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Săptămâna Națională a Voluntariatului - 13-20 Mai 2019
TEMATICĂ: Voluntariat pentru Dezvoltare Durabilă

Raport de activitate al SNV Prahova
13-19 mai 2019
Conferinta de presa
#DeDataAstaVotez
Conferinta : Povesti in ale voluntariatului
Atelierul de lucru :Avtivarea CCPT Ploiesti
Comunicat de presă
Am ajuns la a 18-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului! Anul acesta, în perioada 13-20
mai 2019, sărbătorim din nou voluntariatul prin intermediul a peste 150 de activități care implică
mii de voluntari din toată țara, având chiar și o activitate desfășurată în Republica Moldova.
Pentru a marca maturizarea asociată cu vârsta majoratului, ne-am propus Obiective Majore, mai
exact promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Astfel, tema acestei ediții este ,,Voluntariat
pentru Dezvoltare Durabilă”, prin care atragem atenția asupra Agendei 2030. Aceasta cuprinde 17
Obiective adoptate de liderii lumii pentru a răspunde celor mai mari provocări actuale în scopul
construirii unui viitor cât mai bun. Mai multe detalii despre tema ediției aici.
Alegând această temă și sloganul #FacBine, am încurajat partenerii din toată țara să acționeze în
direcția dezvoltării durabile, oferind materiale care să faciliteze familiarizarea cu Agenda 2030 și
acțiunile pe care le pot face pentru atingerea Obiectivelor. În plus, am lansat chiar și un Concurs de
Idei, cei 25 de parteneri locali câștigători urmând să promoveze Agenda 2030 prin diferite acțiuni
creative pe parcursul acestei săptămâni.
La fel ca Agenda 2030, acțiunile din această ediție SNV vor aborda o gamă largă de nevoi ale
diferitelor comunități implicate. Voluntari de toate vârstele s-au implicat în activități care promovau
fie întreaga Agendă, fie Obiective specifice, precum ateliere de
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creație și educative, acțiuni de ecologizare, spectacole caritabile, târguri, campanii de informare,
dezbateri și expoziții. În acest an, scopul acestora a mers dincolo de promovarea și sărbătorirea
voluntariatului, multe dintre ele propunându-și sensibilizarea publicului privind diverse cauze
precum accesul limitat la educație sau condițiile precare de trai ale anumitor grupuri sociale și
informarea privind acțiuni pe care fiecare dintre noi le poate face pentru ca în 2030 să putem fi
mândri de atingerea Obiectivelor.
Având în vedere faptul că pentru atingerea unor Obiective atât de ambițioase și complexe este
nevoie de contribuția fiecăruia dintre noi, ne bucurăm să vedem implicarea unor voluntari diverși,
dar motivați de aceeași dorință de a face bine. De la preșcolari la bunici, de la oameni din mediul
ONG și cel corporatist la instituții sociale (consilii locale, DGSAPC, primării, biblioteci), voluntari
din toată țara ne învață să fim parte din schimbare în această săptămână.
SI JUDETUL NOSTRU MARCHEZA ACEASTA SAPTAMANA PRIN EVENIMENTE
DEDICATE CELOR 2 TEMATICI CHIAR 3 SI ANUME VOLUNTARIAT,DEZVOLTARE
DURABILA SI DEDATAASTAVOTEZ IN NUMAR DE 6, MAI MULT IN M. PLOIESTI.
SUNT IMPLICATE ONG-URI SI UNITTAI DE INVATAMANT LICEAL DAR SI GIMNAZIAL
SI INSTITUTII PUBLICE DECONCENTRATE.
CALENDAR NATIONAL SNV:
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/events/
SNV PH
https://www.facebook.com/SNV-PH-1048369311847844/
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SNV PH #DeDataAstaVotez
60 de participanti au fost prezenti la acesta activitate. #EuYeslavot #AVT #tineret #AVT #facbine
#SNV2019 #ODD

