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CONFERINTA DE RESA 

Azi a debutat în Prahova ediția cu nr 20 a Săptămânii Naționale a Voluntariatului și ediția cu nr 16 la 
nivelul județului nostru. 

În cadrul conferinței de presă am avut discuții despre modalitatea inserarii acestor evenimente 
Naționale și Internaționale în calendarul evenimentelor din administrația publică și bugetarea acestora. 

Am prezentat calendarul național, comunicatul de presa de la nivel național și bilanțul celor 16 ediții 
desfășurate de județul nostru. 

Au fost prezenți partenerii acestei ediții aniversare. 

#SNV2021 #SNV20 #VoluntarScriePeMine  

#ResursePentruVoluntariat 

#LaMultiAniSNV 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/snv2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIBLOZ2e2jLhj-RWJ5QQzMnubW2FIQ97H9KyaXqziCFeDhY0perMpxq8j1UoXhe7UI76ntr6xzERjqWAZ7oMJgIUw14bwse_OlKeRTSF7O2O8iMH43aL2va4MilFsA4Wsle7Sc1GidrF4jnOtrFI2UBMiGC4FMTgD_OxtyiG3zXnxV3ItS-y-hIQeIEA1jq-o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snv20?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIBLOZ2e2jLhj-RWJ5QQzMnubW2FIQ97H9KyaXqziCFeDhY0perMpxq8j1UoXhe7UI76ntr6xzERjqWAZ7oMJgIUw14bwse_OlKeRTSF7O2O8iMH43aL2va4MilFsA4Wsle7Sc1GidrF4jnOtrFI2UBMiGC4FMTgD_OxtyiG3zXnxV3ItS-y-hIQeIEA1jq-o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIBLOZ2e2jLhj-RWJ5QQzMnubW2FIQ97H9KyaXqziCFeDhY0perMpxq8j1UoXhe7UI76ntr6xzERjqWAZ7oMJgIUw14bwse_OlKeRTSF7O2O8iMH43aL2va4MilFsA4Wsle7Sc1GidrF4jnOtrFI2UBMiGC4FMTgD_OxtyiG3zXnxV3ItS-y-hIQeIEA1jq-o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/resursepentruvoluntariat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIBLOZ2e2jLhj-RWJ5QQzMnubW2FIQ97H9KyaXqziCFeDhY0perMpxq8j1UoXhe7UI76ntr6xzERjqWAZ7oMJgIUw14bwse_OlKeRTSF7O2O8iMH43aL2va4MilFsA4Wsle7Sc1GidrF4jnOtrFI2UBMiGC4FMTgD_OxtyiG3zXnxV3ItS-y-hIQeIEA1jq-o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lamultianisnv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIBLOZ2e2jLhj-RWJ5QQzMnubW2FIQ97H9KyaXqziCFeDhY0perMpxq8j1UoXhe7UI76ntr6xzERjqWAZ7oMJgIUw14bwse_OlKeRTSF7O2O8iMH43aL2va4MilFsA4Wsle7Sc1GidrF4jnOtrFI2UBMiGC4FMTgD_OxtyiG3zXnxV3ItS-y-hIQeIEA1jq-o&__tn__=*NK-R
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INTALNIRI DE LUCRU CU DECIDENTII 

Ziua a III a de SNV. 

Lobby pentru a vedea în calendarul de evenimente ale administrației publice și evenimente naționale și 
internaționale precum #SNV, SET, ZIV. 

Președintele #AVT a avut azi întâlnire cu 2 consilieri locali de la USR pentru a prezenta inițiativa noastră. 
Menționez faptul că doamna Trofin este viceprimar al Municipiului Ploiești . 

Am primit promisiunea ca vor insera și aceste evenimente în cadrul instituției respectiv în calendarul 
evenimentelor 
anuale ale 
Primăriei Ploiești.  

Mulțumesc pentru 
timpul acordat 
celor 2 consilieri 
locali. 

#AVT  

#voluntarscriepemi
ne  

#SNV2021 

 

https://www.facebook.com/hashtag/snvph?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4qlxJ63AtoR1nRryrS_L32e3r1LfEDLPL2l5gS-I_orIUDJhpzGHXvcRpjWTmd_6GEJ7fu9ctWyQ90iZ62yYF9ha7PdcrBbIu_OT8EAlkVqWX5hRBudK6biG2MUJiqvI9Q74RF7MhbUzUlh8YtfDuVyeTzXAbaxODvP2F5gpNWj_mBD9ymMrA1p2qr8Y94W4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4qlxJ63AtoR1nRryrS_L32e3r1LfEDLPL2l5gS-I_orIUDJhpzGHXvcRpjWTmd_6GEJ7fu9ctWyQ90iZ62yYF9ha7PdcrBbIu_OT8EAlkVqWX5hRBudK6biG2MUJiqvI9Q74RF7MhbUzUlh8YtfDuVyeTzXAbaxODvP2F5gpNWj_mBD9ymMrA1p2qr8Y94W4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4qlxJ63AtoR1nRryrS_L32e3r1LfEDLPL2l5gS-I_orIUDJhpzGHXvcRpjWTmd_6GEJ7fu9ctWyQ90iZ62yYF9ha7PdcrBbIu_OT8EAlkVqWX5hRBudK6biG2MUJiqvI9Q74RF7MhbUzUlh8YtfDuVyeTzXAbaxODvP2F5gpNWj_mBD9ymMrA1p2qr8Y94W4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4qlxJ63AtoR1nRryrS_L32e3r1LfEDLPL2l5gS-I_orIUDJhpzGHXvcRpjWTmd_6GEJ7fu9ctWyQ90iZ62yYF9ha7PdcrBbIu_OT8EAlkVqWX5hRBudK6biG2MUJiqvI9Q74RF7MhbUzUlh8YtfDuVyeTzXAbaxODvP2F5gpNWj_mBD9ymMrA1p2qr8Y94W4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snv2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4qlxJ63AtoR1nRryrS_L32e3r1LfEDLPL2l5gS-I_orIUDJhpzGHXvcRpjWTmd_6GEJ7fu9ctWyQ90iZ62yYF9ha7PdcrBbIu_OT8EAlkVqWX5hRBudK6biG2MUJiqvI9Q74RF7MhbUzUlh8YtfDuVyeTzXAbaxODvP2F5gpNWj_mBD9ymMrA1p2qr8Y94W4&__tn__=*NK-R


