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RAPORTUL SNV 2008
IDENTITATE SNV 2008
Editia 2008 a Saptamanii Nationale a Voluntariatului s-a desfasurat sub egida Campaniei

Nationale pentru Promovarea Voluntariatului ”E timpul sa fim altfel!” fiind evenimentul final al

campaniei.

Campania pentru promovarea voluntariatului "E timpul sa fim altfel!" este un efort de comunicare

pe canale diverse catre categorii diverse de public, sustinut de o succesiune de evenimente de
informare si voluntariat organizate in diferite locatii din Romania.
SNVa împlinit şapte ani odată cu ediţia din acest an. Ca orice copil ajuns la vârsta de şcoală, SNV
s-a maturizat, a crescut faţă de ceilalţi ani şi şi-a luat misiunea din ce în ce mai în serios.. În
rândurile care urmează vă vom spune povestea imaginii SNV din acest an.

Nu e uşor să găseşti o bicicletă

cu şapte locuri, dar tehnica e
alături de noi exact atunci când

avem mai mare nevoie, aşa că
am

rezolvat

problemă.

Ideea

şi

celor

această
şapte

voluntari pe bicicleta a apărut

anul trecut, însă numai acum

am reuşit materializarea ei.
Posterul SNV 2008

Astfel, cu ajutorul fotografului Alin, al designerului firmei DaVision, al bicicletei şi curţii lui Vali de

pe strada Decebal din Cluj, dar şi al altor oameni minunaţi despre care vă vom spune imediat, am
purces la realizarea primului poster „producţie proprie”. Ne mândrim cu el pentru că este prima
dată când facem acest lucru şi suntem încântaţi de rezultat. Vrem să vă împărtăşim în cele ce

urmează cine sunt cei şapte voluntari (în ordine, de la dreapta spre stânga):

Vlad – este student şi şi-a început cariera de voluntar la Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. Vlad
nu este un voluntar pe care îl vezi în fiecare zi, dar este unul dintre voluntarii pe care îi vezi când

ai mai mare nevoie de ei. Poată cu seninătate polonicul pus la dispoziţie cu dărnicie de vecini şi
boneta

bucătarului

barului

sportiv

„La

Liga”,

cărora

le

mulţumim

pentru

sprijin.
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Nico – este coordonatoarea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca şi mi-e greu să îmi imaginez

cum ar fi fost voluntariatul în Cluj-Napoca dacă Nico nu ar fi lucrat în acest domeniu în ultimii 5

ani. Pentru acest SNV, poartă cu hotărâre echipamentul de costrucţii pus la dispoziţie de prietenii
de la Habitat for Humanity Cluj, cărora le mulţumim şi cu această ocazie.

Dna Marcela – voluntară a Fundaţiei pentru Îngrijirea Vârstnicului din Cluj-Napoca, te cucereşte cu
seninătatea şi zâmbetul ei, iar energia de care dă dovadă nu lasă pe nimeni nici măcar să

bănuiască vârsta pe care o are.

Dnul Cucu – a fost profesor de biologie şi în prezent este voluntar în cadrul Fundaţiei pentru

Îngrijirea Vârstnicului din Cluj-Napoca. Este încântat că activitatea de voluntariat l-a ajutat să

participe la programe interesante, între care şi schimbul de voluntari vârstnici la care va lua parte
în curând.

Ramona – a fost voluntar în cadrul PATRIR Cluj-Napoca şi în prezent face parte din Echipa Pro

Vobis. Munca ei stă în spatele multor parteneriate cu ajutorul cărora SNV şi Campania „E timpul să

fim altfel!” au ajuns în întreaga ţară.

Andrei – l-am cunoscut acum doi ani, când Centrul de Volunariat Cluj-Napoca a derulat programul

de voluntariat „Elevi pentru comunitate”. Ne-a cucerit atunci pe toţi cu maturitatea de care dădea

dovadă la o vârstă destul de fragedă. Îşi dorea foarte tare să încheiem şedinţa foto la timp pentru
a ajunge la Cercul de Aeromodele de la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca.

Vali – nou în echipa noastră, el s-a dovedit o gazdă a fi excelentă, a cărei casă a fost plină de

resurse nebănuite pentru definitivarea cu succes a sesiuniii foto. Iubitor al muntelui, cum nici nu e
greu de bănuit din imagine, i-a fost alături fotografului Alin Roşca în multe acţiuni ecologice şi
turistice în zona montană din împrejurimile Clujului şi Turzii. Mulţumim pentru găzduire!

Pentru cei şapte ani de SNV, am dorit să ilustrăm prin acest poster diversitatea voluntarilor şi

activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura, indiferent de cine sunt şi ce fac ei în viaţa de zi cu zi.
Şi ca semn al maturităţii la care au ajuns atât SNV ca eveniment, cât şi echipa Pro Vobis, care îl

coordonează de şapte ani, am îndrăznit la acest poster „producţie proprie”, care sperăm că a

transmis mesajul nostru către toţi cei care l-au văzut. Şi pentru că în acest an Ziua Pământului,

sărbătorită în 22 aprilie, a rămas în afara Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, am dorit să
transmitem şi un mesaj special pentru această zi, prin promovarea mersului pe bicicletă!
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MATERIALE PROMOTIONALE
Sãptãmâna Nationalã a Voluntariatului din acest an a beneficiat de realizarea unor materiale

promotionale de excepţie, constând în postere, fluturaşi, mape, tricouri, baloane, memo-holdere,

stickere şi insigne. Acestea au fost puse la dispoziþia partenerilor locali SNV de cãtre Pro Vobis.

Materialele au fost concepute astfel încât sã reflecte atât identitatea SNV, cât şi identitatea
Campaniei pentru Promovarea Voluntariatului, sub a cãrei egidã se desfăşoară.

Materiale promotionale

RESURSE WEB
Pentru a facilita diseminarea informatiilor cãtre organizatiile din tarã, dar si cãtre publicul larg, Pro
Vobis a lansat o nouã sectiune a site-ului www.voluntariat.ro destinatã exclusiv Sãptãmânii

Nationale a Voluntariatului. Aici veti gãsi informatii si materiale despre editia curentã - calendarul
activitãtilor din acest an (actualizat pe mãsurã ce primim datele de la organizaþiile din tarã),
materialele promoþionale care pot fi comandate, cât si rapoartele anilor precedenti. De asemenea,

gãsiti informatii generice cu privire la SNV - un eveniment cu traditie atât în lume, cât si în
România ultimilor ani.