Campania de informare dedataastavotez a ajuns si in SNV PH de langa SET PH si
mai exact la clasele a 12 a de la LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIESTI
Link album:
https://www.facebook.com/pg/SNV-PH1048369311847844/photos/?tab=album&album_id=2955236981161058&__xts__%5
B0%5D=68.ARA7PYaamsWiiUpfQycxTNX6kzz-tX5kAdNfSn-A5f4Ctkn-RParteneri :
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M3Qed4c1ZCAHbbytim8Z6RMKvGxmm7ehvyReuLholsIGTQxpAEDs1L8yi3hE_c
3ot_Yqp4OP5RbLZLUy7inUl4mytqK-VoNZgWyDOY5tDz9isHCsOhqcpqzuFD3B1_LQIFBXAtiaJLaJQhN9xzzgoUfmt9pZTXdCVILrtaFI
G-trs3lZaS23hT_I8_XVhYN8kCOeKVKeyr9qu9UQxTv2_nc85f2AyEZPl9Lhw1N_qW_x
XkyvdXOFDYKHr1IBXI7c_3RM04AufMrTn5kgFCzIU8EU3vpUqLUG7m1jct7bB5gAkp9SW-GVBNuZ4YNMqC0w5UiIqf0H6sfdJZCosE7_xld_RHn904lNahChjB9Uo9SDVEKfOSswL8udUze6mqAO
2AhlscDqaE6IkkWPJnxhtfdY8RUfzK5NUltg&__tn__=-UC-R
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Locatia: CCD Prahova 60 de participanti 3 povesti vi de voluntariat 3 artisti de muzica hip hop si
muzuca populara Promovarea celor 17 obiective globale #DeDataAstaVotez #AVT #facbine
#SNV2019 #ODD #tineret
Link:

https://www.facebook.com/pg/SNV-PH1048369311847844/photos/?tab=album&album_id=2958741494143940&__xts__%5
B0%5D=68.ARBkHqP4TO35kK4WHOvGlMKjeEGtsOcVsVNhIbMthg4m5RA6u4l
9vWzKfoAg1J5QJ6B2FleF3KNGhDUPUeYWxmzkufsdNBMjeEvlUCVOdspKOJdt
7aCvJjJYTjbYH1f040bVX8bqk0NjlQMK62cHmmd9kGm2zfsOU5skLYDvMK5nr7
VhMY6SOF5EjVOCw5iRl_XFJLD5Xrxwl88XT4PGtiFNp8G_YtYULBS5MT3zo0_GhlG4Va4gOdQcLUKcKGSOernhof1PR_FGzBkzYtPYNUKoOLJ4uMbfxLd4o92LPsFSizAu4tMoe7S_v
MifFNRBO1P0QQ9i-vmxypegPAt9CgTupHHqbtTlULlUeLGYU2DbnTMp7i2_mUqJ6FSj2QLfD1gWoX18qD74uwU7wvbZ4BSjsDxjB6OMNv5bh83JQOplLr
95Xu7g4Ipr3JBAxurPb50hkgoP8S5w0mFie7fcluaY&__tn__=-UCH-R
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Atelier de lucru :Activarea CCPT Ploiesti
#AVT #facbine #SNV2019 #ODD
15 participanti
#AVT #facbine #SNV2019 #ODD
In cadrul acestui atelier participantii au lucrat pe echipe iar acestia dupa ce au lecturat HCL Ploiesti
au identificat o serie de lipsuri pe care le are această Hotărâre a Consiliului Local Ploieşti şi anume :
- in regulament nu este specificat nr de membrii pe care trebuie să îl aibă o comisie de lucru secretariatul: iar nu este foarte clar cine trebuie să îl administreze - bugetarea secretariatului este
nespecificată - lipsa reprezentării în domeniul tineretului: este una semnificativă şi anume cea a
elevilor, a studentilor, a patronatelor şi a sindicatelor dar si a
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organizațiilor politice - structuri avem dar de fapt ele lipsesc din viața comunității şi mă refer la cele
descrise la punctul anterior. SOLUTII: - primăria să inițieze prima convocare a CCPT-ului atragerea organizatiilor de studenți - atragerea consiliului județean al elevilor - secretariatul să fie
facut de primăria Ploiesti cu un om dedicat acestui CCPT - secretariatul mai poate fi administrat de
FJT dar cu condiția să se prevadă un buget de la PMP - secretariatul mai poate fi organizat prin
rotație de către membrii plenului CCPT dar să existe o finanțare de la PMP - mese rotunde,
conferințe de presă, vizite,intrevederi pentru atragerea entităților reprezentative lipsă din viața
comunității.

