
CALENDAR PROMOTORII VOLUNTRIATULUI 2022 

 

 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 

SMART LOW CARBON 
Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la rolul voluntariatului 
în protejarea mediului înconjurător, cu accent pe demersurile de ecologizare, de 
reducere a emisiilor de carbon din atmosferă 

 
 

FUNDATIA LEUL ALBASTRU 

 
ociației de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul 

Carpatin 
 

 
Liceele din județul Argeș 
 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 
 

Liceenii și voluntariatul -  dezbateri pe marginea manualului de voluntariat: 
- conștientizarea a 30 de participanți (elevi de liceu, profesori, părinți, alți 
invitați în legătură cu rolul voluntariatului). 

 
 

APC Botoșani 

- Inspectoratul Școlar Județean;  
- Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani; 
- presa locală 
 
Locație: Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani 
 

Săptămâna Națională a Voluntariatului – SEPAL/INJOB 09-14 mai: 
- informarea tinerilor privind beneficiile stagiilor de voluntariat , prezentarea 
ghidului „Harta Voluntariatului in Județul Suceava” 

 
 
 

Asociația Institutul Bucovina 
 
 

- Instituția Prefectului Județul Suceava  
- AJOFM Suceava  
- Spitalul Judetean Sfântul Ioan cel Nou Suceava  
- Organizații județene promotori ai voluntariatului din cadrul PROVOL 
 

 vor fi invitați si reprezentanții mass media 
 
Locație: Suceava, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. 

Conferința ,,Provocările adolescenței” – 28 mai 2022 
• Șansa de a înțelege de ce adolescentul  este rebel 
• Tehnici prin care să-l faci pe adolescent să citească și să învețe 
• Modalități practice de a-l face pe adolescent să coopereze 
• Informație de ultimă oră în schimbare comportamentală 
• Regulile pentru crearea regulilor pentru adolescenți 

 
 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

- Psihologi școlari/psihoterapeuți  
- inspector de specialitate educație permanenta Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava  
- părinți 
- elevi 
- profesori 

 Inspectoratul Județean Suceava,  
• Colegiul Tehnologic Chișinău 
• Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava 
• ANITP- Centrul Regional Suceava 
 
Locație: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava 

,,Împreună pentru Ucraina” 
- implicarea unui număr de elevi vorbitori de limbă ucraineană/rusă cu scopul 
asigurării de translatori;  
- colectarea unor sume de bani, care vor fi donate organizațiilor partenere cu 
scopul procurării celor necesare  familiilor refugiate din Ucraina; 
-  sprijin în desfășurarea activităților la nivelul centrelor/spațiilor de primire și 
cazare a refugiaților. 
Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea capacității de relaționare şi comunicare; 
2. Însușirea și practicarea unor activități specifice campaniilor umanitare; 

 
 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

- Salvați copiii! – filiala Suceava,         - Crucea Roșie – filiala Suceava 
Fundația Umanitară “NORD 2001″/Campania „Sânge pentru România” 
- InBusiness club Suceava, 
- Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi 
- Campania Donează pentru Ucraina 
 
Locație: 

 Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava        
• Vama Siret 
• Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi 



3. Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări ce impun reguli, implicare 
personală  în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi; 
4. Îmbunătățirea relațiilor elevilor cu școala, cu cadrele didactice, cu părinții; 
5.Atragerea și implicarea membrilor comunității în acțiuni educative şi de 
voluntariat. 

• Aeroportul Salcea/Suceava 
• Gara Suceava 
 

Creștem împreună prin voluntariat! 
· promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor),  

 
 
 

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 - Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 

 Inspectoratul Școlar Județean  
Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj 
 

Mărturii de voluntari (9-15 mai) 
· promovarea experiențelor a minim 30 de voluntari din cadrul a minim 5 
organizații de la nivelul județului Suceava 
o Materialele realizate vor fi atât fotografii cu texte scrise, cât și înregistrări 
video ale celor mai curajoși, astfel încât materialele finale să fie broșuri și 
videoclipuri care să motiveze și alți tineri să înceapă activități de voluntariat. 
o Dorim ca experiențele adunate să le promovăm într-o ulterioară tabără cu și 
despre voluntari, ce să cuprindă ateliere de dezvoltare personală și multe alte 
ateliere utile pentru dezvoltarea unei comunități închegate de voluntari. 

 
 
 
 

Asociația Hope 4 Humanity 

· Voluntari din ONG-uri și instituții publice (profesori implicați în 
coordonare de cluburi școlare, funcționari publici cu activități caritabile, 
etc) 

 Fundația Județeană pentru Tineret Suceava 

 Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni 

  Asociația LEO Bucovina 
Rădăuțiul Civic 

  Organizația Tinerilor Dorneni 

 Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

 Liceul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

 Asociația Destine și Valori 

 Organizația Institutul Bucovina 

 JCI Suceava 
 
Locație: online + județul Suceava 
 

Promovarea Săptămânii Naționale a Voluntariatului – ediția 21 (18 aprilie - 15 
mai) 
- minim 80 de organizații/instituții locale partenere, minim 100 activități de 
voluntariat, promovare sau celebrare a Voluntariatului, minim 500 de voluntari 
implicați direct. În plus, ne dorim ca TOȚI Promotorii Voluntariatului să înscrie ei 
înșiși minim o activitate în SNV și să aducă minim 2 parteneri locali – un ONG și o 
instituție publică 
- recomandăm promovarea SNV 2022 prin întreaga rețea de Promotori ai 
Voluntariatului, pentru a ajunge la parteneri noi. De asemenea, credem ca SGG și 
asociațiile instituțiilor care sunt partenere în program au un mare potențial de a 
promova SNV în rândul autorităților publice locale și de a le stimula să devină 
parteneri în cadrul SNV 2022 – Haideți să avem prima ediție cu o prezență 
covârșitoare a APL în rândul partenerilor locali. 
- Interviuri TV, Facebook 