ORGANIZATOR :  

 

PARTENERI SNV: 

 

 

  

 

 

• De-a lungul timpului, SNV a avut următoarele slogane:  
o E timpul sa fii voluntar! – 2006 
o Uneori ma intrebam de ce nu face cineva ceva..apoi am inteles ca cineva sunt eu! 

– 2007 
o E timpul sa fim altfel! – 2008 
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o Exprima-te prin fapte! Fii voluntar! – 2009 
o Fii un star, fii voluntar! – 2010 
o Fii la moda, voluntariatul iti vine bine! 2011 
o Voluntariatul nu e o poveste, e de povestit! – 2012 
o Voluntariatul ne aduce impreuna! – 2013 
o Recreeaza-te prin voluntariat! – 2014 
o Prinde gustul voluntariatului! – 2015 
o Orice zi e buna pentru a fi voluntar! – 2016 
o Poti. Vrei. Dar faci? – 2017 
o Voluntariatul te tine in priza! – 2018 
o Fac bine, tu? – 2019 
o Depinde de mine – 2020. 

Ziua IV de SNV  
• Astăzi am povestit consilierilor locali PNL Ploiești despre inițiativă noastră de a insera în 

calendarul evenimentelor administrației publice locale SNV, SET și ZIV. Acești consilieri au luat 

act de inițiativă și vor face pași în direcția ceruta după o analiza juridica și procedurala.A fost 
propusa o suma pentru SNV .Una din variante a fost consultări anuale sa se facă în CCPT Ploiești 
pentru a vedea ce se va dori sa se întâmple în cadrul SNV -urilor viitoare și desemnarea unei 
persoane din primărie care sa ajute la implementarea evenimentelor.  

• AVT va transmite și solicitări scrie cu această inițiativă către CL, CJ. 
• #AVT #voluntarscriepemine #SNV2021 
• Ziua IV de SNV  
• Astăzi am povestit consilierilor locali PNL Ploiești despre inițiativă noastră de a insera în 

calendarul evenimentelor administrației publice locale SNV, SET și ZIV. Acești consilieri au luat 
act de inițiativă și vor face pași în direcția ceruta după o analiza juridica și procedurala.A fost 

https://www.facebook.com/hashtag/avt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snv2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
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propusa o suma pentru SNV .Una din variante a fost consultări anuale sa se facă în CCPT Ploiești 
pentru a vedea ce se va dori sa se întâmple în cadrul SNV -urilor viitoare și desemnarea unei 
persoane din primărie care sa ajute la implementarea evenimentelor.  

• AVT va transmite și solicitări scrie cu această inițiativă către CL, CJ. 
• #AVT #voluntarscriepemine #SNV2021 

 

 

 DEZBATERE DESPRE VIITORUL VOLUNTARIATULUI 

Ziua V de SNV  

Dezbatere pe tema voluntariatului cu Consiliul Județean al Elevilor Prahova legat de plusuri și minusuri 
în ceea ce privește participarea publică a tinerilorilor, înscrierea tinerilor ca voluntari în ONG-URI, 
implicare civică. 

Dezbaterea a început prin prezentarea legii voluntariatului, noutăți aduse de această, urmata de exerciții 
practice pentru a afla de la tineri de ce a scăzut activismul civic și comunitar în acest sens am descoperit 
o serie de piedici precum: 

Înțelegea conceptului de voluntariat în rândul părinților și al tinerilor 

Înțelegerea conceptului de către profesori 

Pandemia care a pus piedici  

Indiferenta  

Educația de acasă 

Lipsurile și sărăcia etc. 

Iată și câteva soluții: 

Elaborarea unui modul pe voluntariat la CCD pentru a fi predat profesorilor 

https://www.facebook.com/hashtag/avt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snv2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULMsT7SQgALr79gDS3ZsG1CbHzUhSLC3z74juRmJwBirjEFudCJL5Ez3VlFP4HLw6J7s8wdD65jJ_bb7ZqyU7HEejcsYl8dQ5eDEYeRzS_QpQ2rCUvWwoC5FeN54w_nLAyvDUVvzYtCJRf6p8kH9WuOc_AFnd03yHrq9owpvhwS_1ncb3lE7ej35S-NebwOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/consiliulelevilorprahova/?__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=kK-R
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Campanie media,stradala despre conceptul de voluntariat  

Emisiuni TV și radio despre voluntariat 

Sprijinirea financiara a centrelor de voluntariat, ONG-urilor are au expertiza în zona asta de către 
autoritățile locale și județene dar și de către companii 

 

Cursuri de coordonator de voluntari 

Campanie în licee 

Voluntariat adresat seniorilor.  