https://www.facebook.com/pg/SNV-PH1048369311847844/photos/?tab=album&album_id=2967445583273531&__xts__%5
B0%5D=68.ARBqUnf1pXczajAz2Fs7BK7YQEjHkvR57TuO1NyODKJWjA2OMWtibBsPmXWnQ1VRJf9FCs7VUXYFEBsES1DQ3iz3XAaDxOHxErGEBc
yffizKtAXlrPN4sMfeghuUabGl0kqQusyUh5u7fwKxV1dOZTVU3RDlb2yTs0rX3sAakWFStTaYUVoOa2YkngET
Y46g7mDul4Wqr5TIYUp6Ikx8hoWYgSTqFFkJeO3P1vs7cPrhWA_1GjJYlV6VZey
j8P7WNSwRKSB3yclcryEGjI9dugyLhFxzmALtvd3z0lPaLc_ntRMjX8gvWyIRIMyraYDc8ug0rKtleNqtllc9Cl7Hc7gYmb5SO_DY0jRsN
BqSMEgM1SGI5DwMR8yqrGLw6MDvr7WcoBm0q8fn5xtswC5V6x4W8HwK5Y4aX1IxDL4AFI_7NyvebXeNTBcF3uFjpkOYlwLBRM9tY4MiPoqK5UxDw&__tn__=-UC-R
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Partenerii SNV PH:
CCD Prahova
 Locatie conferinta povesti in ale voluntariatului
 logistica
DJST PH
 finantare cazare si masa atelier de lucru :activare CCPT
 consumabile
 transport echipa
AVT









secretariat SNV PH
elaborare afise SNV PH
elaborare liste de participare evenimente SNV PH
atragere parteneri SNV PH si relationarea cu ei
mediatizarea SNV PH
inserare evenimente in calendarul national SNV
voluntari
distribuire resurse si material pentru toate evenimentele SNV PH

Asociatia ARES’EL
 tratatii Atelier de lucru :Activare CCPT
 mediatizare
 reprezentant
Asociatia MASTERPEACE RO
 vorbitori conferinta povesti in ale voluntariatului
 tratatii
 voluntari
 participanti atelier de lucru
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Asociatia DE PROFESIE OM
 artisti conferinta
As. Tinerii Voluntari Valea Calugaresca
 Participanti atelier de lucru
 Vorbitor conferinta
 Mediatizare
ASCHF R
 Tratatii conferinta de presa
 Participanti atelier
 Participanti conferinta
FJT PH
 Mediatizare SNV
 Membru in FJT PH

Lic. The. 1Mai Ploiesti
 Mobilizare elevi si cadre didactice
 Mediatizare
 Logistica
 Voluntari
Dedataastavotez.eu
 Plase din panza
 Bretari
 Pliante ce face Europa pentru mine
 Brosura parlamentul European
 Insigne
 Stikare
 Harti calatorii in Europa
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Aparitii online:
AVT
https://www.facebook.com/asociatia.viitorultinerilor/
SNV PH
https://www.facebook.com/SNV-PH-1048369311847844/
SNV
https://www.facebook.com/saptamanaSNV/
Centrul de Tineret Ploiesti
https://www.facebook.com/centrudetineret.ploiesti
inploiesticyti
http://infoploiesticity.ro/actualitate/2549-saptamana-nationala-a-voluntariatuluieditia-a-18-a.html
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Lume, lume! Revenim cu mai multe detalii despre concursul de idei.
http://www.saptamanavoluntariatului.ro/concurs-de-evenimente-snv-2019/
Prin el, vrem sa venim in sprijinul vostru si sa realizam impreuna actiuni, activitati sau intregi
proiecte in SNV, care sa fie strans legate de tema acestui an: Voluntariat pentru Dezvoltare
Durabila!
Va dorim tuturor inspiratie in planificare si mult succes!!
*Participarea la concurs nu conditioneaza participarea in SNV. Inscrierile activitatilor, ca in fiecare
an, se vor face pe un formular distinct, despre care veti afla mai multe zilele urmatoare.
Concursul este organizat de Pro Vobis in cadrul proiectului „SNV.18 – Obiective Majore”, finantat
de FOND - Federatia ONG pentru Dezvoltare/ The Romanian NGDO Platform in cadrul proiectului
“Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021”.