 
 
 
 
 
 

Pro Vobis 

- În funcție de caracterul fiecărei activități propuse – numeroși parteneri 
locali colaborează cu inspectorate, școli, licee, primării, centre de zi, etc 
- În jur de 50% din partenerii locali ai SNV din fiecare an sunt unități 
educaționale (școli, licee, colegii tehnice, grădinițe, centre școlare de 
educație incluzivă), atât din mediul rural, cât și urban – care fac acțiuni 
concrete de educație pentru voluntariat. 
La nivel național nu avem un Parteneriat cu o singură structură, Pro Vobis 
fiind organizația care coordonează întregul eveniment – care de altfel are 
amploarea pe care o dau toți partenerii locali care înscriu activități în SNV 
– noi adunăm și promovăm acțiunile de pe întregul teritoriu al României pe 
Harta SNV 2022 
 
Locație:  pe tot teritoriul României, prin partenerii locali 

Voluntariat de familie – ce este și cum îl putem pune în practică (titlu 
provizoriu) - 12 mai 
- o prezentarea resurselor create în cadrul proiectului European Family 
Volunteering – a new form of engagement – Video-uri inspiraționale Voluntariat de 
familie / ABC-ul Voluntariatului de familie – manual / Ghid practic al 
Voluntariatului de familie / Kit de fezabilitate privind Voluntariatul de familie / 
Document de poziție privind Voluntariatul de familie 
o dezbaterea conceptului de Voluntariat de familie (VF) – înțelegerea beneficiilor 
acestuia, dar și a  modalităților de a crea acțiuni și programe concrete de VF – cu 
un accent pe componenta de învățare a acestor programe 

 
 
 
 

Pro Vobis 

- ISJ Cluj 
- Primăria Cluj 
- Fundația Noi Orizonturi 
- Biblioteca Județeană Cluj 
- Profesori activi în comunitate 
- Organizații potențial interesate de a aplica astfel de acțiuni 
 
Locație:  Cluj Napoca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 

Activități  asistate  de câini – 14 mai 2022 
Scopul terapiei asistate de animale ( în speță terapia cu Border Collie) în rândul 
copiilor și a mamelor de la centru este de a îmbunătăți funcționarea socială, 
emoțională sau cognitivă , animalele fiind utile pentru eficacitatea educațională 
si motivațională a participanților.  
 

 
 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- voluntari Asociația Noi 
- Orizonturi Familia București 
- Câinii Mira și Flora rasa Border Collie 
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociatia «Ai voință, ai putere!» 
 
Locație:  Asociația «Ai voință, ai putere!», Oltenița 

Mi-ar plăcea să fii bunicul meu/bunica mea! - 18 mai 2022 
Dezvoltarea în rândul tinerilor  a  activismului civic, implicarea în problemele 
comunității. vor petrece o după amiază în compania bătrânilor instituționalizați, 
bucurându-i cu un program artistic și culegându-le poveștile de viață 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- Voluntari Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 
- elevi Liceul Pedagogic “Ștefan Bănulescu” Călărași 
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 

 Liceul Pedagogic “Ștefan Bănulescu” Călărași 
 
Locație:  Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești 

Prezentarea activității de ecologizare - 22 mai 2022 
prezentarea în detaliu a modului de organizare al unei ecologizări, rolul acesteia 
şi realizarea efectivă a ecologizării unei zone prin strângerea deșeurilor pe 
categorii. La final se va efectua o analiză post acțiune a evenimentului 
 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

 elevii voluntari, reprezentanți ai asociației Green Space Oltenița 
 Consiliul Județean Călărași 

 Asociația Green Space Oltenița 
 
Locație:  malul Argeșului sau altă zonă aleasă de comun acord 

Activități  asistate  de câini - 28 mai 2022 
Scopul terapiei asistate de animale (terapia cu Border Collie) în rândul copiilor și 
a mamelor de la centru este de a îmbunătăți funcționarea socială, emoțională sau 
cognitivă, animalele fiind utile pentru eficacitatea educationala si motivatională 
a participanților. 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- voluntari Asociația Noi Orizonturi Familia București 
- Câinii Mira și Flora rasa Border Collie 
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociația Noi Orizonturi Familia 
 
Locație:  Perișoru - Complexul de Servicii Sociale 
 

Copil ești tu, copil sunt eu! - 31 mai 2022 
Voluntarii îndrumă copiii și mămicile din centrul maternal să confecționeze 
jucării din materiale reciclabile. 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- Copiii și și mămicile din centrul maternal  
- voluntari Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 
- elevi Liceul Pedagogic “Ștefan Bănulescu” 
- Consiliul Județean Călărași 
 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 

 
Locație:  Centrul Maternal de zi 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 

IUNIE 

SMART LOW CARBON 
Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la rolul voluntariatului 
în protejarea mediului înconjurător, cu accent pe demersurile de ecologizare, de 
reducere a emisiilor de carbon din atmosferă 

 
 

FUNDATIA LEUL ALBASTRU 

 
Asociației de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul 

Carpatin 
 

 
Liceele din județul Argeș 
 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 

”Atinge un curcubeu cu mâna ta” – 1 iunie 
- conștientizarea a  50 de participanți în legătură cu rolul voluntariatului. 
Activitatea va avea loc în cadrul unui eveniment umanitar intitulat Atinge un 
curcubeu cu mâna ta și va cuprinde dezbateri privind voluntariatul, momente 
artistice, donații. APC Botoșani va contribui la organizarea unui stand cu 
publicații destinate voluntariatului și alte obiecte în vederea realizării unei 
tombole 

