept Internaţional Umanitar”, la care au participat 10 voluntari din 4 
organizaţii.  
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390 de elevi şi studenţi au participat la un sondaj de opinie despre voluntariat 
realizat de Asociaţia Civitan, în timp ce 60 de elevi au participat la seminarul 
“Voluntariatul, cea mai înaltă treaptă de manifestare a conştiinţei civice”, seminar 
organizat de Centrul de Iniţiativă Civică “Alexandru cel Bun”. Aceeaşi organizaţie a 
iniţiat în rândul elevilor din clasele I şi III o expoziţie de desene pe tema 
voluntariatului, pentru cetăţenii cartierului lor. 
 

30 de elevi au fost informaţi de voluntarii 
organizaţiei „Salvaţi Copiii” cu privire la riscurile şi 
beneficiile utilizării internetului, în cadrul cursului 
de informare „Safer internet”, iar 150 de elevi au 
participat la o sesiune de informare pe teme de 
voluntariat, inclusiv domenii în care se poate face 
voluntariat şi lista ONG-urilor ieşene, sesiune 
realizată de LECUPO. 
 

 
O altă acţiune inedită realizată de Crucea Roşie o reprezintă Campania de Free 
Hugs în cadrul căreia 25 de voluntari au oferit îmbrăţisări pentru peste 700 de 
persoane. 
 
Având ca beneficiari tot elevi, de data aceasta aproximativ 180, din clasele IX-XII 
ale Grupului Şcolar „Virgil Madgearu”, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă a realizat 
un seminar de promovare a voluntariatului în cadrul activităţilor de prevenire a 
consumului de droguri. Aceeaşi organizaţie a promovat voluntariatul şi în mediul 
rural. Astfel, 72 de elevi din localitatea Larga Jijia au beneficiat de informaţii 
generale despre voluntariat, în cadrul orelor de prevenire a consumului de 
droguri.  
 
Centrul Diecezan Caritas a oferit un seminar cu caracter mai complex, 
„Managementul voluntarilor” pentru 28 de actuali şi viitori specialişti în 
coordonarea voluntarilor din instituţii şi ONG-uri, care au învăţat unii de la alţii, 
împărtăşind experienţe de lucru cu voluntarii. 
 
O altă campanie de informare a fost iniţiată de Crucea Roşie şi a vizat factorii de 
risc ai mortalităţii, fiind prezenţi 12 voluntari din 4 organizaţii. Subiectul a fost 
unul foarte dezbătut, ceea ce denotă interesul pentru sănătate şi informare în 
acest sens. 
 
O amplă campanie de informare, educare şi comunicare în rândul studenţilor a 
fost desfăşurată de ARAS Iaşi în colaborare cu Liga Studenţilor Economişti. 
Evenimentul a avut loc în Club Skye, având un număr estimativ de 600 de 
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studenţi prezenţi la eveniment. Echipele de voluntari au distribuit sute de 
materiale informative şi peste 1000 de prezervative participanţilor. 
 
Star of Hope Romania şi Centrul de Initiativă Civică Iaşi au organizat training-ul pe 
tema  “Ce înseamnă să fii voluntar”, susţinut la Universitatea „Al.I.Cuza” 
,Facultatea de Psihologi, la care au participat 40 de studenţi. 
 
Marşul voluntarilor 
Un alt eveniment cu tradiţie 
în cadrul SNV Iaşi, acesta a 
mobilizat circa 400 de 
voluntari care au parcurs 
traseul Parc Copou-Bvd. Carol 
I-Bvd. Al. Lăpuşneanu-Piaţa 
Unirii-Bvd. Ştefan cel Mare-
Parcul Voievozilor, 
promovând voluntariatul prin 
lozinci, bannere şi mesaje 
pro-voluntariat. 
 
Sesiuni de instruire pentru voluntari 
Voluntarii nu doar au participat la sesiuni de informare a publicului larg, ei înşişi 
având parte de sesiuni de formare. Astfel, 30 de tineri voluntari din organizaţii din 
Iaşi au beneficiat de 9 sesiuni de training pentru dezvoltare personală, oferite de 
AIESEC Iaşi, iar alţi 23 de voluntari din 5 organizaţii au beneficiat din partea 
organizaţiei Crucea Roşie de un training în care au învăţat care sunt procedurile şi 
tehnicile pentru acordarea primului ajutor.  
 
Fotbal pentru voluntariat 
Un eveniment inedit organizat de Liga Studenţilor de la Universitatea de 
Agronomie şi Medicină Veterinară a fost meciul de fotbal între voluntari şi 
persoane publice ieşene, în care timp de 40 de minute 5 persoane publice ieşene 
au promovat voluntariatul participând la meci. 
  
Micul bibliotecar, voluntar 
Coordonată de 3 voluntari, acţiunea Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Asachi” a 
constat în instruirea teoretică şi practică a 75 de copii din ciclul primar în ceea ce 
priveşte îngrijirea cărţilor vechi. Ulterior s-a realizat o expoziţie cu aceste cărţi 
recondiţionate, care a fost vizitată de peste 200 de persoane. 
 
Campania „Inimi lângă inimi” 
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Desfăşurată în Iulius Mall de către Fundaţia “Alături de Voi” România, campania a 
avut ca scop conştientizarea voluntariatului de către comunitate, 200 de 
persoane primind informaţii.  
 