Banca de idei este o sectiune din care vã puteti

inspira, menitã sã punã în valoare activitãtile diverse
prin care este marcatã SNV în România; în cadrul

acesteia, vor fi postate exemple ilustrative pentru
diferitele tipuri de activitãti prin care puteti marca

SNV în fiecare an în localitatea dumneavoastrã. Iar
dacã ati participat deja în vreun fel la SNV, vã

asteptãm sã vizitati si sã ne împãrtãsiti din experienta
voastrã!

sectiunea dedicata SNV pe www.voluntariat.ro
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CALENDARUL ACTIVITATILOR 2008
ZIUA I : 14 aprilie 2008
Ediţia 2008 a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului a debutat în forţă cu o serie de activităţi
desfăşurate de către organizaţiile şi instituţiile implicate în eveniment, activităţi ce s-au înscris

într-o gamă foarte variată, de la campanii de informare şi promovare a voluntariatului în şcoli

până la acţiuni publice cum este târgul de ONG-uri - VoluntExpo.

Astfel, Şcoala Generala nr.5 din Arad a organizat o campanie de informare şi promovare a
voluntariatului în radul elevilor ce învaţă la această şcoală, activitate ce s-a continuat şi a doua zi.

La Braşov, SNV 2008 a fost deschisă oficial de o conferinţa de presă organizată de către ApisPM
Feed-Back. Tot la Braşov, Eco Club Montan „Carol Lehman” a expus o serie de fotografii în cadrul
expoziţiei „Priviri spre maini”.

În Bucureşti, organizaţia Salvaţi Copiii România a desfăşurat activităţi stradale de popularizare a

voluntariatului (ce fac parte dintr-o camapnie de 1 luna pe care o desfăşoară Salvaţi Copiii),

întâlnire prgatitoare cu voluntarii organizaţiei pentru a discuta detaliile unei şcoli de vară a

voluntarilor şi o sesiune de promovare a campaniei 2% în companii. Consiliul Tineretului din

România a desfăşurat începând cu această zi o campanie de informare asupra beneficiilor

voluntariatului numită „Sunt Voluntar, deci câştig!”, acţiune ce s-a întâmplat şi în zilele de 16, 18
şi 21 aprilie. Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia de Învăţământ a derulat începând cu 14

aprilie, „Junior Press” în cadrul căreia liceenii-redactori au scris articole despre voluntariat, ziarele
fiind distribuite în şcolile din Bucureşti.

Judeţul Prahova a marcat şi el deschiderea SNV prin organizarea, de către Asociaţia Viitorul
Tinerilor la Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a unui seminar informativ despre
voluntariat. La Caracal, prima zi din SNV a fost marcată prin o acţiune de plantare de arbori

ornamentali ce a avut loc în parcul central „Constantin Poroineanu”, cu ajutorul elevilor de la
Colegiul Tehnic „Matei Basarab”.

Cluj-Napoca a început în forţă activităţile programate în SNV odată cu VolunExpo - târgul
oportunităţilor de voluntarit din Cluj-Napoca. VoluntExpo, ajuns deja o tradiţie în oraş, reprezintă

o bună ocazie pentru organizatiile nonguvernamentale clujene să îşi promoveze activitate
publicului larg precum şi să recureteze voluntari pentru programele ce le au în derulare. Centrul

de Voluntariat Constanţa în partneriat cu Direcţia Judeţeană de Tineret Constanţa a organizat

conferinţa de presă „Ce este şi ce nu este voluntariatul în relaţie cu orientarea şi pregătirea
profesională a tinerilor”. Tot la Constanţa, la Grup Şcolar de Electrotehinca şi Telecomunicaţii a

avut loc o instruire pentru voluntari pe tema legislaţiei în vigoare precum şi drepturile şi
responsabilităţile voluntarilor.

Centrul de Voluntariat „Voluntaris” din Craiova a desfăşurat mai multe activităţi în această zi, după
cum urmează: seminarii de informare şi recurtare „E timpul să fi voluntar!”, o campanie publică de
recrutare de voluntari „Voluntar cu un SMS” organizată în partneriat cu Gazeta de Sud, unde cei
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care şi-au exprimat, printr-un SMS, dorinţă de a fi voluntari au fost

ulterior contactaţi de o persoană de la centrul de voluntariat şi invitaţi la o sesiune de instruire (20
de voluntari au fost recurtati în acest fel) şi un atelier de pictură

organizat în parteneriat cu Liceul de Artă „Marin Sorescu”.

„Prietenul meu voluntar”

La Drobeta Turnu Severin, Asociaţia Eco Sud a deschis Săptămâna Naţională a Voluntariatului

2008 printr-o conferinţa de presă „SNV Ediţia 2008” şi lansarea unui program de educaţie
ecologică Eco desfăşurat în şcolile din judeţul Mehedinţi. Grupul Local de Tineret „Aripi în Europa”

şi Primăria municipiului Fălticeni au demarat, pe toată durata SNV, o serie de activităţi recreative
pentru copii organizate de către voluntari, specatole de pantomimă, concursuri pentru voluntarii
din judeţul Suceava şi o campanie de promovare a voluntariatului.

Şi la Iaşi SNV a debutat cu multe acţiuni organizate de partenerii locali. Astfel Fundaţia Serviciilor
Sociale Bethany a ţinut o conferinţa de presă: Un zâmbet pentru comunitate unde a avut loc şi un
„smiley” (zâmbet) din voluntari; Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a derulat o

campanie de prevenire a consumului de droguri în liceele din oraş ce s-a continutat şi ziua
următoare iar Fundaţia „Alaturi de Voi” România a moderat o dezbatere cu privire la

managementul voluntarilor la care au participat reprezentaţi ai fundaţiei şi ai unor organizaţii
nonguvernamentale din Republica Moldova, având loc şi un schimb de experienţe în legătură cu
tema discutată.

Filială de Crucea Roşie Ilfov împreună cu Grupul Scoala D. Dumitrescu au întreprins la Buftea, pe

toată durata SNV, acţiuni de ecologizare a incintei liceului şi a pădurilor din zonă oraşului precum
şi amenajarea parcului din liceul D. Dumitrescu, plantare de pomi ornamentali în oraş şi o

campanie de recrutare de voluntari. Elevii liceulului teoretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaş au
coordonat o activitatde de conştientizare a locuitorilor oraşului cu privire la recilclarea sticlelor de
plastic „Piramida pet”, unde au colectat pet-uri şi au construit o piramidă din materialele adunate.

La Oradea, prima zi a SNV a fost dedicată contribuţiei pe care elevi o pot face pentru comunitate.

În acest sens, Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea alături de Colegiul Tehnic „Dimitire
Leonida” au desfăşurat un program de donare de cărţi „Si o carte conteaza” în cadrul căruia
Centrul Temporar pentru Copii „Cuore” şi Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice
„Rogerius ” au primit din partea elevilor cărţi. Tot în această zi elevii colegiului tehnic au depus

eforturi pentru a amenaja curtea liceului.

Aceeaşi activitate au întreprins-o şi elevii de la Şcoala 08 Dacia din oraş, igienizarea mediului din
jurul şcolii continuând în fiecare zi până în 18 aprilie. În plus Centrul Unic de Voluntariat

Comunitar Oradea împreună cu Liceul „Lucian Blaga” s-au deplasat la Grădiniţă nr.20 din oraş

unde, sub egida „Voluntarii prieteniei”, au făcut activităţi recreative şi jocuri distractive împreună
cu şi pentru copii de la grupele speciale.