 
 
 

APC Botoșani 

 - Inspectoratul Școlar Județean 
 - Asociația IHTIS, alte ONG locale 
 - presa locală 

 Inspectoratul Școlar Județean 

 Asociația IHTIS, alte ONG locale 
presa locală 
 



Locație: Botoșani - Uvertura Mall Botoșani/ parcul Mihai Eminescu 

Creștem împreună prin voluntariat! 
- promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor) 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 - Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 
 

 Inspectoratul Școlar Județean  

 Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj 

,,Împreună pentru Ucraina” 
- implicarea unui număr de elevi vorbitori de limbă ucraineană/rusă cu scopul 
asigurării de translatori;  
- colectarea unor sume de bani, care vor fi donate organizațiilor partenere cu 
scopul procurării celor necesare  familiilor refugiate din Ucraina; 
-  sprijin în desfășurarea activităților la nivelul centrelor/spațiilor de primire și 
cazare a refugiaților. 
Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea capacității de relaționare şi comunicare; 
2. Însușirea și practicarea unor activități specifice campaniilor umanitare; 
3. Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări ce impun reguli, implicare 
personală  în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi; 
4. Îmbunătățirea relațiilor elevilor cu școala, cu cadrele didactice, cu părinții; 
5.Atragerea și implicarea membrilor comunității în acțiuni educative şi de 
voluntariat. 

 
 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

- Salvați copiii! – filiala Suceava,         - Crucea Roșie – filiala Suceava 
Fundația Umanitară “NORD 2001″/Campania „Sânge pentru România” 
- InBusiness club Suceava, 
- Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi 
- Campania Donează pentru Ucraina 
 
Locație: 
 • Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava        
• Vama Siret 
• Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi 
• Aeroportul Salcea/Suceava 
• Gara Suceava 

Ziua prietenilor buni – 8 iunie 2022 
Activitate de conștientizare a călărășenilor deținători de câini, că trebuie să 
curețe în parcuri după animalul lor. Voluntarii vor distribui pliante de 
conștientizare  și pungi proprietarilor de câini 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- Liceele din Călărași, Oltenița 
- Consiliul Județean Călărași 

 
 

 
Locație: Parcul Dumbrava Călărași, Parcul Central Călărași, Parc Oltenița 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IULIE 

SMART LOW CARBON 
Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la rolul voluntariatului 
în protejarea mediului înconjurător, cu accent pe demersurile de ecologizare, de 
reducere a emisiilor de carbon din atmosferă 

 
 

FUNDATIA LEUL ALBASTRU 

 

Carpatin 
Inspectoratul Școlar Județean Argeș 

 
Liceele din județul Argeș 
 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 

,,Împreună pentru Ucraina” 
- implicarea unui număr de elevi vorbitori de limbă ucraineană/rusă cu scopul 
asigurării de translatori;  
- colectarea unor sume de bani, care vor fi donate organizațiilor partenere cu 
scopul procurării celor necesare  familiilor refugiate din Ucraina; 
-  sprijin în desfășurarea activităților la nivelul centrelor/spațiilor de primire și 
cazare a refugiaților. 
Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea capacității de relaționare şi comunicare; 
2. Însușirea și practicarea unor activități specifice campaniilor umanitare; 
3. Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări ce impun reguli, implicare 
personală  în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi; 
4. Îmbunătățirea relațiilor elevilor cu școala, cu cadrele didactice, cu părinții; 

 
 
 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

- Salvați copiii! – filiala Suceava,         - Crucea Roșie – filiala Suceava 
Fundația Umanitară “NORD 2001″/Campania „Sânge pentru România” 
- InBusiness club Suceava, 
- Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi 
- Campania Donează pentru Ucraina 
 
Locație: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava        
• Vama Siret 
• Asociația ”Fundația umanitară Jeni Mandachi” 
• Aeroportul Salcea/Suceava 
• Gara Suceava 



5.Atragerea și implicarea membrilor comunității în acțiuni educative şi de 
voluntariat. 

Creștem împreună prin voluntariat! 
- promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor) 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 

 - Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 

 Inspectoratul Școlar Județean  

 Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj 

Videoconferință “Voluntariatul – sursă de dezvoltare pentru comunitate” 
- Organizarea unei videoconferințe locale pe tema voluntariatului și cum acesta 
poate reprezenta o sursă de dezvoltare pentru comunitate 
- Participarea unui număr minim de 5 organizații neguvernamentale din județul 
Cluj si Sălaj și 5 reprezentanți ai autorităților publice 
- Redactarea unui document cu concluziile întâlnirii și diseminarea acestuia în 
rândul autorităților publice locale 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 

-  Reprezentanți ai Primăriilor și Consiliilor Locale din județul Cluj 
-  Reprezentanți ai Prefecturii și Consiliului Județean Cluj 
-  Reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Cluj (DJTS, DGASPC, ISJ, 
etc) 
- Reprezentanți ai sectorului ONG din județul Cluj. 
 

 Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 
Locație: online 

Pregătirea activităților de educație pentru voluntariat 
-  Crearea unui design de atelier privind promovarea Voluntariatului în rândul 
elevilor – Pro Vobis poate contribui la acest proces, prin propunerea unei 
metodologii non-formale de lucru în acest atelier, propunerea tematicilor și 
resurselor de promovat, inclusive realizarea suportului vizual (prezentare Canva), 
pe care voluntarii celorlalți promotori să îl implementeze în școli 

Pro Vobis Ne dorim să colaborăm cu alți Promotori ai Voluntariatului din ediția 
actuală a programului, cu experiență în facilitarea de activități de învățare 
non-formală și educație pentru voluntariat, dar și cu SGG – pentru a crea 
un design de atelier suplu, atractiv și relevant, pentru elevii vizați de 
activitățile din acest an 
 
Locație: întreaga țară 

 Ecologizare în pădurea Mitreni şi educaţie ecologică la sediul Ocolului Silvic 
Mitreni - iulie 2022 
Prezentarea activităţii Ocolului Silvic Mitreni de către Dl. Inginer Ionescu, precum 
şi noţiuni despre ecologie, modul în care pădurile sunt întreţinute şi exploatate, 
aria fondului forestier Mitreni, traseele turistice existente în Pădurea Mitreni, 
fauna şi vegetaţia existentă, modul în care se poate practica agrement în zonă şi 
alte informaţii alese de către conducerea Ocolului Silvic Mitreni. 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

-  
- elevii voluntari, reprezentanți ai asociației şi ai Ocolului Silvic Mitreni;  
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociația Green Space Oltenița 
 
Locație: Sediul Ocolului Silvic Mitreni şi Pădurea Mitreni 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST 

SMART LOW CARBON 
Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la rolul voluntariatului 
în protejarea mediului înconjurător, cu accent pe demersurile de ecologizare, de 
reducere a emisiilor de carbon din atmosferă 

 
 

FUNDATIA LEUL ALBASTRU 

 

Carpatin 
 

 
Liceele din județul Argeș 
 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 

Creștem împreună prin voluntariat! 
- promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor) 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 

 - Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 

 Inspectoratul Școlar Județean  
Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj 

Videoconferință “Voluntariatul – sursă de dezvoltare pentru comunitate” 
- Organizarea unei videoconferințe locale pe tema voluntariatului și cum acesta 
poate reprezenta o sursă de dezvoltare pentru comunitate 
- Participarea unui număr minim de 5 organizații neguvernamentale din județul 
Cluj si Sălaj și 5 reprezentanți ai autorităților publice 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 

-  Reprezentanți ai Primăriilor și Consiliilor Locale din județul Cluj 
-  Reprezentanți ai Prefecturii și Consiliului Județean Cluj 
-  Reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Cluj (DJTS, DGASPC, ISJ, 
etc) 
- Reprezentanți ai sectorului ONG din județul Cluj. 



- Redactarea unui document cu concluziile întâlnirii și diseminarea acestuia în 
rândul autorităților publice locale 

 

 Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 
Locație: online 

Pregătirea activităților de educație pentru voluntariat 
-  Crearea unui design de atelier privind promovarea Voluntariatului în rândul 
elevilor – Pro Vobis poate contribui la acest proces, prin propunerea unei 
metodologii non-formale de lucru în acest atelier, propunerea tematicilor și 
resurselor de promovat, inclusive realizarea suportului vizual (prezentare Canva), 
pe care voluntarii celorlalți promotori să îl implementeze în școli 

Pro Vobis Ne dorim să colaborăm cu alți Promotori ai Voluntariatului din ediția 
actuală a programului, cu experiență în facilitarea de activități de învățare 
non-formală și educație pentru voluntariat, dar și cu SGG – pentru a crea 
un design de atelier suplu, atractiv și relevant, pentru elevii vizați de 
activitățile din acest an 
 
Locație: întreaga țară 

Start în voluntariat 
- minim 20 de copii din școlile din localitățile în care au fost desfășurate 
campaniile de conștientizare cu privire la implicarea în activități de voluntariat, 
participă la prima activitate de acest fel chiar în localitatea din care provin 
Activitatea START ÎN VOLUNTARIAT face referire la o continuitate și totodată la 
un rezultat concret al desfășurării campaniilor de informare și conștientizare cu 
privire la importanța implicării în activități de voluntariat. Elevii din școlile în 
cadrul cărora se vor desfășura campaniile de informare vor avea oportunitatea de 
a se implica în activități de voluntariat în localitățile din care provin. Pentru că 
practica este mama învățăturii, ne-am gândit ca după partea de informare ar fi 
bine să creăm anumite activități în care se pot implica elevii interesați. 
Totodată, dorim să parcurgem în aceste localități toate etapele necesare 
derulării unei activități de voluntariat, oferind un exemplu concret atât 
autorităților locale cât și potențialilor voluntari. Începem cu identificarea 
nevoilor, încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale, încheierea de 
contracte de voluntariat cu voluntarii și încheiem prin evaluarea rezultatelor și 
recunoașterea efortului depus de către voluntari prin acordarea de diplome de 
participare.  
Ne-am gândit să implementăm această activitate cu precădere în mediul rural, 
deoarece accesul copiilor din școlile respective nu au acces la implicarea în astfel 
de activități. 

 
 
 
 
 
 
 

APC Botoșani 

-  Autoritățile locale din localitățile în care se desfășoară activitățile de 
voluntariat 
 - Părinții elevilor voluntari  
- Cadrele didactice 
Activitatea se va derula în parteneriat cu una sau mai multe autorități 
publice locale (primării, instituții de învățământ). 
 