Expoziţie de fotografie 
Tot în centrul comercial Iulius Mall, Asociaţia Amicus a organizat o expoziţie de 
fotografie, în cadrul căreia au fost expuse 70 de fotografii din proiectele a 8 
organizaţii participante la SNV. Voluntarii AMICUS au fost prezenţi în zona 
expoziţiei şi au împărţit pliante cu proiectele organizaţiei, în timp ce vizitatorii au 
putut vizualiza activităţi din aceste proiecte şi au putut lua legătura cu 
organizaţiile, în vederea implicării în acţiuni concrete. 
 
Igienizarea zonelor verzi 
38 de voluntari ai Asociaţiei 
pentru Dezvoltarea Programelor 
Sociale au participat la o 
activitate de ecologizare, 
colectând reziduurile din zona 
Plopii fără Soţ. La finalul 
acţiunii s-au distribuit 
voluntarilor ADPS diplome 
personalizate pentru implicarea 
în activităţile SNV 2009.  
O altă iniţiativă a aparţinut 
voluntarilor Fundaţiei COTE şi 
Fundaţiei Pro Women care, 
împreună, au adunat 18 saci menajeri de deşeuri în Zona Cetăţuia. 
 
Dezbaterea publică „De ce voluntar?”  
Acţiune propusă de Asociaţia LECUPO în care discuţiile au creat cadrul optim 
pentru exprimarea experienţelor de voluntariat pentru 50 de persoane, dar şi 
pentru informarea cu privire la avantajele voluntariatului, dezvoltarea abilităţilor 
practice şi prezentarea ONG-urilor din Iaşi. 
 
Portret de voluntar 
Timp de 2 zile, 2 panouri au fost amplasate în cele mai circulate zone ale 
oraşului. Voluntari ASCOR au îndemnat oamenii să lase pe aceste panouri un 
gând al lor despre voluntariat, astfel încât, la final, circa 200 de oameni au 
contribuit la alcătuirea unui „Portret de voluntar”. 
 
Activităţi culturale 
Fundaţia Pro Women împreună cu Fundaţia COTE au organizat un Cinemaforum, 
20 de voluntari din organizaţii din Iaşi vizionând filmul “Pay it forward”. Actorul 
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Vlăduţ Tănase din partea Teatrului Parc Copou a interpretat, în cadrul 
Expovoluntar, un monolog la care au participat circa 30 de persoane. 25 de artişti 
s-au implicat voluntar în spectacolul artistic organizat de Asociaţia LECUPO, 
spectacol ce a avut ca scop promovarea voluntariatului. 200 de spectatori s-au 
bucurat de momentele artistice oferite de: The Sky, Clubul muzical Richard 
Oschanitzky, moldavia Folk  şi Fusion Music. 
 
 
Incursiunea tinerilor de azi în prezentul de ieri 
Este vorba despre o activitate realizată de Fundaţia „Alături de Voi” România în 
cadrul Clubului tinerilor,  14 beneficiari primind informaţii foarte interesante de la 
voluntarii care au pregătit această vizită la Muzeul de Ştiinţe Naturale. 
 
Ziua familiei 
Un eveniment deosebit de impresionant şi apreciat de voluntari a fost „Ziua 
Familiei” organizată de Direcţia de Asistenţă Comunitară, în cadrul căruia 50 de 
cupluri din Iaşi care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost sărbătorite şi 
premiate de către primarul oraşului. În cinstea lor a fost organizată, cu ajutorul 
voluntarilor, o petrecere cu mici, bere şi spectacole variate. 
 

 
Voluntari pentru copii 

Acţiune în cadrul căreia voluntarii 
Fundaţiei Serviciilor Sociale 
Bethany în parteneriat cu E-ON 
România şi Asociaţia Adsis Tineri 
au oferit unui număr de 20 de 
copii cu nevoi speciale cadouri, 
momente distractive, un program 
de clowning, face painting precum 
şi multe jocuri. Părinţii copiilor cu 
nevoi speciale au fost de 

asemenea prezenţi şi s-au bucurat de 4 ore de relaxare în mijlocul naturii. 
 
Concursurile pentru toată lumea 
Asociaţia Civitan a organizat o serie de concursuri sportive pentru 29 de copii cu 
nevoi speciale. 18 dintre aceştia au fost premiaţi la final. De asemenea, atât 
Asociaţia LECUPO, cât şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” au organizat 
câte un concurs de desene pe asfalt legat de voluntariat, în cadrul căruia au fost 
realizate de către copii peste 90 de desene. Micuţii artişti din ciclul primar şi din 
centrele de plasament au fost premiaţi la finalul concursurilor cu rechizite şcolare 
şi dulciuri. Tot în vederea promovării voluntariatului, Fundaţia Serviciilor Sociale 
Bethany a organizat un concurs ad-hoc în cadrul căruia 3 echipe de câte 2 
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voluntari au informat aproximativ 50 de persoane din diferite categorii de vârstă 
cu privire la conceptul şi practica voluntariatului. S-au oferit 50 de premii 
constând în dulciuri şi materiale promoţionale.  
 
Expovoluntar 
Eveniment tradiţional al SNV organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, 
Expovoluntar a reunit pe BVD. Ştefan cel Mare 22 de organizaţii 
neguvernamentale şi instituţii publice care şi-au prezentat activităţile şi oferta de 
voluntariat. În acelaşi timp a avut loc şi o expoziţie de fotografii realizate pe 
parcursul evenimentului, vizionată de cca. 500 de trecători. 
 
Sărbătoarea voluntarilor 
100 de voluntari din 20 de organizaţii partenere în SNV au fost recompensaţi 
pentru efortul depus în organizarea SNV printr-o ieşire în Club For Fun unde li s-a 
oferit atât un program distractiv de karaoke, cât şi posibilitatea de a juca biliard şi 
bowling. 
  