Colaborarea Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea cu Liceul „Aurel Lazar” şi Liceul

Teologic Penticostal Betel s-a materializat prin programul „Adopta un parc” desfăşurat împreună
cu elevii acestor licee în parcurile din Oradea, respectiv Bălcescu, 1 Decembrie şi Brătianu.

O

ultima activitate desfăşurată în prima zi a SNV la Oradea a fost asigurarea de servicii de curăţenie
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la domiciliul vârstnicilor de către studenţii voluntari, activitate

coordonată tot de Centrul de Voluntariat, de această data în parteneriat cu Fundaţia Ruhama.
Activitatea a fost continuată şi în zilele de 15 şi 16 aprilie, studenţii voluntari încercând să se

adreseze unui număr cât mai mare de beneficiari.

Oraşul Pecica din judeţul Arad a contribuit la calendarul SNV din 14 aprilie prin plantarea de

copaci şi activităţi de igienizare realizate de către elevii Grupului Şcolar Gheorghe Lazăr. La Piatra

Neamţ, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a desfăşurat o campanie de

promovare a activităţilor de prevenire a consumului de droguri realizată de voluntarii centrului şi
care s-a întins pe toata durata SNV. Tot la Piatra Neamţ, Asociaţia Romană Anti-Sida ARAS a

început în 14 aprilie o campanie de informare şi recrutare de voluntari desfăşurată în liceele din

oraş. Astfel au beneficiat de o serie de prezentări cu informaţii despre activitatea asociaţiei şi
modalităţi de implicare elevii de la Colegiul Naţional Petru Rareş, Colegiul Naţional Calistrat
Hogaş, Grup Şcolar Economic Administrativ, Grup Şcolar Ghoerghe Cartianu şi Colegiul Naţional de
Informatică, fiecărui liceu fiindu-i alocată o zi din cadrul Sapatamanii Naţionale a Voluntariatului.

Centrul de Voluntariat Reşiţa a început SNV prin realizarea emisiunii „Voluntar în Europa” la radio

Reşiţa, distribuirea de afişe şi materiale promoţionale în oraş. Şi Satu Mare s-a alăturat celebrării
primei zile din SNV prin difuzarea pe posturile locale a informartii despre eveniment, lipirea de

afişe şi distribuirea de materiale promoţionale pentru a creşte vizibilitatea evenimentului. Centrul
de Voluntariat Caritas Satu Mare a început campania de atragere de fonduri 2% „Doua mâini

întinse oamenilor în dificultate” ce a continuat până în 16 aprilie. O altă activitate defasurata de

Centrul de Voluntariat Caritas Satu Mare, în colaborare cu Biroul de Prevenire şi Consiliere

Antidrog a fost acţiunea „Peer to peer” când s-a făcut selecţia elevilor şi studenţilor înscrişi la
terapia de grup şi alcătuirea grupurilor.

La Sibiu, Centrul de Voluntariat „Solferino” - Crucea Roşie Romană a început SNV printr-un atelier

de desene pe asfalt „Cum văd eu voluntariatul”, destinat copiilor de la Şcoala Generală „Radu
Selejan” şi Şcoala Generală nr.4 unde copii au avut ocazia să îşi exprime prin desen modul în care

privesc voluntariatul. În aceeaşi zi a avut loc şi o campanie de informare asupra voluntariatului şi
recrutare adresată studenţilor din oraş, organizată de Centrul de Voluntariat „Solferino” şi

asociatia Voluntar Implicat Permanent - VIP.
O acţiune stradală de promovare a campaniei 2% a avut loc şi la Simeria coordonată de către
Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, prin intermediul căreia voluntarii centrului au informat
locuitorii oraşului despre modul în acre pot ajuta societatea civilă din Roamania, alegând să
redirectioneze 2% din salariul câştigat unei organizaţii non guvernamentale la alegere.

La Slatina, Centrul Internaţional de Voluntariat şi Resurse Comunitare din cadrul Fundaţiei William
Tyrrell a organizat un eveniment de recunoaştere a efortului depus de voluntarii locali „Volunteers

ReUnited”. Asociaţia Educatorilor Suceveni a susţinut, la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, un
atelier de lucru intitulat „Voluntariatul - formă de apartnenta la comunitate” menit să aducă în

discuţie legăturile existenţe între activităţile de voluntariat şi comunitatea în care se desfăşoară
acestea.
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Timişoara, prin intermediul Asociaţiei Creştine FOR HELP, s-a alăturat

organizaţiilor ce au marcat SNV 2008 cu o expoziţie foto „Voluntariat For Help” ce prezintă
fotografii din activitatea voluntarilor asociaţiei şi o sesiune de realizare a felicitărilor pentru

sărbătorile pascale de cadre elevii claselor I-IV sub îndrumarea elevilor de la Liceul de Arte Plastice
din oraş. O expoziţie foto intitulată „Natura şi Tradiţii pe Valea Ariesului”a fost organizată şi la
Turda de către Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa” la Centrul de Informare Turistică din oraş.

ZIUA a II-a : 15 aprilie 2008
A doua zi a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului a continuat seria de evenimente organizate
pentru a promova voluntariatul.
Astfel, Asociaţia pentru Integrare Socială şi Protecţia Mediului Feed-Back (ApisPM) Braşov a

desfăşurat activităţi de educaţia ecologică non-formală în instituţiile şcolare braşovene în cadrul

cărora un număr de 100 de elevi au primit informaţii referitoare la tema "habitate prioritare alpine,

sub-alpine şi forestiere în România". Centrul de Voluntariat Bucureşti împreună cu Fundaţia
Inocenţi au susţinut o sesiune de instruire oentru viitorii voluntari ai fundaţiei în programul „Porti
deschise” la camera de Joacă.

Voluntariatul este pentru orice vârstă ne-au demonstrat

prescolarii de la Grădiniţă cu Program Prelunigt nr. 9

din Buzău distribuind pliante în oraş, acţiunea purtând
titlul „Noua ne păsa!”. Copii participanţi la acţiune au

primit titlul de ambasadori ai programului de voluntariat.

A doua zi a SNV a adus la Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca

VoluntArt - un atelier de creaţie artistică susţinut de voluntari:
2 ateliere pictură (pânză şi face paiting) unde au participat
4 voluntari pictori şi 42 de beneficiari.