Scopul concursului:
Informarea tuturor despre Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și despre
modul în care ne putem implica fiecare în realizarea acestora.
De ce?
Statul român, alături de toate celelalte state membre ONU, și-a asumat atingerea unui număr de 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă, până în anul 2030.
Ca să înțelegem puțin mai bine despre ce este vorba, putem lua în calcul această definiție a
dezvoltării durabile: „satisfacerea nevoilor generațiilor prezente, fără a compromite posibilitatea
generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”.
Agenda 2030 este un program de acțiune globală, care promovează echilibrul între cele trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu – iar pentru realizarea sa, statele
membre și-au propus cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă cunoscute și sub denumirea de
Obiective Globale. Ele sunt:
ODD 1: Fără sărăcie
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ODD 2: Foamete „zero”

ODD 3: Sănătate şi bunăstare
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– Eradicarea sărăciei în toate formele sale
şi în orice context.
– Eradicarea foametei, asigurarea – Asigurarea unei vieţi sănătoase
securităţii alimentare,
şi promovarea bunăstării tuturor la
îmbunătăţirea nutriţiei şi
orice vârstă.
promovarea unei agriculturi
durabile.
ODD 4: Educaţie de calitate
ODD 5: Egalitate de gen
ODD 6: Apă curată şi sanitaţie
– Garantarea unei educaţii de calitate şi
– Realizarea egalităţii de gen şi
promovarea oportunităţilor de învăţare de- împuternicirea tuturor femeilor şi
a lungul vieţii pentru toţi.
a fetelor.
ODD 8: Muncă decentă şi
creştere economică
ODD 7: Energie curată şi la preţuri
accesibile
– Promovarea unei creşteri
economice susţinute, deschise
– Asigurarea accesului tuturor la energie
tuturor şi durabile, a ocupării
la preţuri accesibile, într-un mod sigur,
depline şi productive a forţei de
durabil şi modern.
muncă şi a unei munci decente
pentru toţi.
ODD 11: Oraşe şi comunităţi
durabile
ODD 10: Inegalităţi reduse
– Reducerea inegalităţilor în interiorul
ţărilor şi de la o ţară la alta.

ODD 13: Acţiune climatică
– Luarea unor măsuri urgente de
combatere a schimbărilor climatice şi a
impactului lor.
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– Asigurarea disponibilităţii şi
managementului durabil al apei şi
sanitaţie pentru toţi.
ODD 9: Industrie, inovaţie şi
infrastructură
– Construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea
industrializării durabile şi
încurajarea inovaţiei.

ODD 12: Consum şi producţie
responsabile

– Dezvoltarea oraşelor şi a
aşezărilor umane pentru ca ele să – Asigurarea unor tipare de
fie deschise tuturor, sigure,
consum şi producţie durabile.
reziliente şi durabile.
ODD 15: Viaţa terestră
ODD 14: Viaţa acvatică

– Protejarea, restaurarea şi
promovarea utilizării durabile a
– Conservarea şi utilizarea
ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a oceanelor, mărilor şi a
durabilă a pădurilor, combaterea
resurselor marine pentru o
deșertificării, stoparea şi repararea
dezvoltare durabilă.
degradării solului și stoparea
pierderilor de biodiversitate.
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ODD 16: Pace, justiţie şi instituţii
eficiente
– Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a
accesului la justiție pentru toţi şi crearea
unor instituţii eficiente, responsabile şi
incluzive la toate nivelurile.

ODD 17: Parteneriate pentru
realizarea obiectivelor
– Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea
parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă.

La nivel internațional, statele și-au asumat obligația de a asigura politici adecvate pentru
implementarea Agendei și de a defini strategii de dezvoltare locală și națională (vezi mai multe aici:
https://www.mae.ro/node/35919). Informații despre ODD-uri și ce se întâmplă în domeniu, mai
puteți afla și de pe pagina noastră, Build Solid Ground Romania.