 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
 
 
Serviciul de Ajutor Maltez  
 
Informare 
În localitatea Ocna Şugatag au fost oferite 
programe de informare şi documentare 
privind activitatea de voluntariat, activităţi 
practice în sprijinul copiilor instituţionalizaţi, precum şi jocuri de socializare. 
 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
 
Asociaţia Eco Sud – Vest, Drobeta Turnu Severin 
 
Conferinţa de Presă  
La debutul SNV, asociaţia a organizat o conferinţă de presă împreună cu Fundaţia 
pentru Tineret. În timpul săptămânii a fost implementat programul de educaţie 
ecologică “Eco – Elev în şcolile din MH” şi a fost prezentat programul “Acţiuni 
transfrontiere de protecţia mediului pentru o dezvoltare durabilă”, o campanie 
publică de promovare a surselor regenerabile de energie.  
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Conservarea biodiversităţii 
Pe lângă Campania de informare stradală, în cadrul căreia populaţia  interesată a 
putut primi informaţii despre voluntariat, a fost prezentat şi proiectul “Gârla 
Mare–Salcia – o zonă umedă cu dublu rol: conservarea biodiversităţii şi filtrarea 
poluării cu nitraţi”, toate aceste proiecte fiind implementate cu ajutorul 
voluntarilor. 

 
JUDEŢUL MUREŞ 
 
World Vision Cluj  
 
Voluntariat rural 
Organizaţia clujeană a fost prezentă în 
cadrul SNV cu o activitate şi în judeţul 
Mureş. Activitatea a constat în formarea 
unei echipe de 12 voluntari din Aghireşu, 
jud. Cluj, în rolul de animatori socioeducativi, iniţierea în tainele animaţiei având 
loc timp de 3 zile la Sovata şi fiind realizată de 3 dintre voluntarii World Vision. În 
prima zi s-au discutat şi prezentat aspectele teoretice ale temei propuse. S-a 
vorbit aşadar despre voluntariat, despre programul de animaţie, despre rolul 
animatorului, oferind participanţilor informaţiile necesare unui bun animator. A 
doua şi a treia zi au vizat partea practică, în care participanţii au învăţat cât mai 
multe jocuri şi în ce situaţii să le folosească. În programul celor 2 zile a intrat şi 
vizitarea Staţiunii Sovata, a Salinei Praid şi a Grădinii Zoo din Târgu Mures. Acest 
proiect a fost scris la iniţiativa a 2 profesori ai Şcolii cu clasele I-VIII din Aghireşu 
şi a fost finanţat de Organizaţia World Vision, dorindu-se a fi un proiect pilot în 
care să se formeze o echipă de voluntari la nivelul unei comunităţi rurale, care 
prin activitatea de animaţie să ofere copiilor din comunitate o alternativă de 
petrecere a timpului liber prin joc.  
 
JUDEŢUL NEAMŢ 
 
ARAS Piatra Neamţ  
 
Voluntariatul ca factor de schimbare 
Voluntarii ARAS au desfăşurat în cadrul SNV o serie de sesiuni de informare 
privind utilitatea actului de voluntariat ca factor de schimbare,  precum şi 
activităţi de recrutare de voluntari şi prezentarea tipului de activităţi în care 
aceştia pot fi incluşi. Sesiunile au avut loc în cadrul Liceului de Artă Victor 
Brauner, al Colegiului Naţional de Informatică, al Grupului Şcolar Economic şi 
Administrativ şi al Colegiului Naţional Petru Rareş, fiind recrutaţi 38 de voluntari, 
care vor fi  formaţi  în cadrul atelierelor viitoare oraganizate de către ARAS Piatra-
Neamţ. 
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Asociaţia C.R.E.E.D. – Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru 
Dezvoltare, Piatra Neamţ 
 
“INFOVOLuntar” 
Aceasta a fost o acţiune de informare a tinerilor cu privire la organizaţiile în care 
se pot implica ca voluntari. Asociaţia a implementat de asemenea un studiu local 
(chestionar) “EŞTI VOLUNTAR?”, pe cel puţin 200 de tineri  cu privire la implicarea 
acestora în activităţi de voluntariat şi la “piaţa de voluntariat” din Piatra Neamţ, 
cei care au răspuns la chestionari fiind premiaţi în cadrul unei tombole. 
 
Voluntarii - tineri în acţiune 
O altă activitate din SNV a purtat sloganul “Ce putem face împreună? Hai să 
scriem proiecte împreună! TiA te finanţează! Fii voluntar!”, fiind o discuţie cu 
tinerii despre problemele de la nivelul comunităţii care pot fi abordate de ei prin 
intermediul proiectelor în cadrul programului Tineret în Acţiune. 
  
JUDEŢUL OLT 
 
Centrul Internaţional de Voluntariat şi Resurse pentru Comunitate al 
Fundaţiei William Tyrrell, Slatina  
 
VoluntExpo Mobil  
25 de voluntari au promovat voluntariatul pe străzile din Slatina şi au transmis 
mesajul „Exprimă-te prin fapte! Fii voluntar!” Voluntarii, purtând tricourile 
evenimentului, au pornit pe străzi, au împărţit fluturaşi şi au stat de vorbă cu 
oamenii care erau interesaţi de voluntariat. Pentru mai mult impact, tinerii au 
purtat pe faţa tricoului fotografii din activităţi de voluntariat variate cu mesajul EU 
MĂ EXPRIM PRIN FAPTE! TU? Momentele cheie ale acestei activităţi au fost 
concursul stradal destinat trecătorilor curajoşi, Puzzle-ul Uman şi Mesajul Uman. 
Astfel, la puzzle-ul uman, fiecare literă a motto-ului 
SNV a fost purtată pe spatele tricourilor de către 
voluntari, iar trecătorii au fost provocaţi să refacă 
acest motto într-un minut. Câştigătorii şi participanţii 
au primit premii în produse promoţionale. Pentru 
acţiunea Mesaj Uman, în locurile cu mare vizibilitate 
din oraş, tinerii participanţi au format mesajul  SNV şi 
au stat 10 minute în această poziţie. 
 