Prahova este codasa la acest capitol dar se fac eforturi în acest sens. 

#AVT #voluntarscriepemine #SNV2021 #totulvafibine #tineretprahova 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/avt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voluntarscriepemine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/snv2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/totulvafibine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tineretprahova?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZPIJUtV9B10UQkKS-PY5Zccb85wN0OoSXbwJAnGT1gSGA6YdHVq4JHwBRx0W41-oNlDrqkGHZiziN8YGuA_NalcSDHhqDzY1mu8ZMqDTXN35gRks_llx1PaQ63yZ37pBe32NJBUwDjNp5nT5skyUz3hHi_D6tVTpv6hNX2IA96g6EG1hcV7d00fYZ1Z4TKDI&__tn__=*NK-R
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20 de… beneficii ale voluntariatului 
1. Educație și învățare. Voluntariatul poate completa foarte frumos educația formală, mai 

ales pentru tinerii aflați în plină dezvoltare. Un exemplu bun sunt proiectele de service-
learning. Cu toate acestea, voluntariatul e plin de oportunități de învățare și pentru adulți. 

2. Socializare. Atmosfera într-o echipă de voluntari este cel mai adesea plină de energie și 
entuziasm, e un loc unde avem șansa să cunoaștem oameni noi, să stabilim relații 
semnificative și pur și simplu să ne simțim bine în compania altor voluntari. 

3. Networking. Un al beneficiu care vine mână în mână cu socializarea este crearea unor 
contacte din domenii diverse care pot duce mai târziu la colaborări neașteptate și 
inițiative de succes. 

4. Împlinire. E de prisos să mai spunem că ne simțim bine atunci când facem un bine. Dar 
cu cât facem asta mai constant, cu atât și atitudinea și dispoziția noastră vor fi mai 
pozitive. 
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5. Sănătate mintală. Acest aspect extrem de relevant acum a început să fie privit și din 
perspectiva acțiunilor de voluntariat iar studiile existente ne spun că voluntariatul poate 
combate cu succes depresia și anxietatea, și chiar reduce riscul apariției acestora! Un 
element cheie este contactul cu ceilalți și faptul că ne formăm un sistem solid de susținere 
pe care ne putem sprijini în momente dificile. 

6. Experiență profesională. Putem face voluntariat în orice domeniu. Chiar avem șansa să 
experimentăm și să învățăm despre diferite tipuri de joburi asumându-ne diferite roluri în 
proiecte de voluntariat.  

7. Dezvoltarea abilităților. Prin implicare în diverse acțiuni sau proiecte, în timp ce 
contribuim și ajutăm o comunitate, avem oportunitatea să ne dezvoltăm o mulțime de 
abilități, fie ele de organizare, comunicare, muncă în echipă, negociere, coordonarea unui 
proiect, sau uneori chiar și abilități tehnice dacă avem un mentor sau coordonator care ne 
poate sprijini. 

8. Sănătate fizică. Cele mai multe activități de voluntariat ne țin activi și în mișcare, iar asta 
susține un corp sănătos și energic. 

9. Ești parte din soluție. Când începem să adresăm o problemă sau o nevoie, deja am făcut 
pași importanți, nu mai suntem doar niște observatori ci suntem parte activă din soluție! 

10. Conexiunea umană. A dedica din timpul și resursele tale pentru o cauză în care crezi e un 
sentiment deosebit, dar a face asta cot la cot cu alții care împărtășesc aceeași viziune și 
valori este absolut minunat! 

11. Înveți despre responsabilitate. A învăța să fii responsabil este nu doar esențial dar foarte 
benefic mai ales pentru tineri. Cu cât mai repede îi pregătim pe cei mai mici să își asume 
responsabilități, cu atât se vor dezvolta mai echilibrat și mai ancorați în realitate. 

12. Relaxare. Voluntariatul nu este doar lapte și miere, desigur, dar există totuși suficiente 
activități plăcute și relaxante cum sunt de exemplu unele acțiuni la centrele de salvare și 
îngrijire a animalelor. 

13. Șansa de a fi un exemplu. Prin implicare în rezolvarea unei probleme nu doar că te 
dezvolți dar oferi un exemplu pozitiv în jurul tău și ai șansa să-i inspiri și pe alții să să te 
urmeze. 

14. Apartenență la o echipă. Cum spuneam mai sus, echipele de voluntari sunt de obicei 
energice și gata de acțiune, avântul e mai mare când facem parte din astfel de echipe, iar 
impactul e pe măsură! 

15. Exersezi anumite abilități pe care altfel le folosești rar. Putem fi extrem de creativi când 
vine vorba de voluntariat. Chiar dacă avem abilități pe care nu avem șansa să le 
valorificăm, putem identifica un proiect de voluntariat care are nevoie de exact acele 
cunoștințe și deprinderi. Fie pentru a le pune direct în aplicare, fie poate pentru a-i învăța 
pe alții. 