VoluntArt

15 aprilie a fost Ziua recrutării la Centrul de Voluntariat Constanţa unde a avut loc şi o piesă de

teatru forum pe tema „voluntariatul şi rolul lui în formarea profesionala”. După terminarea piesei

de teatru, Centrul de Voluntariat Constanţa împreună cu asociaţia CONTRAST a desfăşurat o
activitate de creaţie unde copii cu nevoi speciale au realizat obiecte de Paşte antrenând şi
participanţii la teatru în această activitate. În finalul zilei, Liceul Teoretic Decebal a găzduit o

întâlnire a voluntarilor din mai multe licee constănţene, întâlnire ce a facilitat schimbul de
experienţe a voluntarilor liceeni.

3 unităţi şcolare din municipiul Deva au beneficiat de o campanie de prevenire a delinceventei
juvenile susţinută de către voluntarii Centrului de Voluntariat VOLSIM din Simeria. Asociaţia Eco

Sud-Vest din Drobeta Turnu Severin a pus în aplicare, în Şcoala nr.14 şi Şcoala nr. 7 din oraş, un

program de educaţie ecologică Eco „Elev în şcolile din Mehedinti”, prezentând proiectul „Hai să
facem un Compost!”.
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La Iaşi, ARAS a promovat voluntariatul prin exemple

concrete oferite de voluntarii organizaţiei. Tot o

campanie de promovare a voluntariatului, de această
data în rândul elevilor, a realizat Centrul de Iniţiativă

Civică Alexandru cel Bun, la şcoala „Petru Poni” din

Iaşi.

Fundaţia Alături de Voi România a moderat o noua

sesiune de discuţii pe temă voluntariatului, axate pe
întrebarea „Cu ce ne schimbă voluntariatul?”, discuţii
Sesiune de instruire a voluntarilor

ce au avut loc în cadrul întâlnirii membrilor Clubului
Tinerilor ADV Iaşi.

Fundaţia Children on the Edge a derulat o campanie de sensibilizare a elevilor de la Şcoala Ion

Simionescu cu privire la problematica tinerilor din centrele de plasamen din Iaşi, iar elevilor de la
Grupul Şcolar Economic şi de Turism li s-au adresat cu ocazia unei campanii de prevenire a

consumului de droguri şi promovare a voluntariatului.

Instituţiile publice încep să se implice în susţinerea organizaţiilor non guvernamentale, un
exemplu fiind Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi ce a organizat Festivitatea de Premiere a ONG-

urilor partenere ale Instituţiei Prefectului şi serviciilor publice deconcentrate, festivitate ajunsă

anul acesta la ediţia a IIa. Liga pentru educaţie, Cultură şi Sport L.E.C.U.P.O a susţinut un training
pe tema „advocacy” de care au beneficiat voluntarii organizaţiei. Ultima activitate organizată la Iaşi

în a două zi de SNV a fost o acţiune de ecologizare la Liceul „Alexandru Ioan Cuza” coordonată de
către Salvaţi Copiii.

Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea a continuat acţiunea „Adopta un parc”, ce s-a

desfăşurat în această zi în partneriat cu Centrul de Îngrijire de Zi în parcul Olosig. A mai avut loc,
tot la Oradea, o activitate de socializare la Centrul Temporar pentru Copii Cuore sub titul

„Voluntarii prieteniei” şi o activitate de promovare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a

persoanelor vârstnice şi a celor cu dizabilităţi, realizate de către Centrul Unic de Voluntariat

Comunitar şi Fundaţia Ruhama. Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a avut un stând stradal de
promovare a voluntariatului unde a expus şi a distribuit materiale spre voluntariat trecătorilor.

Centrul de Voluntariat Reşiţa a ieşit la iarbă verde pe Dealul Golului de lângă oraş unde au sutinut
o lecţie de ecologie şi un workshop practic pe aceeaşi temă. Centrul de Voluntariat Caritas Satu

Mare alături de Pro Vobis Centrul Naţional de Voluntariat au susţinut seminarul „Ce este şi ce nu
este voluntariatul” ce se înscrie în Campania Naţională de Promovare a Voluntariatului „E timpul să

fim altfel!”.
La Sibiu, ziua de 15 aprilie a fost dedicată unei acţiuni stradale de mare amploare organizată de
către Centrul de Voluntraiat „Solferino” - Crucea Roşie Romană cu titlul „Poti fi STAR”(Sunt Tare,
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Activ şi Responsabil): a avut loc o campanie de informare pe temă

voluntariatului şi a redirecţionării a 2% din impozit, reciclarea deşeurilor plastice şi efectuarea
celui mai lung lanţ din sticle pet.

Centrul Internaţional de Voluntariat şi Resurse Comunitare

Slatina împreună cu Şcoală General nr.1 din oraş a organizat „Play Day” - o zi dedicată copiilor
romi şi activităţilor recreative şi distractive desfăşurate cu ei.

Asociaţia Creştină FOR HELP Timişoara a iniţiat programul „Impreuna mari şi mici” ce presupune
vizite şi activităţi de socializare la casa de Bătrâni şi Clubul Seniorilor al Serviciului de Ajutor

Maltez. La Turda, a doua zi de SNV a adus în discuţie voluntariatul sprijinit de angajator odată cu

seminarul de informare despre voluntariat pentru angajaţii Holcim SA şi organizat de către
Fundaţia de Ecologie şi Turism „Potaissa” şi Pro Vobis Centrul Naţional de Voluntariat. În plus,
fundaţia a mai susţinut şi o sesiune de instruire pentru voluntarii Junior Rangers pentru Valea
Ariesului.
Asociaţia Vitorul Tinerilor din Ploieşti a organizat, la Vălenii de Munte, în cadrul Centrului de

Tineret, un seminar informativ despre voluntariat. Asociaţia Educatorilor Suceveni a continuat

susţinerea atelierului de lucru intitulat „Voluntariatul - formă de apartnenta la comunitate”, de

această data la Veresti, în judeţul Suceava.

ZIUA a III-a : 16 aprilie 2008
În cea de a treia zi a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, Asociaţia Viitorul Tinerilor Ploieşti a
continuat seria seminariilor informative despre voluntariat, localitatea Azuga beneficiind de un

astfel de eveniment. 16 aprilie a prilejuit iniţierea unei abordări empirice a voluntariatului. Mai

precis la Universitatea Spiru Haret din Braşov, prin intermediul Facultăţii de Psihologie-Pedagogie,

s-a constitutit în această zi, o echipă de cercetare cu scopul realizării unui studiu referitor la

percepţia voluntariatului de către memebrii comunităţii braşovene.

Colaborarea ONG-urilor cu instituţiile publice s-a făcut vizibilă în a treia zi a SNV prin acţiunea
Centrului de Voluntariat Bucureşti organizată împreună cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului

Bucureşti un seminar adresat coordonatorilor de proiecte şi programe din 30 de licee din capitală
cu subiectul „Voluntariatul în şcolile din Bucuresti”.

Un element inovator al ediţiei de anul acesta a SNV a reprezentat un concert de strângere de
fonduri -

„Electric Guitar Show”, iniţiat de Octavian Boureanu şi Fundaţia Club

A.