Play Day  
A fost ziua destinată distracţiei cu copiii. 35 de copiii 
rromi s-au bucurat de jocurile şi activităţile pregătite 
de către echipa de voluntari. Împreună cu 11 tineri 
voluntari s-au distrat câteva ore, au primit diplome, au 
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făcut poze, au vizionat fotografii din cursul anului 2008. După terminarea 
atelierelor de joacă, copiii şi voluntarii au ieşit în parc pentru sesiuni foto. 
Activitatea cheie a Play Day a fost realizarea, în manieră extrem de non-formală, 
a broşurii „Portret de Voluntar”, ediţie de Slatina. Copii au realizat portretele 
voluntarilor, iar voluntarii portretele copiilor. 
 
Seminarul „Eliberează-te de prejudecăţi” 
A fost inclus în calendarul de activităţi SNV 2009 din dorinţa şi nevoile voluntarilor 
de a afla cât mai multe despre prejudecăţi şi discriminare. La acest seminar au 
participat doar voluntari ai Fundaţiei William Tyrrell, deşi seminarul a fost  
promovat către un număr de 60 de alte persoane, organizaţii, instituţii publice şi  
de presă din Slatina şi Olt. Rezultatul, pe cât de trist, nu ne surprinde şi ne 
încurajează să provocăm comunitatea locală la dialog şi dezbatere pe subiecte de  
interes comunitar (prejudecăţi, discriminare, egalitate de şanse). 
 
Sărbătoarea voluntarilor  
Cu adevărat o sărbătoare a voluntarilor, o seară relaxată, dinamică şi veselă. 28 
de voluntarii au fost trataţi aşa cum se cuvine, într-unul din cele mai noi şi 
atractive locuri de agrement din Slatina - Complexul Sportiv „Pitic”. Atracţia serii 
au fost jocurile de bowling, unde toţii voluntarii şi-au arătat îndemânarea.   
   
Schimb de experienţă   
Doritori de a explora noi medii şi oameni din aria voluntariatului şi beneficiind de 
o relaţie apropiată cu Centrul de Voluntariat Reşiţa, am realizat împreună la 
Reşiţa un „schimb de învăţare”. În aceste 2 zile am cunoscut locuri şi activităţi (de 
voluntariat şi de distracţie) preferate ale voluntarilor reşiţeni, am împărtăşit 
fiecare din succesele şi dificultăţile întâlnite în munca de voluntariat din 
comunităţile locale, am învăţat despre eco-turism şi despre istoria locurilor. Tinerii 
au reflectat asupra propriului mod de a relaţiona, de a fi deschişi la nou, la o altă 
cultură, la a da şi a primi feed-back. 
 
Colegiul Tehnic Matei Basarab, Caracal   
 
Voluntari ecologişti 
Un număr de 25 de voluntari elevi şi 
profesori ai colegiului, sub îndrumarea 
prof. Ioana Riză, au participat la o 
acţiunea de ecologizare în curtea şcolii 
şi în cartierul vecin acesteia. Voluntarii 
au primit mănuşi de protecţie şi saci 
pentru colectarea selectivă a 
gunoaielor, oferind astfel un exemplu 
celorlalţi elevi şi locuitorilor cartierului. 
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Prezentare despre voluntariat 
Doamna profesor Elena Răileanu a prezentat conceptul şi practica voluntariatului 
unui număr de 150 de elevi şi profesori, fiind împărţite materiale informative 
despre voluntariat, o parte din elevi devenind voluntari în activităţile prezentate.  
 
Acţiune de promovare a voluntariatului 
Un număr de 50 elevi şi profesori voluntari de la cele două colegii - coordonaţi de 
catre prof. Vasile Răileanu şi prof. Tanţa Negroiu Drăghici si echipaţi cu tricouri şi 
isnigne SNV - au lipit în oraş afişe cu mesaje de promovare a voluntariatului, 
unele dintre acestea fiind create chiar de voluntari. Totodată au fost distibuiţi 
trecătorilor fluturaşi cu mesaje de protecţia mediului, pastrarea curăţeniei, 
protejarea şi refacerea spaţiilor verzi, trezind interesul acestora de a se implica 
mai concret în astfel de activităţi. 
 
Expoziţie de încheiere a SNV 
Doamna profesor Marina Samiee a realizat o expoziţie de fotografii cu activităţile 
desfăşurate de voluntarii colegiului în SNV 2009. Expoziţia se află şi astăzi în 
holul mare al colegiului, fiind un real succes.  
 
Fundaţia pentru Tineret ELMI, Slatina 
 
Sesiune de prezentări 
Membrii fundaţiei au suţinut o serie de prezentări despre programul Tineret în 
Acţiune în mai multe localităţi din judeţ (Tismana, Teslui, Caracal ). Astfel tinerii 
liceeni participanţi la prezentări au avut ocazia să afle informaţii despre cum pot 
pune în practică ideile de proiecte pe care le au sau cum pot să se implice în 
activităţi de voluntariat, la nivel local, naţional şi chiar european.  
 