16. Expunere la culturi diferite. Un avantaj al voluntariatului este că oferă acest cadru de 
colaborare internațională și prin interacțiunea cu oameni și obiceiuri diferite, inevitabil 
ajungem să cunoaștem mai mult, să înțelegem mai mult și să creștem ca oameni. 

17. Contribuția la comunitate. Implicarea în comunitate ne dă un simț al responsabilității dar 
și un sentimentul ca avem puterea să schimbăm ceva, să ne unim forțele și să construim 
mai departe comunități puternice și reziliente. 
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18. Conectarea la realitate. Realitatea noastră devine cu totul alta când suntem în plină 
acțiune, cu mânecile suflecate și față în față cu diverse probleme sau nedreptăți, ceea ce 
ne sensibilizează și ne aduce o înțelegere mai complexă asupra lumii. 

19. Perspectiva. Dacă în unele cazuri ne lărgim perspectiva prin a face câțiva pași înapoi, în 
voluntariat e nevoie să facem pași înainte, înspre comunitățile care au nevoie de noi, să 
fim acolo aproape expuși și la alte realități decât cele cu care ne-am obișnuit. 

20. Recunoștința. Ultima dar nu cea din urmă, recunoștința este mereu prezentă în acțiunile 
de voluntariat. Suntem recunoscători pentru că reușim să aducem o schimbare, pentru 
oamenii pe care îi cunoaștem, pentru cei ce ne susțin și pentru cei cu care ne unim forțele 
pentru a face bine. 

20 de.. valori practicate în voluntariat 
1. Curajul. Voluntariatul e pentru oameni curajoși și chiar ne face mai curajoși pe măsură ce 

ne implicăm, ne dă încrederea să aducem schimbări în comunitățile noastre. Când 
spunem curaj vorbim și despre inițiativă și asumare, nelipsite în voluntariat. 

2. Solidaritatea. Chiar dacă ne bucurăm și pentru noi înșine când reușim să facem bine în 
jurul nostru, cel mai mult ne bucură să ajungem la cei care au într-adevăr nevoie și pentru 
care putem aduce schimbări cu folos. 

3. Echitatea. Prin voluntariat ne expunem de la început la situații diverse, unele nedrepte și 
învățăm să apreciem cu atât mai mult echitatea ca valoare și drept fundamental. Apoi o 
promovăm mai departe și adresăm inegalitățile atunci când le întâlnim. 

4. Învățare continuă. Fără nicio îndoială, avem o mulțime de lucruri de învățat prin 
voluntariat: despre noi, despre alții, de la alții, despre societate și chiar abilități diverse, 
doar să punem la bătaie atenția și intenția ;) 

5. Libertatea. Voluntariatul ne oferă libertatea de a ne descoperi, de a fi noi înșine, de a ne 
exprima, de a acționa conform cu valorile noastre dar ne și ajută să conștientizăm ce 
înseamnă acest drept fundamental atât pentru noi cât și pentru comunitățile în care ne 
implicăm. 

6. Sustenabilitate. În proiectele de voluntariat gândim adesea pe termen lung, ne dorim ca 
acțiunile noastre să fie nu doar cu efecte imediate ci și durabile. Acționăm local astfel 
încât să răspundem nevoilor comunității noastre eficient dar sustenabil. 

7. Altruismul. Orice voluntar pornește la drum în primul rând cu dorința de a aduce o 
schimbare pozitivă, de a-și pune propriile cunoștințe și abilități în folosul unei comunități. 
E o valoare care ne îndreaptă spre voluntariat dar și care se cultivă prin voluntariat. 

8. Respectul. De la respectul față de echipa ta, față de comunitatea pentru care muncești și 
până la respectul pentru natură, prin voluntariat dezvoltăm acel respect care vine din 
cunoaștere și înțelegere. 

9. Incluziunea. Odată ce ne cunoaștem mai bine cât mai mulți dintre membri comunității, 
putem să și înțelegem cu adevărat contextul, nevoile dar și resursele sau valoarea 
fiecăruia. Astfel devenim mai incluzivi și chiar promovăm incluziunea prin propriul 
comportament social. 
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10. Autenticitate. A reuși să fii cu adevărat autentic e un nivel de dezvoltare personală pe 
care și-l dorește oricine iar contextul de voluntariat e unul dintre cele mai bune medii în 
care te poți dezvolta în această direcție. 

11. Flexibilitate. Prin voluntariat avem ocazia să descoperim cele mai diverse culturi, oameni 
și obiceiuri noi, alte stiluri de viață și perspective complet noi. Dacă avem o minte 
deschisă, ne îmbogățim cu experiențe și amintiri care ne vor dezvolta în prezent și ne vor 
rămâne dragi mereu. 

12. Transparență. În organizațiile care implică voluntari, transparența e cea care susține 
credibilitatea organizației dar și încrederea voluntarilor. 

13. Integritate. Ca voluntari, întâlnim persoane și comunități din medii foarte diverse, așadar 
corectitudinea și onestitatea sunt calități esențiale care se reflectă în acțiunile de 
voluntariat. 

14. Pacea. Pacea înseamnă stabilitate, înseamnă un context în care comunitatea poate într-
adevăr să construiască. În voluntariat acționăm cu blândețe și înțelegere. Situațiile dificile 
sunt inevitabile așa ca alegem să avem o atitudine hotărâtă, dar pașnică. 