Locație: Localitățile din mediul rural în care se desfășoară campaniile de 
informare și conștientizare cu privire la implicarea în activități de 
voluntariat 

Creștem împreună prin voluntariat! 
- promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor) 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 - Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 

 Inspectoratul Școlar Județean  
Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj  

TABERELE DE CAMPARE 
Prezentarea activității Ocolului Silvic Mitreni de către Dl. Inginer Ionescu, precum 
şi noţiuni despre ecologie, modul în care pădurile sunt întreținute şi exploatate, 
aria fondului forestier Mitreni, traseele turistice existente în Pădurea Mitreni, 
fauna şi vegetația existentă, modul în care se poate practica agrement în zonă şi 
alte informații alese de către conducerea Ocolului Silvic Mitreni 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- elevii voluntari, reprezentanți ai asociației şi ai Ocolului Silvic Mitreni;  
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociația Green Space Oltenița 
 

Locație: Sediul Ocolului Silvic Mitreni şi Pădurea Mitreni 
 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
SEPTEMBRIE 
 
 

SMART EROU 
Creșterea gradului de informare cu privire la importanța și rolul voluntariatului 
în rândul tinerilor și a acordării de măsuri de prim ajutor în situațiile de urgență; 
dezvoltarea simțului civic prin implicarea în activități de voluntariat care vizează 
acordarea de măsuri de prim ajutor în situații de urgență 

 
FUNDATIA LEUL ALBASTRU 

 Asociația Societatea de Salvare București 
 Inspectoratul Școlar Județean Argeș 
 Liceele din județul Argeș 

 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 

SMART LOW CARBON 
Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la rolul voluntariatului 

 
 

 
iei de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBRIE 

în protejarea mediului înconjurător, cu accent pe demersurile de ecologizare, de 
reducere a emisiilor de carbon din atmosferă 

FUNDATIA LEUL ALBASTRU Carpatin 
 

 
Liceele din județul Argeș 
 
Locație: Pitești, liceele din județul Argeș 

START ÎN VOLUNTARIAT 
- minim 20 de copii din școlile din localitățile în care au fost desfășurate 
campaniile de conștientizare cu privire la implicarea în activități de voluntariat, 
participă la prima activitate de acest fel chiar în localitatea din care provin 
Activitatea START ÎN VOLUNTARIAT face referire la o continuitate și totodată la 
un rezultat concret al desfășurării campaniilor de informare și conștientizare cu 
privire la importanța implicării în activități de voluntariat. Elevii din școlile în 
cadrul cărora se vor desfășura campaniile de informare vor avea oportunitatea de 
a se implica în activități de voluntariat în localitățile din care provin. Pentru că 
practica este mama învățăturii, ne-am gândit ca după partea de informare ar fi 
bine să creăm anumite activități în care se pot implica elevii interesați. 
Totodată, dorim să parcurgem în aceste localități toate etapele necesare 
derulării unei activități de voluntariat, oferind un exemplu concret atât 
autorităților locale cât și potențialilor voluntari. Începem cu identificarea 
nevoilor, încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale, încheierea de 
contracte de voluntariat cu voluntarii și încheiem prin evaluarea rezultatelor și 
recunoașterea efortului depus de către voluntari prin acordarea de diplome de 
participare.  
Ne-am gândit să implementăm această activitate cu precădere în mediul rural, 
deoarece accesul copiilor din școlile respective nu au acces la implicarea în astfel 
de activități. 

 
 
 
 
 
 
 

APC Botoșani 

-  Autoritățile locale din localitățile în care se desfășoară activitățile de 
voluntariat 
 - Părinții elevilor voluntari  
- Cadrele didactice 
Activitatea se va derula în parteneriat cu una sau mai multe autorități 
publice locale (primării, instituții de învățământ). 
 
Locație: Localitățile din mediul rural în care se desfășoară campaniile de 
informare și conștientizare cu privire la implicarea în activități de 
voluntariat 

Creștem împreună prin voluntariat! 
- promovarea voluntariatului în rândul elevilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 
ani din minim 5 școli din județul Cluj si Sălaj (includerea unor subiecte precum: 
importanța voluntariatului pentru societate, beneficiile voluntariatului, 
dezvoltare personal prin Voluntariat exemple de activități și organizații care 
implică voluntari, pe scurt drepturile și obligațiile voluntarilor) 

 
 

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 
 

- Voluntari ai Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
- Personal al Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca 
 - Elevi și cadre didactice din cadrul școlilor partenere 

 Inspectoratul Școlar Județean  
Școlile unde urmează a fi implementate activitățile 
 
Locație: școli publice din județul Cluj  

Videoconferință “Voluntariatul – sursă de dezvoltare pentru comunitate” 
- Organizarea unei videoconferințe locale pe tema voluntariatului și cum acesta 
poate reprezenta o sursă de dezvoltare pentru comunitate 
- Participarea unui număr minim de 5 organizații neguvernamentale din județul 
Cluj si Sălaj și 5 reprezentanți ai autorităților publice 
- Redactarea unui document cu concluziile întâlnirii și diseminarea acestuia în 
rândul autorităților publice locale 

 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 

 

Târg de voluntariat 17-18 septembrie 
- promovarea organizațiilor locale ce oferă oportunități și contexte de voluntariat 
- printre activități se vor număra ateliere despre ce înseamnă voluntariatul, cum 
se poate realiza voluntariat la nivel local, național și internațional (prin ESC și 
AIESEC), ateliere de promovare ale organizațiilor în care se pot presta servicii de 
voluntariat la nivel local, demo-uri despre activități care se pot realiza împreună 
cu organizațiile participante la târg, etc. 