JUDEŢUL PRAHOVA 
 
Asociaţia Viitorul Tinerilor, Ploieşti  
 
Standuri informative  
Din dorinţa de a transmite către cât mai 
multă lume infomaţii despre activităţile 
organizaţiei precum şi despre ce înseamnă 
voluntariatul, membrii şi voluntarii AVT au 
participat cu un stand informativ la mai 
multe evenimente desfăşurate în trei locaţii din judeţ, Ploieşti, Sinaia şi Mizil. 
Astfel, peste 100 de voluntarii au distribuit peste 500 de fluturaşi despre 
voluntariat, acţiunile respective fiind reflectate în presa locală din cele două 
oraşe. Tinerii voluntari participanţi la aceste activităţi au fost răsplătiţi pentru 
eforturile depuse cu o excursie la Bucureşti, vizitând sediul Academiei Române.  
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Grup Şcolar Agricol Valea Călugărească  
 
Distribuire de pliante în mediul rural   
Făcând parte dintr-un program mai amplu de informare a populaţiei cu privire la 
protecţia sănătaţii si protecţia consumatoristă, activităţile desfăşurate de către 
Grupul Şcolar Agricol Valea Călugărească şi înscrise în calendarul naţional al SNV 
au vizat creşterea nivelului de informare a locuritorilor comunei cu privire la 
temele amintite. Elevii voluntari, precum şi cadrele didactice care i-au însoţit în 
deplasările în satele din comună (Darvari, Nicovani, Valea Popii, Racheri) au 
împărţit pliante locuitorilor satelor cu informaţii despre instituţiile care pot să-i 
ajute în caz de încălcare a drepturilor lor ca şi consumatori; informaţii despre 
ingredientele nocive care se pot depista în unele produse alimentare; informaţii 
despre calitatea serviciilor oferite populaţiei de către prestatori; informaţii despre 
dreptul eventualilor consumatori nemulţumiţi de a face sesizări şi reclamaţii.  
Elevii au realizat pliante pe baza bibliografiei date de către responsabilul de 
proiect şi cadrele didactice din catedra de industrie alimentară. Activitatea a fost 
primită cu interes de membrii comunităţii, în contextul în care acest gen de 
activităţi nu s-au mai desfăşurat pe teritoriul localităţii lor, iar informaţiile primite 
au fost apreciate ca fiind foarte utile. Au fost plăcut surprinşi de faptul că 
informaţiile au fost selectate şi le-au fost furnizate de către elevi. 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Ploieşti  
  
Voluntarii D.G.A.S.P.C. 
D.G.A.S.P.C. Prahova se numără printre instituţiile publice care au organizat 
activităţi în timpul SNV, exprimându-şi în acest mod suţinerea în mod public a 
voluntariatului. Printre acţiunile D.G.A.S.P.C. ce au marcat SNV se numără 
următoarele: donare de 
sânge prin intermediul 
căreia 69 persoane 
donatoare au contribuit 
la dezvoltarea spiritului 
umanitar, o acţiune de 
ecologizare pe Valea 
Teleajănului şi alta pe 
Valea Prahovei. SNV a 
fost încheiat cu succes 
print-o expoziţie foto cu 
activităţile derulate de 
voluntarii D.G.A.S.P.C., 
realizată la sediul 
instituţiei.  
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JUDEŢUL SATU MARE 
 
Asociaţia Microregiunea Tăşnad  
 
Expoziţie foto  
În cadrul SNV 2009 s-a organizat o expoziţie de fotografie în incinta Ştrandului 
Termal din localitate. Fotografiile au reflectat activităţi de voluntariat desfăşurate 
de diferite organizaţii din ţară. Expoziţia foto a fost dublată de o acţiune de 
informare a tinerilor despre oportunităţile oferite de voluntariat folosind ca şi 
materiale afişele, fluturaşii şi pliantele oferite de Pro Vobis.  
 
Centrul de Voluntariat Caritas Satu Mare  
 
Promovarea SNV-ului 
Cei 20 de voluntari ce au avut ca sarcină promovarea la nivel local a ediţiei de 
anul acesta a SNV şi-au indeplinit cu succes această responsabilitate prin 
facilitarea difuzării pe posturile locale a spotului radio referitor la eveniment, 
comunicate de presă, aplicare de banere şi distribuire de materiale promoţionale 
în liceele şi în cele mai circulate zone al oraşului. 
 
Program cultural  
Conţinând părţi extrase din tradiţia folclorului românesc, maghiar şi german, 
programul a fost susţinut cu cântece şi dansuri cu scop de integrare a tinerilor cu 
nevoi speciale. Cei 8 voluntari implicaţi au adus bucurie unui număr de 25 de 
beneficiari, persoane cu nevoi speciale. 

 
Maratonul de solidaritate 

“Împreună pentru vârstnici!”  
Acţiunea cu scop de binefacere, aflată 
la ediţia a treia constă în parcurgerea 
pe jos a unui traseu de 19 km şi 
urmează să mobilizeze comunitatea 
din Satu Mare. Organizaţia va investi 
banii care vor fi strânşi în acest an în 
favoarea persoanelor vârstnice 
asistate. Cei 40 de voluntari selectaţi 
pentru a ajuta la organizarea marşului 

au beneficiat de un curs de instruire pentru a cunoaşte exact sarcinile ce le revin.   
 