La acest

concert au participat chitarişti din formaţii cunoscute din Bucureşti care au susţinut voluntariatul.
Prescolarii din Buzău de la Gradinitia cu Program Prelungit nr.9 şi-au continuat şi azi misiunea de

ambasadori ai voluntariatului prin intermediul unei acţiuni de plantare de flori şi copăcei „Si tu

poţi juta!”, fiind asistaţi de educatori şi părinţi. Şi la Cluj-Napoca, copii au demonstrat că şi ei pot

fi voluntari cu ocazia activităţilor organizate de către Centrul de Voluntariat Cluj-napoca şi Şcoală
Ioan Bob, activităţi reunite sub titlul „Mici voluntari - Buni gospodari” şi care au constat în
ecologizarea unui parc din oraş.
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O campanie similară de ecologizare a avut loc de această
data la Constanţa. Aici elevii Liceului Teoretic Decebal

împreună cu cei ai Grupului Şcolar de Electrotehnică şi

Telecomunicaţii s-au străduit să facă din Parcul Tăbăcărie
un loc mai curat pentru că locuitorii Constanţei să poată
petrece timpul liber.

Actiune de ecologizare

La Craiova, liceeni din oraş au beneficiat de seminarii de informare precum şi o campanie de
recrutare de voluntarii susţinute de Centrul de Voluntariat „Voluntaris”. Voluntarii Asociaţiei Eco

Sud - Vest au distribuit materiale informative cu privire la activităţile asociaţiei în zone publice din
Drobeta Turnu Severin, comuna Ciresu şi Podeni.

16 aprilie a fost dedicată acţiunilor de formare şi informare la Iaşi. Astfel, Asociaţia Pentru
Dezvoltarea Programelor Sociale , Direcţia de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au
susţinut un atelier pe tema voluntariatului. Centrul Medical de Reabilitare pentru Victimele Torturii

şi Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany au organizat tot un atelier de instruire pentru instituţiile
publice pe tema management-ul voluntarilor.

Crucea Roşie Filiala Iaşi a dus o campanie de informare a populaţie cu privire la diabet, stres şi
hepatită. Fundaţia Alături de Voi România a derulat activităţi de informare sub egida programului

„Primul pas spre o societate sanatoasa” în rândul elevilor de la Grup Şcolar „I.C. Stefanescu” .

Voluntarii ce activează în cadrul Ligii pentru Educaţie, Cultură şi Sport L.E.C.U.P.O au beneficiat un
atelier de team-building prin care s-a urmărit întărirea echipei de voluntarii.

Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea şi-a continuat activităţile realizate în parteneriat cu

instituţiile şcolare din oraş. Astfel, împreună cu elevii de la Colegiul Tehnic Traian Vuia, a

organizat o vizită la Centrul de zi Iedera unde elevii au avut ocazia să socializeze cu tineri şi adulţi
ce suferă de Sindromul Down iar elevii Liceului „Aurel Lazar” din Oradea au petrecut această zi la

Căminul pentru Persoane Vârstnice din oraş.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a informat elevii Liceului „Lucian Blaga” în cadrul seminarului

„Voluntariatul şi implicarea civica” despre beneficiile voluntariatului pentru comunitate. Centrul de

Tineret Mansardă şi Centrul de Voluntariat Reşiţa au susţinut un atelier de creaţie artistică unde
participanţii au învăţat să confecţioneze diferite obiecte folosind materiale reciclabile.

Tot un

atelier de lucru manual a avut loc şi la Sibiu în această zi. Mai precis Centrul de Voluntariat

„Solferino” - Crucea Roşie Română au adus împreună beneficiarele Clubului de Aur al Crucii Roşii

Sibiu şi copii Şcolilor Generale nr.4 şi „Radu Salageanu” pentru că aceştia din urmă să înveţe, de la
doamnele pensionare, cum se confecţionează păpuşi din linguri de lemn.
Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeri a desfăşurat o campanie de prevenire a delincvenţei juvenile

în 3 unităţi şcolare din oraş. Persoanele care au dorit să se implice în activităţi de voluntariat pe
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timpul verii au putut face acest lucru la Slatina, Centrul Internaţional

de Voluntariat şi Resurse Comunitare Slatina derulând în ziua de 16 aprilie o campanie de
recrutare pentru participare în cadrul Şcolii de Vară ediţia a IV-a, ce se va desfăşura în perioadă
iunie-august 2008. A venit şi rândul oraşului Slobozia să se alăture celorlalte localităţi din
întreaga ţara participante în SNV, printr-o acţiune intitulată „Be the change!Take action!” ce a
reunit elevii de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din oraş pentru o acţiune comună de

igienizare a zonei din jurul unui monument istoric din Slobozia.

Asociaţia „Femeia Mileniului III” a fost cea care a promovat voluntariatul în rândul liceenilor din

municipiul Târgu Mureş în a treia zi a SNV. Sub titlul „Un pix, o foaie, un voluntar, un 10” Asociaţia
Creştină FOR HELP Timişoara a demarat un proiect de tutoring prin care elevii claselor I-IV de la

Şcoală nr 14 din oraş au fost ajutaţi şi îndrumaţi la teme de către voluntarii asociaţiei.

ZIUA a IV-a : 17 aprilie 2008
A patra zi a SNV a reprezentat un bun prilej pentru a informa locuitorii Braşovului despre
beneficiile voluntariatului precum şi să îi îndemne să se implice activ în comunitatea în care

trăiesc. Astfel FTJ Braşov şi ApisPM Feed-Back au organizat o astfel de acţiune în Piaţa Sfântului

din oraş. La fel a făcut şi Agenţia Naţională Antidrog care a distribuit materiale informaţionale
despre efectele utilizării drogurilor pe străzile din Braşov.
În activităţi concrete de voluntariat au fost implicate

persoanele ce au ajutat asociaţia Helping Hands
Braşov,

prin

reamenajeze

programul

diferite

„Project

spaţii

de

la

pereţilor

şi

Abroad”,

Spitalul

să

de

Neuropsihiatrie din comuna Vulcan, printre activităţi
numărându-se

pictarea

parcului din incinta spitalului.

ecologizarea

Mars al voluntarilor
La Bucureşti, voluntariatul a primit o dimensiune europeană prin prezentarea intitulată „Cum e să
fii voluntar?” susţinută de către Centrul de Voluntariat Bucureşti şi Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale la care au participat voluntari

români şi europeni. La Buzău, voluntarii preşcolari de la Grădiniţă cu Program Prelungit nr.9 au
vizitat Centrul de Plasament nr.2 din Buzău unde s-au jucat cu cei instituţionalizaţi la centru,

iniţiativa fiind intitulată „Copil că tine sunt şi eu”. Elevii de la Colegiul Tehnic Matei Basarab din

Caracal au fost adoptat un comportament ecologic în această zi prin colectarea de materiale

reciclabile - hârtie, plastic şi carton, şi ducându-le la punctele de colectare din oraş. Centrul de
Voluntariat Cluj-Napoca a găzduit seminarul „Ce este şi ce nu este voluntariatul” organizat pentru

autorităţile locale şi care a făcut parte din Campania Naţională de Promovare a Voluntariatului „E
Timpul să Fim Altfel!”.