15. Corectitudine. Asemenea responsabilității și integrității, corectitudinea nu poate lipsi din 
arsenalul unui voluntar cu adevărat implicat. 

16. Optimism. În mod sigur nu există voluntariat fără optimism! Mereu ne pornim proiectele 
cu energie și încrederea că vom face tot ce putem pentru a reuși să creăm impactul pe 
care ni-l propunem. 

17. Încredere. Prin voluntariat câștigăm mai multă încredere în noi înșine, văzând impactul 
acțiunilor noastre, dar în mod sigur căpătăm și încrederea că lucrurile pot fi îmbunătățite, 
că oamenii pot fi mai buni că schimbarea este posibilă. 

18. Curiozitate. Un voluntar are mereu ceva nou de învățat, iar curiozitatea ne animă, ne 
motivează și ne menține mereu în căutare de proiectele de care comunitatea noastră are 
nevoie. 

19. Responsabilitate. Voluntarii își asumă să ofere din timpul și resursele lor pentru a face 
bine dintr-un simț de responsabilitate față de comunitățile lor, față de mediu și chiar față 
de ei înșiși. 

20. Compasiune. Deși ne dezvoltăm multe abilități și ne cultivăm valori diverse prin 
voluntariat, în final voluntariatul există doar cu și prin compasiune.  

 

CALENDAR EVENIMENTE SNV PH 2021 

 

1. Asociatia socio-culturala "Prahova Excelsior",  Sinaia  
 
Activitatea 1 : Ce inseamna sa fii voluntar in Sinaia - aspecte practice. Asociatia va tine 3 cursuri 
de voluntariat pentru elevi, va rula un filmulet cu activitatile voluntarilor de pana acum si se va 
proceda la atragerea de noi voluntary. 
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2. Fundația Zamolxes,  Campina  

Activitatea 1 : "Open doors day" -"Open doors day" va fi un eveniment de promovare al 
activităților si cursurilor organizate de fundația Zamolxes. Vom organiza prezentări, ateliere de 
lucru 
Activitatea 2 :Voluntari pentru o comunitate sustenabila. "Voluntari pentru o comunitate 
sustenabila" va fi un eveniment prin care voluntarii fundației dar si alții tineri care vor sa devina 
voluntari vor lucra împreuna pentru a dezvolta o viziune comuna despre cum va fi orașul peste 10 
ani. 

3. Gradinița cu Program Normal și Program Prelungit” Frunza de stejar”, Plopeni 

Activitatea 1 : Amenajrea spatiului verde din curtea gradinite 

4. Asociatia Viitorul Tinerilor Ploiesti  

Activitatea 1 : Informare de presă. 
Activitatea 2 : Întalnire de lucru cu alesii locali, judeteni. Inmanarea bilantului SNV-urlor 
PH  alesilor locali,judeteni pentru a vedea impreuna viitorul si pozitia voluntariatului in 
comunitatea ploiesteana respectiv prahoveana.Intalnirile vor viza intalniri limitate la 2,3 sau 4 
persoane pentru a discuta inserarea SNV in calendarele autoritatilor publice si finantarea lor. 
Activitatea 3 : intalniri de lucru cu alesi locali, judeteni  
Activitatea 4 :Dezbatere online pe tema cum sa mentinem voluntariatul viu in comunitatea 
prahoveana? 

5. Liceul Carol I, Orașul Plopeni 

Activitatea 1 :Să trăim într-un mediu sănătos!-Ecologizare. 

6. Asociația Tinerii Voluntari, Comuna Valea Calugareasca  

Activitatea 1: To be or not to be..a volunteer? Se va organiza pentru elevii Liceului Tehnologic "Gh 
Ionescu Siseşti" din Valea Călugărească un atelier de lucru cu scopul promovării ideii de 
voluntariat. 
Activitatea 2 : To be or not to be....a volunteer? Activitatea se va organiza în parcul de la Sala 
Sporturilor şi constă în actiuni de promovare a voluntariatului utilizând metode nonformale.  

7. Asociația ”Un Strop de Fericire” Ploiești 
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Activitatea 1: Ziua Europei - 9 Mai-Această activitate va fi un workshop online la care pot participa 
membrii Asociației ”Un Strop de Fericire”. Ne propunem să promovăm implicarea activă în 
comunitate prin marcarea unei zile de importanță mondială (Ziua Europei) și să le oferim tinerilor 
câteva modalități la îndemână prin care pot marca această zi fiind cetățeni activi.  
 
Activitatea 2 : O noua șansă. La această activitate vor participa membrii/voluntarii Asociației 
împreună cu copiii pe care îi asistă la teme și alte activități. Împreună vor desfășura câteva 
activități pentru a întări relația voluntar-copil și pentru a-i încuraja pe voluntari să se implice în 
continuare. 

8. Fundația Județeană pentru Tineret Prahova Ploiesti  

Activitatea 1 . ReCONNECT: Cum comunicăm în ONG-uri în pandemie ?- Această activitate 
reprezintă un workshop despre comunicarea instituțională în ONG-uri. Vor participa membrii FJT 
PH și/sau voluntari din organizații membre. 
Activitatea 2: Connect2Nature- Aceasta este o activitate de ecologizare a câtorva parcuri și spații 
verzi din Municipiul Ploiești. Vor participa membrii FJT PH și/sau voluntari din organizații membre. 