Activităţi cu copiii de la Grădiniţa Socială „Don Bosco” 
17 voluntarii au dus mici cadouri celor 35 de copii beneficiari, au desenat 
împreună cu aceştia, au cântat, s-au jucat şi s-au dus la plimbare în parcul din 
apropiere. 
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Consiliere de grup “Orientarea în carieră” 
Pentru  cei  23 de voluntari prezenţi la activitate, elevi de 13-14 ani, s-a ţinut o 
sesiune de consiliere, cu scopul de le oferi informaţii care să le faciliteze 
orientarea în viitor în alegerea meseriei. 
 
Deschiderea oficială a Centrului Social deschis “Casa Prieteniei”  
Deschiderea a marcat în mod oficial finalizarea lucrărilor de reabilitare, 
mansardare şi dotare a clădirii. Casa este frecventată de 60 de copii cu probleme 
sociale. La eveniment au fost participanţi din partea Organizaţiei Caritas Satu 
Mare, primarul oraşului, funcţionari din cadrul Consiliului Local Satu Mare, cât şi o 
delegaţie de peste hotare, în calitate de parteneri ai proiectului. 
 
Sărbătoarea voluntarilor 
A fost o seară de bowling oferită pentru echipa de voluntari care au luat parte în  
organizarea SNV-ului. Cei 15 voluntari participanţi au interacţionat, au schimbat 
pareri despre ce a însemnat implicarea lor în eveniment, declarându-se încântaţi 
de experienţa avută.  
 
JUDEŢUL SIBIU 
 
Serviciul de Voluntari Agnita 
 
Pădurea fără PET-uri 
Campania de ecologizare a avut loc în Parcul Steinburg din localitate. S-au 
colectat gunoaiele şi s-a igienizat parcul şi părculeţul de joacă al copiilor. 
Acţiunea a rezultat în colectarea a peste 30 saci de gunoi, precum şi mobilizarea 
voluntarilor din şcoli. 
 
Exprimă-te prin fapte! Fii voluntar!  
S-au strâns fonduri pentru viitoare activităţi ale Servicului de Voluntari Agnita, 
organizaţiei alăturându-i-se 5 voluntari în urma unei campanii de promovare a 
voluntariatului la nivel local. 
 
O poveste pentru fiecare 
Această manifestare a adunat copii din 
clasele I-a şi a II-a care au ascultat 
poveşti spuse de voluntarii îmbrăcaţi în 
personaje de desene animate şi poveste. 
S-au citit poveşti, iar după lectură s-a 
verificat atenţia şi interesul copiilor. 
Aceştia au fost apoi invitaţi să joace 
jocuri în care le-a fost verificată 
imaginaţia şi îndemânarea. 
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Centrul de Voluntariat Solferino din cadrul Societăţii Naţionale de Cruce 
Roşie filiala Sibiu 
 
Prezentări despre voluntariat  
Voluntarii implicaţi au prezentat unui număr de 26 de elevi ai Şcolii Generale nr. 
21 Sibiu, doritori participanţi la eveniment, informaţii cu privire la voluntariat şi 
Crucea Roşie. Evenimentul a durat 3 ore şi a implicat activ în discuţii elevii, 
exprimându-şi opiniile legate de această temă. Împreună cu ei au fost realizate 
pancarde cu mesaje legate de 
voluntariat, folosite în activitatea cu 
lanţul uman. Alţi 28 de elevi, de la 
Şcoală Generală nr 17 de data aceasta, 
au avut parte de aceeaşi prezentare 
despre voluntariat şi posibilitatea de a 
se implica în activităţile organizaţiei 
Crucea Roşie. Şi ei au realizat pancarde 
cu mesajele lor despre voluntariat. 
 
Ecologizare 
În această activitate s-au implicat 28 de 
voluntari fiind ecologizată o zonă din 
parcul Sub Arini şi fiind adunaţi circa 40 
de saci de gunoi de 120 de litri, ridicaţi 
ulterior de GWM Ecologic. Activitatea a 
fost realizată în colaborare cu patinoarul 
Sibiu, ce are sediul lângă zona 
ecologizată. 
 
Oglinda voluntariatului în viziunea sibienilor  
În cadul activităţii care a durat 4 ore au fost colectate mesaje de la trecători, cu 
privire la voluntariat şi mesaje pentru voluntari. Pe lângă aceste mesaje, 
voluntarii prezenţi la activitate au povestit cu trecătorii despre voluntariat 
promovând acest concept. Astfel au fost recrutaţi 5 voluntari.   
 
Poţi fi STAR în 5 minute 
Cum? În doar 5 minute poţi ajuta natura aruncându-ţi gunoiul în locuri special 
amenajate. Cu PET-uri colectate din activitatea de ecologizare anterioară şi cele 
colectate de voluntari, beneficiari şi colaboratori. Sticlele colectate au fost 
înşiruite pe fir de pescuit de către cei 28 de voluntari implicaţi în acţiune, 
realizând astfel un lanţ din materiale plastice care au fost colectate la sfârşitul 
activităţii de către compania de salubrizare GWM Ecologic şi duse la reciclare. 
Lanţul a avut de două ori şi un sfert lungimea bulevardului central al oraşului. 
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Activitate stradală 
Realizată timp de 4 ore, aceasta a constat în plasarea unui cort amenajat pentru 
măsurarea tensiunii doritorilor. Aici o echipă de 26 de voluntari a măsurat 
tensiunea unui număr de aproximativ 400 de persoane. În acelaşi timp şi în 
acelaşi loc a fost realizat un lanţ uman cu pancarde cu mesaje motivatoare 
pentru voluntariat, în urma acţiunii fiind recrutaţi 5 voluntari noi. 
 