Asociația Hope 4 Humanity -uri locale, în special de tineret, invitațiile începând cu membrii 
Fundației Județene pentru Tineret Suceava 

-30) din municipiu și împrejurimi 
liceele din municipiu 

Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională pentru prevenirea traficului 
de persoane), în vederea unor eventuale noi parteneriate 

n standurile organizațiilor studențești, cât și prin 
reprezentanți ai universității) 

între pilonii societății (for profit, non profit și guvernamental) 
ineret Suceava 

 



elevilor 
 
 

European) – președintele asociației noastre este Europeer în cadrul 
organizației 

– pentru 
avize 

 
 
Locație: Suceava, în parcul central/al universității 

Pregătirea activităților de educație pentru voluntariat 
-  Crearea unui design de atelier privind promovarea Voluntariatului în rândul 
elevilor – Pro Vobis poate contribui la acest proces, prin propunerea unei 
metodologii non-formale de lucru în acest atelier, propunerea tematicilor și 
resurselor de promovat, inclusive realizarea suportului vizual (prezentare Canva), 
pe care voluntarii celorlalți promotori să îl implementeze în școli 

Pro Vobis Ne dorim să colaborăm cu alți Promotori ai Voluntariatului din ediția 
actuală a programului, cu experiență în facilitarea de activități de învățare 
non-formală și educație pentru voluntariat, dar și cu SGG – pentru a crea 
un design de atelier suplu, atractiv și relevant, pentru elevii vizați de 
activitățile din acest an 
 
Locație: întreaga țară 

 
 
 
 
 
SEPTEMBRIE 

TABERELE DE CAMPARE 
Prezentarea activității Ocolului Silvic Mitreni de către Dl. Inginer Ionescu, precum 
şi noţiuni despre ecologie, modul în care pădurile sunt întreținute şi exploatate, 
aria fondului forestier Mitreni, traseele turistice existente în Pădurea Mitreni, 
fauna şi vegetația existentă, modul în care se poate practica agrement în zonă şi 
alte informații alese de către conducerea Ocolului Silvic Mitreni 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- elevii voluntari, reprezentanți ai asociației şi ai Ocolului Silvic Mitreni;  
- Consiliul Județean Călărași 

 Asociația Green Space Oltenița 
 

Locație: Sediul Ocolului Silvic Mitreni şi Pădurea Mitreni 
 

Ecologizare – ziua mondială a curăţeniei (23 septembrie - Ziua Mondială a 
Curăţeniei) 
- Elevii voluntari, împreună cu membrii asociaţiei, vor organiza o ecologizare cu 
număr mare de participanţi. Aceştia vor fi direct implicaţi în toate etapele 
organizării şi vor interacţiona cu ceilalţi participanţi în vederea desfăşurării 
evenimentului în condiţii optime 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

- elevii voluntari, reprezentanţi ai unor instituţii/autorităţi, voluntari din 
cadrul comunităţii 
- Consiliul Județean Călărași 
 Asociaţia Green Space Oltenița 
 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 
 
Locație: zone din jurul municipiilor 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
OCTOMBRIE 
 

START ÎN VOLUNTARIAT 
- minim 20 de copii din școlile din localitățile în care au fost desfășurate 
campaniile de conștientizare cu privire la implicarea în activități de voluntariat, 
participă la prima activitate de acest fel chiar în localitatea din care provin 
Activitatea START ÎN VOLUNTARIAT face referire la o continuitate și totodată la 
un rezultat concret al desfășurării campaniilor de informare și conștientizare cu 
privire la importanța implicării în activități de voluntariat. Elevii din școlile în 
cadrul cărora se vor desfășura campaniile de informare vor avea oportunitatea de 
a se implica în activități de voluntariat în localitățile din care provin. Pentru că 
practica este mama învățăturii, ne-am gândit ca după partea de informare ar fi 
bine să creăm anumite activități în care se pot implica elevii interesați. 
Totodată, dorim să parcurgem în aceste localități toate etapele necesare 
derulării unei activități de voluntariat, oferind un exemplu concret atât 
autorităților locale cât și potențialilor voluntari. Începem cu identificarea 
nevoilor, încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale, încheierea de 
contracte de voluntariat cu voluntarii și încheiem prin evaluarea rezultatelor și 
recunoașterea efortului depus de către voluntari prin acordarea de diplome de 
participare.  

 
 
 
 
 
 
 

APC Botoșani 

-  Autoritățile locale din localitățile în care se desfășoară activitățile de 
voluntariat 
 - Părinții elevilor voluntari  
- Cadrele didactice 
Activitatea se va derula în parteneriat cu una sau mai multe autorități 
publice locale (primării, instituții de învățământ). 
 
Locație: Localitățile din mediul rural în care se desfășoară campaniile de 
informare și conștientizare cu privire la implicarea în activități de 
voluntariat 



Ne-am gândit să implementăm această activitate cu precădere în mediul rural, 
deoarece accesul copiilor din școlile respective nu au acces la implicarea în astfel 
de activități. 

,, Proiect CĂLĂTOREȘTE,  ÎNVAȚĂ,  MUNCEȘTE  ÎN  SIGURANȚĂ!” 
- Informarea tinerilor și adulților în ceea ce privește  studiul  în străinătate;  
- Informarea tinerilor și adulților referitor la siguranța locurilor de muncă în 
străinătate;  
- Riscurile și „capcanele” locurilor de muncă în străinătate;  
- Riscurile muncii „la negru” în străinătate;  
- Efectele abuzului prin muncă;  
- Traficul de persoane, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală;  
- Servicii specializate – locuri de muncă legale în străinătate;  
- Îmbunătățirea  relațiilor elevilor cu școala, cu cadrele didactice, cu părinții;  
- Promovarea imaginii instituțiilor implicate în proiect. 