Ong-urile din Constanţa au avut ocazia să recruteze voluntari noi din rândul elevilor de la Liceul

Teoretic Decebal şi Grup Şcolar de Electrotehnică şi Telecomunicaţii. Centrul de Voluntariat
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Constanţa împreună cu ARAS a coordonat un atelier de lucru tematic

interactiv între tinerii voluntari, lucrători outreach şi participanţi iar, având că

partner Crucea

Roşie, a pus în aplicare o simulare interactivă prin care a dorit să demonstreze acţiuni de prim

ajutor în cazul unui accident. Fundaţia „Alaturi de Voi” şi Centrul de Voluntariat Constanţa şi-au

unit eforturile în a conduce un atelier de lucru pe temă „Voluntariatul - resursa în luptă împotrivă

discriminarii”, unde au încercat să angreneze participanţii în discuţii cât mai interactive.

O activitate inovatoare organizată tot de Centrul de Voluntariat Constanţa, de această data

împreună cu ARAS, a reprezentat atelierul de teatru în cadrul căruia participanţii au fost introduşi
în sferă teatrului social contemporan, prezentat că un instrument a programului de prevenire a
transmiterii HIV a adoptării comportamentului nondiscriminatoriu de persoanele seropositive.

A patra zi de SNV a prilejuit lansarea „VoluntExpo Craiova” ce se vrea a fi o expoziţie virtuală unde
organizaţiile şi instituţiile publice locale îs expun ofertele de voluntariat iar persoanele interesate
pot aplica online, program iniţiat de către Centrul de Voluntariat „Voluntaris” Craiova.

Cea mai mare organizaţie de tineret din lume, AIESEC, prin intermediul filialei Iaşi, a susţinut în

acest oraş, o serie de training-uri de dezvoltare personală pentru voluntari, pe teme diferite

precum time management, branding personal şi orientare în carieră. ARAS, punctul de lucru Iaşi, a

organizat o campanie pro voluntariat pentru membrii clubului Skype. Centrul Diocezan Caritas Iaşi
a oferit voluntarilor o seară specială cu filme pe teme de voluntariat „ Cinema Voluntar”.
Fundaţia Alături de Voi a implicat membrii clubului
tinerilor ADV Iaşi într-o dezbatere pe tema
„Primul pas spre o societate sanatoasa”.

Elevii liceului „Mihal Sturdza” au beneficiat de o campanie de

promovare a voluntariatului susţinută de Fundaţia Pro Women
în timp ce voluntarii organizaţiei Salvaţi Copiii au avut ocazia

să facă un schimb de experienţe şi bune practici cu voluntarii
Societăţii de Psihologie.

Membri clubului tinerilor ADV
Centrul de Voluntariat „Solferino” - Crucea Roşie Romană s-a deplasat la Mediaş unde a discutat

cu elevii liceului „Axente Sever” despre voluntariat, adresându-le un îndemn pentru a se implică în

mod activ în comunitatea din care provin. Informaţii despre voluntariat au primit şi elevii Grupului

Şcolar Agricol din Mizil datorită seminarului susţinut de către Asociaţia Viitorul Tinerilor. Tot

despre voluntariat au vorbit şi elevii Licelui Greco Catolic din Oradea când reprezentaţii Asociaţiei
Eparhial

le-au prezentat modalităţi de implicare civică. Centrul Unic de Voluntariat Comunitar

Oradea şi-a continuat colaborarile cu liceele din oraş şi implicarea elevilor în activităţi de

voluntariat, în această zi desfăşurând activităţi de socializare între elevi şi Centrul Temporar

pentru Copii Cuore, de amenajare a curţilor şcolilor, ecologizare a unui parc, strângere şi donare

de cărţi. În plus Centrul de Voluntariat a mai facilitat şi întâlnirea voluntarilor implicaţi în
activităţile Fundaţiei Ruhama, în care aceştia au vizitat sediul fundaţiei şi au avut ocazia să stea de
vorbă cu personalul de acolo.
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ARAS a fost prezenţa şi la Piatra Neamţ unde membrii filialei din oraş au vizitat Grupul Şcolar
Gheorghe Cartianu, oferindu-le informaţii asupra mijloacelor de prevenire a infecţiei cu HIV, cei
interesaţi având ocazia să se înscrie că voluntari, urmând să active în cadrul proiectelor asociaţiei.

În această zi, la Reşiţa, cei care au participat la atelierul de creaţie au avut ocazia să îşi expună
obiectele confecţionate în cadrul târgului de voluntariat „VoluntArt”. Centrul de Voluntariat Caritas

Satu Mare şi-a format voluntarii plasaţi la Turnulung prin intermediul unui seminar de instruire
intitulat „Pregateste-te să ai un viitor”. La Slatina, în cadrul VoluntExpo, organizat de către Centrul

Internaţional de Voluntariat şi Resurse Comunitare, ONG-urile au ieşit pe platoul din faţă Casei de

Cultură a Sindicatelor din oraş pentru a prezenta publicului larg activităţile lor precum şi a face

cunoscute, persoanelor interesate, oportunităţile de voluntariat ce le oferă. La Suceava, elevii
Liceului cu Program Sportiv au continuat atelierul de lucru început cu o zi în urmă şi susţinut de
către Asociaţia Educatorilor Suceveni, în această zi temă de discuţii fiind „Motivatia pentru

voluntariat”. Timişorenii care doresc să îşi ajute semenii au avut ocazia

zi

acest lucru cadrul

acţiunii „Un strop de viata!” de Asociatia Crestina FOR HELP Timisoara, unde au putut doneze
sânge Centrul de Transfuzii Sanguine.

ZIUA a V-a : 18 aprilie 2008

Ziua a cincea a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului

a adus la Braşov o acţiune colectivă de igienizare a
zonei Racadau prin eforturile unite ale Institutului de
Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS),

Fundaţiei

Carpaţi, Fundaţiei Pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi

Urban S.A.

Actiune de ecologizare

Activităţi cu tema ecologică au desfăşurat şi elevii de la Şcoala Generală din Prejmer împreună cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov sub egida „Si eu pot modela materiale reciclabile!”. În aceeaşi
zi, Asociaţia Un Pas Spre Viitor a derulat o campanie de promovare a voluntariatului în liceele din

Braşov iar ApisPM Feed-Back, FJT Braşov şi Muzeul casa Muresenilor au proiectat filme
documentare pe diverse teme.

La Bucureşti, Service Civil Internaţional România a ales să ilustreze diversitatea voluntarilor de la

noi din ţara prin intermediul unei expoziţii foto cu şi despre tineri voluntari. Tot o expoziţie de
fotografie au realizat şi elevii liceului Teoretic „Ioan Petrus”.