Primul ajutor  
Au fost realizate aplicaţii/simulări de accidente în vederea pregătirii celor 19 
voluntari participanţi în domeniul primului ajutor. Aceştia au fost puşi în situaţii 

cât mai dificile pentru a se obişnui 
atât cu locurile în care pot găsi 
victime, cât şi cu diverse răni 
legate de locul în care victima a 
fost amplasată şi au învăţat să 
lucreze în echipă. Au deprins 
metode şi tehnici noi de acordare 
a primului ajutor, şi le-au 
îmbunătăţit pe cele pe care le 
aveau deja şi au învăţat să facă 
legături între locul în care o 
victimă este găsită şi posibilele 
sale răni. 

 
Sărbătoarea voluntarilor  
A implicat 19 voluntari, care s-au distrat împreună, s-au cunoscut mai bine decât 
în cadrul activităţilor şi au format o echipă mai strânsă. Petrecerea a avut loc în 
staţiunea Păltiniş, acest lucru fiind benefic atât pentru recreere dar şi pentru 
desfăşurarea celorlalte activităţi destinate voluntarilor.  
 
Mini-curs de animaţie   
A fost ultima activitate desfăşurată în Săptămâna Naţională a Voluntariatului 
2009 la Sibiu. Echipa de 19 voluntari a învăţat să picteze pe faţă, să modeleze 
baloane şi de asemenea a deprins diverse jocuri noi pentru copii.  
 
JUDEŢUL SUCEAVA 
 
Asociaţia Educatorilor Suceveni  
 
Promovarea activităţii de voluntariat 
Membrii şi voluntarii asociaţiei au organizat o serie de prezentări cu scopul 
promovării activităţii de voluntariat elevilor unor instituţii şcolare din localităţile 
din judeţ. Cele 6 prezentări au inclus informaţii despre proiectele asociaţiei, 
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Legea Voluntariatului, drepturile, responsabilităţile voluntarilor, cum poţi deveni 
voluntar. Un element inedit al prezentărilor l-a reprezentat experienţa de voluntar 
împărtăşită de către Holly Felmlee, voluntar Peace Corps în cadrul AESV din mai 
2007 până în mai 2009.  
 
Grup Local de Tineret “Aripi in Europa”, Fălticeni  
 
De vorbă cu oraşul  

În sala de lectură a Bibliotecii 
Municipale „Eurgen Lovinescu” din 
oraşul Fălticeni a avut loc o 
dezbatere deschisă în care tinerii au 
avut posibilitatea să discute cu 
reprezentanţi ai organizaţiilor din 
zonă, ai instituţiilor de învăţământ, 
precum şi reprezentanţi ai Primăriei 
despre programele şi activităţile de 
tineret. S-au adus în discuţie 
probleme actuale existente în 
municipiu şi s-au discutat câteva 
metode de rezolvare ale acestora. 

De asemenea, s-au propus colaborări între instituţii şi moduri de realizare a 
diferitelor programe pentru tineri.  
   
Voluntari de ieri, de azi şi de mâine  
În perioada 11- 22 mai a fost deschisă publicului o expoziţie de fotografii 
reprezentând activităţi de voluntariat realizate de voluntari ai Grupului Local de 
Tineret „Aripi în Europa”. Expoziţia a cuprins şi o serie de materiale promoţionale 
din cadrul proiectelor desfăşurate anterior de organizaţie.  
   
Realizarea un târg de voluntariat  
În zilele de 14-15 mai, în faţa Bibliotecii Municipale „Eurgen Lovinescu”, s-a 
realizat un stand de prezentare a Grupului Local de Tineret „Aripi în Europa”. La 
acest stand tinerii doritori au putut să primească informaţii despre legea 
voluntariatului, drepturile voluntarilor, activităţi realizate de GLT „Aripi în Europa”, 
modul în care pot deveni voluntari. De asemnea, s-au recrutat şi 10 persoane care 
vor să devină voluntari şi care vor intra în perioadă de instruire.  
   
Curs formare de tineret  
Pe parcusul a 3 zile, participanţii la cursul de formare au avut posibilitatea să 
înveţe despre organizarea unei activităţi de voluntariat, pregătirea activităţii, 
lucrul în echipă, tehnici de comunicare, adaptarea activităţilor la grupruile de 
vârstă. În ultima zi de curs participanţii au fost supuşi unei probe practice pentru 
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a se face o verificare a cunoştinţelor acumulate pe parcurs. Cursul a facilitat 
formarea a 20 de voluntari pentru activităţi de tineret.  
   
De-a voluntarul  
Ziua de joacă s-a desfăşurat la Şcoala Generală Nr. 3 „Mihail Sadoveanu” .Pe 
parcusul a 2 ore participanţii la ziua de joacă au putut să se confrunte cu diferite 
exerciţii care le-au pus la încercare modul de lucru în echipă, spiritul competitiv, 
dar şi cum se distrează împreună. 
 
JUDEŢUL TIMIŞ 
 
Asoc. Creştină For Help, Timişoara  
 
VOLUNTMED 
Reprezintă o acţiune stradală în care 
voluntarii au măsurat, unui număr de 
peste 70 de persoane, tensiunea, 
îndicele de masă corporală, greutatea 
şi înălţimea, oferind şi informaţii legate 
de un stil de viaţă sănătos.  
 
Să fii voluntar e-un lucru serios! Nimic pe lume nu-i mai frumos! 
Participanţi la un seminar de informare în rândul studenţilor Secţiei de Asistenţă 
Socială din Universitatea de Vest din Timişoara, 86 de studenţi au aflat despre 
oportunităţi noi de voluntariat atât în ţară cât şi în străinătate. 
 