 
 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

elevi. voluntari, profesori, autorități/instituții propuse pentru a fi invitate 
să participe Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava, 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional 
Suceava,   
Asociația Integral Edu Iași, voluntari 
 ITM SUCEAVA 

 Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava 

 Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 
Regional Suceava  

 Asociația Integral Edu Iași 
 
Locație: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava   

”Să învățăm să ne ajutăm„ 
Conștientizarea nevoilor copiilor cu dizabilități, Confecționarea de obiecte hand 
made de către copiii cu dizabilități în colaborare cu cei sănătoși și realizarea unei 
expoziții cu vânzare a acestora, Rezultatul final fiind strângerea de fonduri 
necesare recuperării copiilor cu dizabilități 

 
 
 

Asociația Freamăt de Speranță 

 
 Liceului Tehnologic Nr. 1 

 
 

 
 

 Primăria Câmpulung Moldovenesc 

 Liceul Tehnologic Nr. 1 

 Asociația Centrul de Recuperare Bucovina 
 
Locație: Liceul Tehnologic Nr. 1  Câmpulung Moldovenesc 

Pregătirea activităților de educație pentru voluntariat 
-  Crearea unui design de atelier privind promovarea Voluntariatului în rândul 
elevilor – Pro Vobis poate contribui la acest proces, prin propunerea unei 
metodologii non-formale de lucru în acest atelier, propunerea tematicilor și 
resurselor de promovat, inclusive realizarea suportului vizual (prezentare Canva), 
pe care voluntarii celorlalți promotori să îl implementeze în școli 

Pro Vobis Ne dorim să colaborăm cu alți Promotori ai Voluntariatului din ediția 
actuală a programului, cu experiență în facilitarea de activități de învățare 
non-formală și educație pentru voluntariat, dar și cu SGG – pentru a crea 
un design de atelier suplu, atractiv și relevant, pentru elevii vizați de 
activitățile din acest an 
 
Locație: întreaga țară 

PLANTARE PUIETI în zona din apropierea fabricii SAINT GOBAIN și aria de 
responsabilitate a Ocolului Silvic Mitreni 
- implicarea reprezentanților fabricii de sticlă în activități de protejare a 
mediului înconjurător; 
Sub coordonarea Ocolului Silvic Mitreni se va organiza o activitate de plantare 
copaci într-un loc comunicat anterior. De asemenea, se poate organiza o 
activitate similară alături de UAT-uri 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

SAINT GOBAIN  
- voluntari Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 
- Consiliul Județean Călărași 
- elevii voluntari, reprezentanţi ai asociaţiei, parteneri şi sponsori, 
reprezentanţi ai administraţiilor sau autorităţiilor locale, reprezentanţii 
Ocolului Silvic Mitreni   

 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 

 Asociaţia Green Space Oltenița 
 

Locație: fabrica SAINT GOBAIN și aria de responsabilitate a Ocolului Silvic 
Mitreni sau a UAT-urilor 

 
LUNA 

 
ACTIVITATE/REZULTATE AȘTEPTATE 

 
RESPONSABIL PROMOTOR (ONG) 

 
INVITAȚI/ PARTENERI/ LOCAȚIE 

 
 
 
 
 
 

Liceenii și voluntariatul dezbateri pe marginea manualului de voluntariat 
- conștientizarea a 30 de participanți (elevi de liceu, profesori, părinți, alți 
invitați în legătură cu rolul voluntariatului) 

 
APC Botoșani 

- Inspectoratul Școlar Județean;  
- Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani; 
- presa locală 

 Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani;   

 presa locală 
Locație: Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOIEMBRIE 

Consumatorii botoșăneni și voluntariatul 
- Informarea a 23 de membri ai Consiliului Județean pentru protecția 
consumatorilor Botoșani reprezentând tot atâtea instituții publice precum și a 
invitaților (cinci jurnaliști din presa locală și doi reprezentanți ai ONG) despre 
tema propusă cu exemple concrete din activitatea APC Botoșani. Diseminarea 
informării prin intermediul presei locale al rețelelor de socializare și site - ul lui 
propriu. Distribuirea de publicații în temă participanților și amenajarea unui 
stand în cadrul prefecturii și Consiliului Județean Botoșani. 

 
 
 

APC Botoșani 

-  Consiliul Județean + prefectura 
- presa locală 
- organizații neguvernamentale 
- instituția prefectului Botoșani 
 
Locație: Instituția prefectului Botoșani 

START ÎN VOLUNTARIAT 
- minim 20 de copii din școlile din localitățile în care au fost desfășurate 
campaniile de conștientizare cu privire la implicarea în activități de voluntariat, 
participă la prima activitate de acest fel chiar în localitatea din care provin 
Activitatea START ÎN VOLUNTARIAT face referire la o continuitate și totodată la 
un rezultat concret al desfășurării campaniilor de informare și conștientizare cu 
privire la importanța implicării în activități de voluntariat. Elevii din școlile în 
cadrul cărora se vor desfășura campaniile de informare vor avea oportunitatea de 
a se implica în activități de voluntariat în localitățile din care provin. Pentru că 
practica este mama învățăturii, ne-am gândit ca după partea de informare ar fi 
bine să creăm anumite activități în care se pot implica elevii interesați. 
Totodată, dorim să parcurgem în aceste localități toate etapele necesare 
derulării unei activități de voluntariat, oferind un exemplu concret atât 
autorităților locale cât și potențialilor voluntari. Începem cu identificarea 
nevoilor, încheierea de parteneriate cu autoritățile publice locale, încheierea de 
contracte de voluntariat cu voluntarii și încheiem prin evaluarea rezultatelor și 
recunoașterea efortului depus de către voluntari prin acordarea de diplome de 
participare.  
Ne-am gândit să implementăm această activitate cu precădere în mediul rural, 
deoarece accesul copiilor din școlile respective nu au acces la implicarea în astfel 
de activități. 

 
 
 
 
 

APC Botoșani 

-  Autoritățile locale din localitățile în care se desfășoară activitățile de 
voluntariat 
 - Părinții elevilor voluntari  
- Cadrele didactice 
Activitatea se va derula în parteneriat cu una sau mai multe autorități 
publice locale (primării, instituții de învățământ). 
 