La Buzău a venit rândul ultimei activităţi întreprinse de către voluntarii preşcolari. Copii de la

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.9 au făcut o colectă de jucării pentru copii nevoiaşi. 18 aprilie a

fost data când şi Câmpulung Muscel s-a alăturat celor care celebrează SNV. Aici filiala din oraş a
Fundaţiei Pro Patrimonio a organizat, la Muzeul de Istorie Câmpulung Muscel, o masă rotundă ce a

dezbătut rolul voluntariatului în proiecte privind patrimoniul cultural. Cu această ocazie s-a
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înfiinţat şi Clubul Voluntarilor Pro Patrimonio.
Centrul de Voluntariat Cluj Napoca a dedicat această zi profesionalizării lucrului cu voluntarii, pe

parcursul întregii zile desfăşurându-se 4 sesiuni de instruire pentru viitorii voluntari, unde aceştia

au aflat despre legea voluntariatului, drepturi şi beneficii ale voluntariatului precum şi oportunităţi
de voluntariat în Cluj.

Din nou la Constanţa s-au petrecut o multitudine de evenimente coordonate de Centrul de

Voluntariat Constanţa, printre care: o sesiune de dezvoltare personală şi terapie prin artă

susţinute împreună cu PROCIVITAS, o sesiune de meloteraprie sau terapie prin muzică ce a avut
loc la Centrul pentru Persoane cu Dizabilităţi ARCA, activităţi de simulare intervenţie în parteneriat

cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, team building pentru voluntarii AIESEC şi o

activitate de colectare, cumpărare şi distribuire de alimente, haine şi jucării familiilor
dezavantajate din judeţul Constanţa desfăşurată în colaborare cu elevii Grupului Şcolar de
Electrotehnică şi Telecomunicaţii şi Aşezămintele „Sfantul Mare Mucenic Mina”.

La Craiova, Centrul de Voluntariat „Voluntaris” a sarbatorit profesorii care s-au implicat în

activităţi de voluntariat în proiectele organizaţiilor nonguvernamentale din oraş prin lansarea

publicaţiei „Profesorul me voluntar” , publicaţie ce conţine, pe lângă portretele profesorilor, şi

modelele de bună practică ale acestora. Parcul Mircea din Drobeta Turnu Severin a beneficiat de o

acţiune de igienizare a spaţiului acestuia, rezultat al eforturilor depuse de către Asociaţia Eco Sud

Vest România, Asociaţia ECO Urbis şi Şcolile nr. 3, 7 şi 14 din oraş.

Încă o acţiune publică de mare amploare a avut loc la Iaşi, unde reprezentaţi ai organizaţiilor
partenere în SNV s-au adunat în complexul CIRIC pentru a ecologiza zona şi a pomi. timp, oraş,

L.E.C.U.P.O a demarat o campanie de lipire de stickere desene pe zidurile clădirilor din Iaşi pentru
a răspunsul locuitorilor întrebările „Ofensa părere? Ce urban art ce nu?”

Si in a cincea zi a SNV, Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea elevii liceelor din oraş au

iniţiat activităţi . Astfel, au mers Căminul Pentru Persoane Vârstnice Consistoria pentru a cu

beneficiarii căminului, au curăţat ecomuzeul de Băile 1 Mai au organizat „Balul boboceilor” alături
de beneficiarii Centrului de Îngrijire de Zi.

Informarea publicului despre voluntariat a continuat şi în ziua de 18 aprilie prin intermediul

acţiunilor ARAS care s-a adresat elevilor Colegiului Naţional de Informatică Piatră Neamţ şi
Asociaţiei Viitorul Tinerilor Ploieşti ce a vorbit elevilor din Colegiul Economic „Virgil Madgearu”.

Membrii şi voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa au
întreprins o vizită la Centrul de Îngrijire şi Asistentă

a Bătrânilor pentru a petrece ziua împreună cu aceştia.

Centrul de Voluntariat Caritas Satu Mare a fost cel

care a dat tonul la celebrarea şi sărbătorirea voluntarilor
prin „Seara Voluntarilor” - o petrecere organizată

pentru a le mulţumi voluntarilor pentru dedicaţia de care
au dat dovadă.

„Ce este si ce nu este voluntariatul?”
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Centrul de Voluntariat „Solferino” - Crucea Roşie Română şi-a mărit numărul voluntarilor prin
intermediul campaniei stradale de recrutare „Mandru că sunt voluntar! Vino şi tu!”. La Simeria,

Centrul de Voluntariat VOLSIM a mobilizat membrii comunităţii pentru a igieniza parcul

dendrologic şi a planta arbori în oraş. Asociaţia Educatorilor Suceveni a mai susţinut încă un

atelier de lucru cu tema „Voluntariatul - formă de apartenenţă la comunitate”, de data această la
Şiret, la Şcoală „Petru Musat”. Voluntarii Fundaţiei William Tyrrel din Slatina au beneficiat, drept

răsplată pentru efortul lor, de o excursie la expoziţia „Simfonia Lalelelor” ce a avut loc la Piteşti. La

Timişoara, Asociaţia Creştină FOR HELP a demonstrat, prin intermediul unei excursii educative, că

şi un copil poate învăţa oricând un adult trei lucruri noi.

ZIUA a VI-a : 19 aprilie 2008
Voluntarii de la Centrul Comunitar Sf. Francisc de Assisi au întâmpinat a şasea zi a SNV în aer

liber, la iarbă verde, într-o acţiune organizată de Biroul de Voluntariat Caritas Baia Mare, care s-a

repetat şi a doua zi. La Braşov, asociaţia Floare de Colţ împreună cu elevii Colegiului Naţional

Andrei Saguna şi cei ai Colegiului Tehnic de Construcţii şi Arhitectură „Christian Kerstch” au

organizat activităţi de team building iar seară o videoproiectie cu tematică „Brand-ul României:
Gunoaiele!” dedicate Zilei Pământului.

La Bucureşti a fost mare sărbătoare, „Voluntar la carnaval” find ocazia perfectă de a familiariza

publicul cu noţiunea de „voluntariat”. Teatru de stradă, un concert hip-hop, demonstraţii de

breakdance a€“ toate s-au petrecut în Parcul Cişmigiu din Bucureşti ai au fost susţinute de către
organizaţiile nonguvernamentale ce au sprijinit SNV în capitală.

La Cluj - Napoca, ziua de 19 aprilie a adus deschiderea unei expoziţii de fotografii pe teme de

voluntariat strânse de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, o acţiune de igienizare a zonei Făget

realizată de voluntarii grupului Eco Steps şi o acţiune de informare publică privind colectarea

selectivă a deşeurilor. Centrul de Voluntariat Constanţa şi ONG MARE NOSTRUM au marcat Ziua

Pământului prin o serie de activităţi precum desene pe asfalt făcute de copii şi activităţi interactive

pe tema schimbărilor climatice. Membrii centrul de Voluntariat „Voluntaris” din Craiova şi elevii
Colegiul Naţional „Stefan Velovan” au vizitat centrele de plasament din oraş, aducându-le copiilor

de acolo cadouri şi în acelaşi timp bucurie prin jocurile realizate împreună.