Big Brother, Big Sister 
O zi în care fiecare voluntar, din cei 25 ai asociaţiei, a "adoptat" unul sau doi copii 
beneficiari ai serviciilor oferite de Asociaţia Creştină For Help. 30 de copii s-au 
bucurat de o atenţie specială din partea unui frate sau a unei surori mai mari 
timp de  o zi. 
 
Excursie educativă  
Aceasta a reprezentat recompensa pentru copiii beneficiari ai asociaţiei şi 
voluntarii care se implică în activităţile asociaţiei. 64 de copii şi voluntari au aflat 
informaţii istorice, culturale şi religioase noi, vizitând Mănăstirea Sf. Maria Radna 
şi Cetatea Şoimoş şi s-au putut recrea şi cunoaşte reciproc. 

 
Tineretul Maltez Filiala Timişoara  
 
Metode alternative de comunicare  
Voluntarii organizaţiei au susţinut cu curs de limbajul semnelor. Participanţii au  
dobândit capacitatea folosirii alfabetului şi a unor expresii din limbajul semnelor.  
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Instituţia Prefectului Timişoara  
 
Sesiuni de informare despre ITS/SIDA 
Împreună cu Fundaţia Tineri pentru Tineri s-a organizat o întâlnire cu voluntarii 
pentru promovarea activităţilor din Săptămâna Naţională a Voluntariatului. S-a 
discutat împărţirea responsabilităţilor voluntarilor pentru acest eveniment 
precum şi distribuirea materialelor promoţionale. S-a format o echipă de 20 de 
voluntari care a suţinut prezentări interactive despre ITS şi SIDA elevilor a două 
licee din Timişoara. La sfârşitul activităţilor au fost recrutaţi 43 de voluntari care 
doresc să se implice în activităţile permanente ale Fundaţiei Tineri pentru Tineri – 
filiala Timişoara. 

 
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
Centrul de Voluntariat Vlădeşti din cadrul Asociaţiei Copiii Speranţei 
 
Activităţi diverse 
La Vlădeşti, Săptămâna Naţională a Voluntariatului a însemnat o paradă de 
promovare a evenimentului, lucrări de reabilitare şi înfrumuseţare derulate în 
spaţiul exterior al şcolii şi în zona centrală a satului, diverse activităţi de 
ecologizare, evenimente de sărbătorire a voluntarilor (inclusiv în contextul 
aniversării a 10 ani de viaţă ai organizaţiei!), realizarea unui nou număr al ziarului 
editat de asociaţie, precum şi demersuri în vederea organizării primei ediţii a Zilei 
Şcolii locale. 
 
Grupul Şcolar ,,Brătianu’’, Drăgăşani  
 
Cum selectăm deşeurile  
În 2009 Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului s-a desfăşurat şi în 
oraşul Drăgăşani. Pe parcursul 
săptămânii, elevii au fost instruiţi 
cu privire la tema menţionată, au 
pregătit prezentări pe calculator, 
au lipit afişe şi au invitat oamenii 
la acţiunile pregătite. Elevii, 
însoţiţi de profesori, au mers în 
părculeţul oraşului şi au vorbit 
despre acţiunea de selectare a 
deşeurilor, împărţind fluturaşi 
informativi trecătorilor. 
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Programul Tineret în Acţiune 
 

Programul Tineret în Acţiune - TiA pe scurt sau Youth in Action în limba engleză -  
este programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, punând în 
practică cadrul legal de susţinere a activităţilor de învăţare non-formală pentru 
tineri. El vine în continuarea programului Tineret şi este implementat în perioada 
2007 - 2013 cu un buget total de 885 milioane de Euro. Pentru România este 
alocat un buget de peste 4 milioane Euro anual. Programul promovează 
mobilitatea în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, participarea activă în 
construirea Europei, învăţarea non-formală şi dialogul intercultural, încurajând 
integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social  şi cultural al 
acestora şi oferind sprijin financiar unei varietăţi de proiecte de tineret 
desfăşurate în parteneriat în Europa şi nu numai: Tineret în Acţiune este un 
Program pentru toţi! 
 
Priorităţile permanente ale programului sunt:  
 Cetăţenia europeană  
 Participarea activă a tinerilor  
 Diversitatea culturală  
 Incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse  
Obiectivele programului TiA sunt:  

 să promoveze cetăţenia activă în rândul tinerilor în general şi cetăţenia 
europeană în particular 

 să dezvolte sentimentul de solidaritate şi să promoveze toleranţa în 
rândul tinerilor, în special pentru a contribui la procesul de coeziune 
socială în Uniunea Europeană 

 să sprijine înţelegerea reciprocă între tinerii din diferite ţări 
 să contribuie la îmbunătăţirea calităţii sistemelor de susţinere a 

activităţilor de tineret şi a capacităţii organizaţiilor de tineret din 
societatea civilă  

 să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului  
 
Programe operaţionale – Acţiuni specifice: Obiectivele şi priorităţile menţionate 
mai sus vor fi atinse prin intermediul a cinci programe operaţionale, numite 
acţiuni, împărţite în subacţiuni: 1. Tineri pentru Europa, 2. Serviciul European de 
Voluntariat, 3. Tineri în lume, 4. Sisteme de susţinere, 5. Susţinerea cooperării 
europene. 
 
Conceptele cheie care guvernează acest program sunt: învăţarea non-formală şi 
recunoaşterea acesteia, anti-discriminarea şi incluziunea, egalitatea între femei şi 
bărbaţi, multilingvismul şi interculturalitatea, valorizarea şi diseminarea 
rezultatelor proiectelor, vizibilitatea programului. Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să accesaţi site-ului www.anpcdefp.ro.  
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