Dar noi știm voluntarii nu sunt dintre cei care așteaptă până când altcineva construiește o
lume mai bună! Noi facem bine :D Și, mai mult decât atât, îi ajutăm și pe alții să facă bine,
alături de noi. Așa că, haideți să ne suflecăm mânecile!
Cum? Prin organizarea de evenimente care aduc în discuție dezvoltarea durabilă. Acestea pot fi
campanii de informare, expoziții, seri de film, cursuri, ateliere, întâlniri de jocuri, dezbateri,
concursuri, standuri în locații frecventate de un număr mare de persoane sau orice alte evenimente
creative pe care vă doriți să le organizați.
Ce vrem să promovam în cadrul acestor evenimente? Acțiunea! În toate formele ei.
De la uscarea naturală a hainelor, pentru a salva energie, până la organizarea de evenimente pentru
respectarea drepturilor omului. De la adopția animalelor fără stăpân până la susținerea măsurilor
care asigură accesul persoanelor cu dizabilități în mijloacele de transport în comun. De la mici
activități pe care le putem face fiecare acasă sau la birou, până la implicarea în organizații cu
tradiție într-un anumit domeniu. Acestea sunt doar câteva exemple de activități pe care le poate
realiza oricine și pe care noi le putem promova în cadrul evenimentelor.
Ce oferim?
Pentru că știm ce efort presupune planificarea și organizarea unui eveniment, anul acesta ne-am
dorit să venim în ajutorul vostru cu producția materialelor de
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promovare sau care asigură vizibilitatea. Pe lângă tricourile SNV, ne propunem să susținem 5
evenimente câștigătoare cu plăsuțe, bannere, roll-up-uri, panouri, umbrele, stickere, instrumente de
scris, termosuri, cuburi, perne, board-games, card-uri, cărți poștale, sau orice alte materiale
personalizate de care aveți nevoie pentru realizarea activității. Câteva exemple de materiale
posibile, găsiti AICI.
Lista de mai sus are numai valoare de exemplu și nu vrem să vă limităm creativitatea. În funcție de
proiect sau activitate, voi veți ști mai bine de ce aveți nevoie.
Noi vom premia 5 evenimente cu materiale personalizate în valoare de 2300 lei. În plus, pe lângă
marile premii, vom recompensa și celelalte evenimente înscrise care susțin scopul concursului.

Înscrierea în concurs:
Înscrierea se face prin completarea formularului: Concurs de Idei – SNV 2019 pana pe data de 11
aprilie 2019, ora 23:00.
Fiecare organizație sau instituție poate înscrie în concurs câte un eveniment. Acesta poate consta în
una sau mai multe activități, care se pot desfășura pe parcursul uneia sau mai multor zile din cadrul
SNV 2019.

Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească evenimentul:
–

Să se desfășoare în Săptămâna Națională a Voluntariatului – 13-19 mai 2019

–
Să informeze sau să formeze în mod creativ publicul cu privire la Obiectivele de Dezvoltare
Globală în general și/sau unul dintre cele 17 Obiective.
–
Să promoveze modurile în care ne putem implica în realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare Globală.

Criterii de selecție
–

Relevanța evenimentului propus în relație cu scopul concursului.
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–

Legătura directă între obiectivele evenimentului și activitățile propuse.

–

Relevanța materialelor solicitate pentru atingerea obiectivelor evenimentului.

–
Numărul estimat de persoane informate despre unul din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
și despre Agenda 2030 în general.
–

Creativitatea evenimentului.

Cine poate organiza?
–

Orice organizație sau instituție care implică voluntari în activitatea sa curentă.

Atentie!
Concursul se adreseaza organizatiilor și instituțiilor care acceptă provocarea noastră de a adopta
tema Obiectivelor Globale pentru această ediție și care își doresc să concureze pentru premii. Deși
are loc în SNV, acest concurs nu vine să înlocuiască activitățile obișnuite. Înscrierea activităților în
SNV se va face independent de înscrierea în concurs.
*******************************************************
Concursul este organizat de Pro Vobis în cadrul proiectului „SNV.18 – Obiective Majore”, finanțat
de FOND Romania în cadrul proiectului “Towards open, fair and sustainable Europe in the world –
EU Presidency Project 2019-2021”.
Proiectul “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 20192021” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de platforma finlandeză pentru dezvoltare
Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și CONCORD, Confederația
Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare.
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Materialele oferite in cadrul concursului pentru SNV PH sunt:
 Sticare SNV 100 buc
 Benar ODD
 Brosura ODD 100 buc
 Ghidul lenesulu 2 buc
 Joc de societate 1
 Insigne SNV 10
 Agende SNV 10
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Tricouri playite 5
Transpot suportat de proiectul FOND
Parteneriat 1
Un set de ODD-uri pentru poze







Lipsa centrului judetean de voluntariat
Inserarea SNV in calendarul autoritatilor publice locale si judetene
Finantarea constanta a politicilor de voluntariat si lipsa acestora
Numar scazut de voluntari in ONG-uri
Lipsa mass mediei






Deschiderea ong-urilor de a se parteneria
Seriozitatea tuturor partenerilor
Voluntarii implicate
DJST PH

-

+

Intocmit,
Vasile PORUMBARU
T:0720290757
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