Casa Tineretului din Drobeta Turnu Severin a găzduit o campanie de informare în care locuitorii au

primit informaţii despre voluntariat într-o acţiune organizată de către Asociaţia Eco Sud Vest,
Fundaţia Pentru Tineret şi Asociaţia ECO Urbis.

Penultima zi a SNV a fost bogată în acţiuni la Iaşi unde ARAS şi-a continuat activitatea de
informare a voluntarilor cu privire la virusul HIV/SIDA. Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi
Români ASCOR a găzduit „Campionatul Juniorilor“ o serie de jocuri sportive şi turneu de streetball

pentru copii din centrele de plasament. Campania de „free hugs” a ajuns şi la Iaşi cu ajutorul

filialei Iaşi a Crucii Roşii“ voluntarii organizaţiei au oferit îmbrăţişări gratuite locuitorilor oraşului.
Asociaţia pentru Tineret, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany şi Crucea Roşie Iaşi au dedicat

această zi motivării voluntarilor iar L.E.C.U.P.O a organizat un concurs de desen pe tema
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voluntariatului în cafeneaua SAGE din oraş.
Centrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea şi Fundaţia El Sadai au vizitat Căminul pentru

Persoane Vârstnice unde au petrecut după amiază cu beneficiarii căminului. Tot cu vârstnicii au

petrecut ziua şi voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa, ei vizitând Centrul de Îngrijire şi
Asistentă a Bătrânilor din oraş.

La Sibiu, Centrul de Voluntariat „Solferino” a susţinut „Scoala pentru voluntari” - atelier de creaţie

dedicat voluntarilor iar seara a avut loc o piesă de teatru intitulată „Patanii de voluntar”. În acesta
zi a venit rândul Simeriei să organizeze târgul de voluntariat VoluntExpo. În plus Centrul de

Voluntariat VOLSIM a promovat mişcarea fără poluare, o acţiune unde cei participanţi la târgul de
voluntariat şi-au manifestat susţinerea pentru mersul pe bicicletă, triciclata, role etc. Tot o zi

petrecută în aer liber a promovat şi Centrul Internaţional de Voluntariat şi Resurse Comunitare

Slatina care ivitat membrii personalului voluntarii „Outdoor Day”. Voluntarii Asociaţiei Creştine

FOR HELP din Timişoara au beneficiat de lecţii de muzica cadrul clubului ACFP si au devenit fraţi

surori mai mari in programul „Big Brother/Big Sister” unde au adoptat pentru o zi un copil din

centrul condus de asociaţie. In acesta zi, voluntarii Junior Rangers pentru Valea Ariesului,
coordonaţi de Fundaţia de Ecologie Turism „Potaissa”, au petrecut dupa amiaza într-o aplicaţie
practica la Colţii Trascaului.

ZIUA a VII-a: 20 aprilie 2008

Ultima zi a SNV 2008 este intodeauna o ocazie de

reflectare asupra ce s-a intmplat în ultimele zile însă
mai ales de sărbătorire a succeselor obţinute şi cel

mai important, a recunoaşterii meritelor ce se cuvin
voluntarilor.

Voluntari la Iasi
Astfel, 20 aprilie s-a dovedit un prilej bun pentru lansarea Centrului Pilot de Voluntariat Braşov, în
prezenţa Direcţiei Judeţene pentru Tineret Braşov.

Centrul de Voluntariat Cluj Napoca şi-a

celebrat voluntarii printr-o seară dedicată exclusiv lor. Centrul de Voluntariat Constanţa, Agenţia

Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor şi Alianţă Franceză au dus voluntariatul dincolo
de graniţele ţării noastre prin proiecţii de film europene, oferire de informaţii necesare scrierii

proiectelor de finanţare pe teme europene şi de multilingvism şi prezentări ale Programului
Tineret în Acţiune. Centrul de Voluntariat „Voluntaris” Craiova organizat şi el o petrecere pentru
voluntari.

EXPOVOLUNTAR - târgul ofertelor de voluntariat a avut loc şi la Iaşi, în ultima zi a SNV, urmărind
acelaşi model că celelalte târguri organizate în ţara şi bucurându-se de acelaşi succes. Persoanele

cu dizabilităţi din Iaşi au avut ocazia să se înscrie la un concurs sportiv dedicat exclusiv lor şi
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iniţiat de către Asociaţia Civitan Club. Aceeaşi asociaţie a pus în

practică o acţiune de oferire de flori vârstnicilor de la Centrul Sf. Constantin şi Elena. O acţiune
similară au iniţiat şi cei de la ASCOR, oferind flori mamelor din maternitatea Cuza Vodă. Bibliotecă
Judeţeană „Gheorghe Asachi” a fost locul unde s-a desfăşurat un concurs de desene pentru copii
iar Centrul de Iniţiativă Civică Alexandru cel Bun a susţinut un mini-concert.

Ultimul seminar despre voluntariat susţinut de către Asociaţia Educatorilor Suceveni la Pojorita, a

adus în discuţie legătură dintre voluntariat şi comuniatate. Şi la Reşiţa s-a sărbătorit contribuţia
adusă de voluntari la acest eveniment printr-o petrecere ce a încheiat seria activităţilor SNV 2008
în această localitate.

Centrul de Voluntariat „Solferino” Sibiu a ieşit din nou în parc cu ocazia unor animaţii stradale şi
face-painintg; în plus au expus spre vânzare păpuşile din linguri de lemn realizate de către elevii

Şcolii Generale „Radu Selejan”. Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria a invitat voluntarii la un

picnic în afara oraşului pentru a sărbători, într-o atmosferă mai lejeră, încheierea cu succes a încă
unei editi SNV. Încă o celebrare a voluntarilor a organizat şi Asociaţia Creştină FOR HELP Timişoara
sub titlul „Ceaiul de la ora 5”.

REFLECTARE MASS MEDIA
Amploarea evenimentului de anul acesta a fost reflectata nu numai de numarul crescut al celor ce

s-au implicat dar si de interesul manifestat de catre mass media in a relata activitatile desfasurate
de-a lungul saptamanii. Am constatat incantati ca editia 2008 a Saptamanii Nationale a

Voluntariatului a beneficiat de anul acesta de promovare cu ajutorul tuturor canalelor de

comunicare:presa scrisa, tv si radio. In plus, mass media locala din comunitatile unde au avut loc
actiuni a relata fiecare activititate petrecuta in timpul SNV, facand din aceasta editie cea mai
reusita de pana acum.
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