9. Gradinita cu Program Prelungit si Program Normal "Crai Nou”, Ploiesti  

Activitatea 1 :  Combaterea risipei alimentare. Se va organiza cu prescolarii o activitate despre 
Combaterea risipei alimentare . La finalul activitatii prescolarii vor propune retete personale de 
pizza facuta din resturi alimentare, apoi vor desena produsul final.  
 

10. Grădinița cu Program Prelungit Scufița Roșie, Ploiesti  

Activitatea 1 : Sănătatea noastră depinde de sănătatea mediului- activitate de promovare a 
oportunităților de voluntariat. Activitatea se va desfășura în incinta unității de învământ, cu 
participarea celor 20 de preșcolari ai Grupei Îngerașilor sub coordonarea educatoarelor grupei. 
Copiii vor viziona filmulețe educative specifice temei, vor interpreta cântece adecvate, vor 
realiza jucării din materiale reciclabile precum și alte activități specifice. 

 

11. C.J.R.A.E.PRAHOVA Cabinet Scolar de Asistenta Psihopedagogica _ Colegiul Tehnic Forestier 
Campina 

Activitatea 1 : SolidărESC – pentru mine si pentru Romania! Oportunitati de dezvoltare personala 
si profesionala prin Corpul European de Solidaritate(dezbatere si informarea liceenilor) 
Activitatea 2 :Dezvoltare personala prin drumetie. 
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Comunicat de presă  

Cluj-Napoca, 07.05.2021 
 

Săptămâna Națională a Voluntariatului împlinește 20 de ani 
 
Aproape 150 de organizații și instituții publice sărbătoresc voluntariatul, cu ocazia Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului - SNV, care a ajuns anul acesta la ediția 20. Săptămâna 10 - 16 mai, 2021 va împânzi harta țării 
cu peste 250 de activități de voluntariat sau de sărbătorire a voluntarilor, în mai mult de 90 de localități din 
România, dar și online. Harta SNV, care cuprinde toate activitățile înscrise de partenerii locali se regăsește pe 
pagina saptamanavoluntariatului.ro. 
 

“20 de ani de SNV este o expresie care ne uimește de fiecare dată când o rostim și conștientizăm, în echipa 
organizatorică a săptămânii, deși ne pregătim pentru această aniversare de mai bine de 6 luni.”  
Este o bucurie uriașă să poți celebra în România 20 de ani de existență continuă, susținută și efervescentă a 
unui eveniment cu și despre voluntariat. Este o mândrie pentru Pro Vobis faptul că a putut menține, timp de 
20 de ani, interesul și pasiunea partenerilor locali de a celebra public voluntariatul, implicarea voluntarilor și 
rezultatele prezenței lor în comunitate, an de an. Pe parcursul anilor, am avut organizații partenere care s-au 
implicat an de an, dar la fiecare ediție au apărut și organizații noi, ni s-au alăturat instituții publice, școli, licee, 
centre sociale.” - Corina Pintea, director executiv Pro Vobis. 
 

SNV este prin definiție un moment de celebrare, de aplauze publice, puternice, vizibile, pentru tot ceea ce fac 
voluntarii peste an. Cu atât mai intens acum, în acest moment aniversar, sărbătorim puterea voluntariatului, 
forța implicării individuale și de grup, care poate produce schimbările pe care mulți dintre noi ni le dorim, le 
așteptăm, le pretindem chiar și pe care voluntarii le traduc în acțiuni concrete.  
Mai mult însă, la 20 de ani de SNV celebrăm puterea pe care o avem ÎMPREUNĂ, valoarea incontestabilă, 
durabilă a voluntariatului, felul în care s-a consolidat mișcarea de voluntariat din România în ultimii 20 de ani, 
capitalul social, uman și comunitar dezvoltat de sutele de organizații și instituții care s-au numit vreodată 
Parteneri Locali ai SNV.  
SNV a crescut de la un an la altul, s-a transformat, s-a fortificat, și-a diversificat manifestările, odată cu 
diversificarea tipurilor de voluntariat din România. În tot acest timp, au rămas constante atmosfera vibrantă a 
acestei săptămâni iubite de voluntari și organizații deopotrivă, mesajul ei de mobilizare, pofta de acțiune, 
energia care transpare din miile de fotografii ale voluntarilor în mișcare. An de an, am purtat cu toții tricoul 
SNV, care a devenit simbolic pentru responsabilitatea asumată a zecilor de mii de voluntari, de a converti 
voința și forța lor de a contribui, în fapte cu rezultate palpabile, vizibile, semnificative.  
 

“Le mulțumim celor care și-au pus inima și mâinile la dispoziția altora, pentru că ei sunt cei care au crescut și 
cresc voluntariatul în România. Nouă la Pro Vobis ne revine onoarea de a îi însoți în această călătorie 
palpitantă și de a pune reflectoarele pe ei, cât de des și variat avem ocazia. Iar în SNV rolul nostru este exact 
acesta, de a vă îndrepta vouă tuturor atenția înspre frumoșii voluntari pe care îi avem și de a le aprecia 
împreună DA-ul hotărât pentru “mai bine”. 
La mulți ani voluntarilor și organizațiilor care le creează contexte de implicare, la mulți ani Săptămâna 
Națională a Voluntariatului!” 
Corina Pintea, Director executiv Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 
 

  

https://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/
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România a sărbătorit SNV pentru prima dată în 2002 și pe parcursul celor 19 ediții anterioare realizate, a 
înregistrat peste 2.500 de parteneri locali - organizații și instituții care au organizat activități de voluntariat - 
și peste 75.000 de voluntari implicați. 
SNV este o inițiativă a asociației Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat 
(www.provobis.ro) care a devenit astfel coordonatorul SNV la nivel național. 
 