Locație: Localitățile din mediul rural în care se desfășoară campaniile de 
informare și conștientizare cu privire la implicarea în activități de 
voluntariat 

Creșterea calității actului educațional prin promovarea  voluntariatului  în 
rândul elevilor, profesorilor, părinților  și în cadrul comunității  locale: 
1.Creșterea calității actului educațional prin promovarea  voluntariatului  în 
rândul elevilor, profesorilor, părinților  și în cadrul comunității  locale.  
2.Dezvoltarea și obținerea de noi abilități și cunoștințe, abilități sociale: 
încredere, solidaritate, toleranță, empatie etc., 
2. Dezvoltarea  de  parteneriate între ISJ Suceava , autorități  publice locale și 
ONG-uri locale în vederea  prezentării  rolului  voluntariatului  în societate, 
pentru  dezvoltarea  personală  și profesională. 
3. Încurajarea și participarea la activități de voluntariat pentru dezvoltarea 
educației și a formării profesionale 
3. Corelarea   activităților  de  voluntariat  cu     alegerea viitoarei  cariere și cu 
cerințele de pe piața forței de muncă 
4. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea  unei imagini de sine pozitive 
prin autocunoaștere şi dezvoltare personală pentru a  face față provocărilor de pe 
piața muncii. 
5. Creșterea  motivației școlare prin clarificarea scopurilor de lungă durată. 
6. Consilierea elevilor,  astfel încât aceștia să-și recapete încrederea și respectul 
de sine;  
7. Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor față de școală prin implicare în 
activități de voluntariat; 
8.  Identificarea  domeniilor  pentru a desfășura  activități de voluntariat  de 
stres școlar; 
10.Încurajarea implicării părinților și profesorilor în activități de voluntariat  

APC Botoșani • Elevi, profesori, părinți, 
• Psiholog 
• Camera de Comerț și Industrie Suceava 
• Consiliul Județean Suceava 
• Inspectoratul Școlar Județean  Suceava:  
• Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava,  
• Primăria Suceava 
• USV Suceava 
- InBusiness  Club Suceava, 
 - Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava 
 - USV Suceava  
 - Camera de Comerț și Industrie Suceava 
 
Locație: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava 



 

 

Gala Voluntariatului 2022 -  17 noiembrie 
premierea voluntarilor din cadrul proiectelor înscrise in program in cadrul 
evenimentului anual ediția XIX a Festivalului Șanselor Tale, vom premia voluntari 
elevi si tineri, voluntari profesori si voluntari seniori 

 
 

Asociația Institutul Bucovina 

 
 

 
 

ITP Centrul Regional Suceava  
 

 

 Universitatea Stefan cel Mare Suceava 
 
Locație: Suceava, Amfiteatrul Joseph Schmidt din cadrul USV Suceava 

,, Proiect CĂLĂTOREȘTE,  ÎNVAȚĂ,  MUNCEȘTE  ÎN  SIGURANȚĂ!” 
- Informarea tinerilor și adulților în ceea ce privește  studiul  în străinătate;  
- Informarea tinerilor și adulților referitor la siguranța locurilor de muncă în 
străinătate;  
- Riscurile și „capcanele” locurilor de muncă în străinătate;  
- Riscurile muncii „la negru” în străinătate;  
- Efectele abuzului prin muncă;  
- Traficul de persoane, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală;  
- Servicii specializate – locuri de muncă legale în străinătate;  
- Îmbunătățirea  relațiilor elevilor cu școala, cu cadrele didactice, cu părinții;  
- Promovarea imaginii instituțiilor implicate în proiect. 

 
 

Asociația Părinților și Profesorilor din 
Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir" 

Suceava 

elevi. voluntari, profesori, autorități/instituții propuse pentru a fi invitate 
să participe Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava, 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional 
Suceava,   
Asociația Integral Edu Iași, voluntari 
 ITM SUCEAVA 

 Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava 

 Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 
Regional Suceava  

 Asociația Integral Edu Iași 
 
Locație: Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava   

”Îmbrățișări gratuite„ 
Incluziunea copiilor cu dizabilități în comunitate, Realizarea unui concert 
caritabil la care să participe tinere talente și artiști consacrați, Adunarea 
fondurilor necesare recuperării copiilor, beneficiari ai Asociației 

Asociația Freamăt de Speranță  
 

 
 

 
 
Primăria Câmpulung Moldovenesc 

 
 
Locație: Grădina Mariajelor Câmpulung Moldovenesc 

PLANTARE PUIETI în zona din apropierea fabricii SAINT GOBAIN și aria de 
responsabilitate a Ocolului Silvic Mitreni 
- implicarea reprezentanților fabricii de sticlă în activități de protejare a 
mediului înconjurător; 
Sub coordonarea Ocolului Silvic Mitreni se va organiza o activitate de plantare 
copaci într-un loc comunicat anterior. De asemenea, se poate organiza o 
activitate similară alături de UAT-uri 

Uniunea Consiliilor Județene din 
Romania 

SAINT GOBAIN  
- voluntari Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 
- Consiliul Județean Călărași 
- elevii voluntari, reprezentanţi ai asociaţiei, parteneri şi sponsori, 
reprezentanţi ai administraţiilor sau autorităţiilor locale, reprezentanţii 
Ocolului Silvic Mitreni   

 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos Călărași 

 Asociaţia Green Space Oltenița 
 

Locație: fabrica SAINT GOBAIN și aria de responsabilitate a Ocolului Silvic 
Mitreni sau a UAT-urilor 