Săptămâna Națională a Voluntariatului are loc pe tot globul, având o tradiție de zeci de ani (Canada - din 
1943, SUA - din 1974, Marea Britanie - din 1984, etc.) 
 

Mai multe detalii: 
Diana Bere – Coordonator SNV 
diana@provobis.ro 
saptamanavoluntariatului.ro 
Facebook.com/saptamanaSNV 
Tel. 0743 991 020 

 
 

http://www.provobis.ro/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/
https://www.facebook.com/saptamanaSNV/
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INVITATIE de interes public  

 

In atentia consilierilor locali/JUDETENI  PNL 

                  ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR in parteneriat cu FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET 
PRAHOVA, ASOCIATIA ARES’EL, ASOCIATIA EUROSPIRIT,CONSILIUL JUDETEAN ALE ELEVILOR PRAHOVA, 
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA SI DRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA, au 
placerea de a va invita la o intrevedere de lucru in finctie de programul care il aveti si unde decideti 
dumneavostra in perioada 11-14 mai 2021 pentru a face o informare  cu privire la SAPTAMANA 
NATIONALA A VOLUNTARIATULUI (10-16 mai ), editia 20, editie de aniversare a voluntariatului. 

             In cadrul intalnirii vom prezenta bilanul celor 16 editii marcate de judetul Prahova ,posibilitatea 
inserarii evenimentelor nationale si international anuale in calendarul autoritatilor publice , cetateni de 
oanore din sectorul ONG. 

             Pentru relatii suplimentare,confirmari nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail : 
viitorultinerilor@yahoo.com ,Tel:0720290757, Vasile PORUMBARU. 

 

mailto:viitorultinerilor@yahoo.com
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Echipa SNV PH. 

 

INVITATIE de interes public 

 

In atentia consilierilor locali/JUDETENI  USR 

 

 

                  ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR in parteneriat cu FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET 
PRAHOVA, ASOCIATIA ARES’EL, ASOCIATIA EUROSPIRIT,CONSILIUL JUDETEAN ALE ELEVILOR PRAHOVA, 
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA SI DRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA, au 
placerea de a va invita la o intrevedere de lucru in finctie de programul care il aveti si unde decideti 
dumneavostra in perioada 11-14 mai 2021 pentru a face o informare  cu privire la SAPTAMANA 
NATIONALA A VOLUNTARIATULUI (10-16 mai ), editia 20, editie de aniversare a voluntariatului. 

             In cadrul intalnirii vom prezenta bilanul celor 16 editii marcate de judetul Prahova ,posibilitatea 
inserarii evenimentelor nationale si international anuale in calendarul autoritatilor publice , cetateni de 
oanore din sectorul ONG. 

             Pentru relatii suplimentare,confirmari nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail : 
viitorultinerilor@yahoo.com ,Tel:0720290757, Vasile PORUMBARU. 

 

 

Echipa SNV PH. 
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BILANT SNV PH 16 EDITII 

EDITIA ANIVERSARA NR 20 LA NIVEL NATIONAL 

 SAPTAMANA NATIONALA A VOLUNTARIATULUI 
2005 SI IN PREZENT 
Activitate cu caracter permanent. 

SNV este un evenimentnaționalanualmenitsămobilizezecâtmaimulteorganizațiișivoluntariipe care acesteaîiimplică, pentru a 
sărbătoriîmpreunăvoluntariatul, pentru a atragesprijinulcomunitățiișipentru a recunoaște public activitateavoluntarilor. SNV este: 

 O mobilizaresincronizată a organizațiilor care implicăvoluntarișidevinastfel o voce comună; 
 O oportunitate de a testavoluntariatul, pentrucei care vor, dar nu știu cum să se implice; 
 O demonstrațieși o sursă de inspirațieprivindputereanoastră, a tuturor, de a colaborapentru o schimbarepozitivaîncomunitate; 
 O oportunitatepentruorganizații de a implementaidei de schimbaresaude a celebra public programelelor de voluntariat, sub 

umbrelaunuievenimentnațional; 
 O oglindă a diversitățiioamenilor, organizațiilor, cauzelorșiactivităților din sferavoluntariatului; 
 Un cadru public naționalpentrurecunoaștereașiapreciereapublică a voluntarilor; 
 Unevenimentanualîncreștere, care atrageatențiacomunitățiiși mass-media cătrefaptelebune din jurulnostru. 

16 editii desfasurate in parteneriat public privat 
Peste 64 de evenimente publice desfasurate. 
Peste 16 parteneri public privat atrasi. 
Peste 200 de voluntari implicati . 
80000 lei   
Solicitant/Partener 
INITIATORI 
ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR 
DJST PRAHOVA 
 
PARTENERI: 
 
DJST PRAHOVA 
PMP 
CJ PH 
ASOCIATIA NOI SI CEILALTI FILIALA PRAHOVA 
ASOCIATIA MASTERPACE RO 
ASOCIATIA ARES’EL 
BCC PLOIESTI  
FJT PRAHOVA 
17000 euro  
Buget de stat, buget local, surse private, donații, sponsorizări, buget propriu și resurse proprii inclusiv muncă 
voluntară etc.), 
DJST PH 
PMP 
ONG-uri 
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GALA VOLUNTARILOR PRAHOVA   

2009 SI IN PREZENT  
Activitate cu caracter permanent. 

Recunosterea voluntariatului de catre APL 
Recunostinta pentru munca de voluntariat depusa de voluntarii cei mai implicati prin premierea 
acestora 
Colaborarea si promovarea parteneriatelor locale, publice/private. 
11 editii desfasurate in parteneriat public si privat 
110 persoane premiate, voluntari din ONG-uri. 
Parteneriate public privat peste 11. 
45000 lei  
Solicitant/Partener 
INITIATORI 
ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR 
DJST PRAHOVA 
FEDERATIA ONG MUNTENIA 
 
PARTENERI: 
 
DJST PRAHOVA 
PMP 
CJ PH 
ASOCIATIA NOI SI CEILALTI FILIALA PRAHOVA 
ASOCIATIA MASTERPACE RO 
ASOCIATIA ARES’EL 
ASOCIATIA TINERII VOLUNTARI VALEA CALUGARESCA 
6500 euro  
Buget de stat, buget local, surse private, donații, sponsorizări, buget propriu și resurse proprii inclusiv 
muncă voluntară etc.), 
DJST PH 
PMP 
ONG-uri  

 

Aparitii online: 

AVT 

https://www.facebook.com/asociatia.viitorultinerilor 

 

 

https://www.facebook.com/asociatia.viitorultinerilor
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CJ PH 

https://www.cjph.ro/ong-uri 

FJT PH 

https://www.facebook.com/tineretprahova  

SNV 

https://www.facebook.com/saptamanaSNV 

#SNVTalks 

https://www.facebook.com/saptamanaSNV/videos/1185156245242418  

PRO VOBIS 

http://www.saptamanavoluntariatului.ro/20-de-valori/?fbclid=IwAR1u2NnrKZF3mddQ-
sU5pRhGtVHDxfib0XJN8ns09iWVzzvsoX52ixS9Kz8  

BUGET ESTIMAT: 1000 LEI . 

Partenerii din acesta editie au contribuit cu Sali,voluntari, bani,imprimare color,elaborare 
material,telefonie,internet,transport. 

 

 Pentru relatii suplimentare,confirmari nu ezitati sa ne contactati la adresa de e-mail : 
viitorultinerilor@yahoo.com ,Tel:0720290757, Vasile PORUMBARU. 

 

 

Echipa SNV PH. 

Intocmit, 

Vasile PORUMBARU  

 

 

 

 

 

 

https://www.cjph.ro/ong-uri
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https://www.facebook.com/saptamanaSNV
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	1. Asociatia socio-culturala "Prahova Excelsior",  Sinaia
	Activitatea 1 : Ce inseamna sa fii voluntar in Sinaia - aspecte practice. Asociatia va tine 3 cursuri de voluntariat pentru elevi, va rula un filmulet cu activitatile voluntarilor de pana acum si se va proceda la atragerea de noi voluntary.
	2. Fundația Zamolxes,  Campina
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	5. Liceul Carol I, Orașul Plopeni
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	6. Asociația Tinerii Voluntari, Comuna Valea Calugareasca
	Activitatea 1: To be or not to be..a volunteer? Se va organiza pentru elevii Liceului Tehnologic "Gh Ionescu Siseşti" din Valea Călugărească un atelier de lucru cu scopul promovării ideii de voluntariat. Activitatea 2 : To be or not to be....a volunte...
	7. Asociația ”Un Strop de Fericire” Ploiești
	Activitatea 1: Ziua Europei - 9 Mai-Această activitate va fi un workshop online la care pot participa membrii Asociației ”Un Strop de Fericire”. Ne propunem să promovăm implicarea activă în comunitate prin marcarea unei zile de importanță mondială (Zi...
	8. Fundația Județeană pentru Tineret Prahova Ploiesti
	Activitatea 1 . ReCONNECT: Cum comunicăm în ONG-uri în pandemie ?- Această activitate reprezintă un workshop despre comunicarea instituțională în ONG-uri. Vor participa membrii FJT PH și/sau voluntari din organizații membre. Activitatea 2: Connect2Nat...
	9. Gradinita cu Program Prelungit si Program Normal "Crai Nou”, Ploiesti
	Activitatea 1 :  Combaterea risipei alimentare. Se va organiza cu prescolarii o activitate despre Combaterea risipei alimentare . La finalul activitatii prescolarii vor propune retete personale de pizza facuta din resturi alimentare, apoi vor desena p...
	10. Grădinița cu Program Prelungit Scufița Roșie, Ploiesti
	11. C.J.R.A.E.PRAHOVA Cabinet Scolar de Asistenta Psihopedagogica _ Colegiul Tehnic Forestier Campina
	Activitatea 1 : SolidărESC – pentru mine si pentru Romania! Oportunitati de dezvoltare personala si profesionala prin Corpul European de Solidaritate(dezbatere si informarea liceenilor) Activitatea 2 :Dezvoltare personala prin drumetie.


