RAPORT DE ACTIVITATE AL SAPTAMANII NATIONALE A
VOLUNTARIATULUI (SNV ), MARCATA DE JUDETUL PRAHOVA IN
PERIOADA
7-13 SEPTEMBRIE 2020

Locul în care trăim, orașul, satul sau comunitatea, ajunge să ne modeleze pe fiecare. Ne oferă
ocazii sau provocări. Ne face să ne simțim ca acasă, sau să simțim un dor profund de a călători și
explora. Locul în care suntem ne permite să avem legături strânse cu cei din jur, sau dimpotrivă,
un confortabil anonimat. Ne învață despre unele lucruri și uită de altele. Ne prezintă un fel de a
trăi, pe care, în mare măsură, îl adoptăm fără să ne dăm seama. Ne învață să ne bucurăm de
natură sau de creativitatea arhitecților dintr-un oraș.
Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că și noi definim, împreună locul în care trăim.
În această ediție, vă invităm să descoperim împreună mai multe despre orașele și comunitățile
noastre, să ne gândim la cum ne dorim să arate ele în viitor și să vedem cum le putem influența.
Organizația Națiunilor Unite, prin Agenda 2030 a propus deja ținte pentru următorii 10 ani, în
cadrul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 11 – Orașe și comunități durabile. Hai să pornim de
aici și să vedem ce putem construi împreună, prin voluntariat!!

Lumea depinde de noi!

Evenimente locale :

https://www.facebook.com/events/617212415653110/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22sou
rce_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surf
ace%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C
%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&so
urce_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%2
2mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&eid=ARCiyd
t0aYQ2uOQsT2UTESUxFQiCS2KbXIWuuMpAeQK4nRuGIIvwmYvmcgz4LANRu5fvTy3qQ4EwqPmu&fref=m
entions&__xts__[0]=68.ARAlgurQCEue4GnbQoFuo1aYd_3u-T_ILzH9eP0bH3WJKgArgrXMZKzRGHfgpaoD_rli5FkDsxr3Za4tkiqa5gnVyjgTje09HUH9yE6uYG5Y5mahptSden
n-Xf5G1ez0APdAmen9Ev0d6W1ZP7pAz1Jp4VHroXUHJdRbuKigaWWD5d4KaRlWT8Sjh0Ia9UQqMfjYkskrzH272ddP36
KOGAT8kqYkFnL4XXDMcmrA6cz99OciXorAcrgWoTGDlG5VgtQ_oDmJXfOGF8eGsJUIS9PnU95qery1T7nQzm4QLYYOrxI513LLtcpsNyVCl22dT5f_3d53LMyQ6b1kJHZHhLUcoaBG_vgpGQg

IN ACEST EVENIMENT VOM PREZENTA ODD11 DIN OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE LUMII DAR SI
CERCETAREA SOCIOLOGICA LA CARE AU RASPUNS 100 DE CETATENI DIN DIVERSE CATEGORII ALE
SOCIETATII.DUPA ACESTA PREZENTARE VOM PROVOCA DISCUTII PENTRU A GASI SOLUTII SI ALE
PREZENTA DECIDENTILOR.ACESTE DEZBATERI PE ODD11 SUNT ORGANIZATE PENTRU MEMBRII AI
ONG,ELEVI DE LICEU,REPREZENTANTI DIN INSTITUTII PUBLICE DE LA NIVEL JUDETEAN SI CHIAR LOCAL
DAR SI A CELOR INTERESATI.LOCATIILE ACESTOR DEZBATERI VOR SUPORTA MODIFICARI DEOARECE
TREBUIE SA NE ASIGURAM CA VOM AVEA DISTANTARE SOCIALA SI MASURI DE IGENA IN CONTEXTUL
PANDEMIEI CU COVID 19.

REZUMAT EVENT:
SNV PH continua.
Cercetarea sociologica prezentatata astazi in evenimentul public din Saptamana Nationala a
Voluntariatului, indica faptul ca orasele Campina, Ploiesti si Valenii de Munte intr-un procent de
62,8% nu sunt prietenoase cu tinerii.
Orasele destinatii de vacante pentru tineri Sinaia are procentul de 76,6%, iar Busteni are
procentul de 56,4%.
Studiul, deasemenea mai arata ca orasele Ploiesti, Sinaia, Busteni, Campina si Valenii de Munte
nu sunt orase accesibile persoanelor cu dizabilitati cu procentul de 30,9%.
63,8% arata faptul ca cetatenii nu sunt consultați de catre autoritati cu privire la orasul lor iar de
aici avem si un grad redus de incredere in administrație.
63.8% dintre respondenti arata faptul ca in orasele Sinaia,Valeni de Munte,Campina, Bușteni si
Ploiești nu exista spatii verzi pentru locuitorii orașelor.
Stam prost si la selectare selectiva a deseurilor unde 61,7% recunosc faptul ca acest proces nu se
întâmplă.
Studiul mai arata o rata mare la pretul apartamentelor iar la chirii unii nu is permit iar altii spun
ca sunt prea mari.
Va aratam cateva provocari iesite in contextul temei SNV si anume cu referire la ODD 11 unde
observam un trai scazut al cetatenilor.
https://www.facebook.com/events/685356905392099/

In acest eveniment vom prezenta rezultatele a stari de fapt si actuale ale fenomenului de BULLYING
vazut de 500 de elvi si profesori prin completarea chestionarului online initiat de AVT in cadrul
proiectului: SPUNE NU FENOMENULUI DE BULLYING, finantat de Consiliul Judetean Prahova.Ne
propunem sa identificam solutii de combatere,constientizare si interventie imediata.Sunt invitati sa
participe elevi,unitati de invatamant,autoritati publice locale si judetene dar si sectorul ONG.

REZUMAT EVENT:

SNV PH
Tot 13 participanți.
In prezentarea sociologică arătată azi am extras lucruri care trebuie sa ne dea de gandit si sa actionam
cat mai repede pentru a preveni ai combate asemenea comportamente:
72% din respondenti au spus ca au asistat la hartuire sau umilire in diverse medii privind BULLYNG.
64,7% dintre respondenți spun faptul ca BULLYNG ca si comportament se regaseste in mediul scolar apoi
in online.
41,2% au fost victime ale BULLYNGULUI.
Etnia si orientarea sexuala sunt cauze ale BULLYNG si nu numai.
65% dintre respondenți spun faptul că autoritățile nu raspun cu celeritate la cazuri de BULLYNG.
La această cercetare au participat 500 de elevi si profesori din județul Prahova in perioa septembrie noiembrie 2019.
Prahova are o rețea antibullying care trebuie sa i se dea mai multa atentie din partea directorilor de
scoli.
Exista un manual antibulling.
O melodie premitata cu tema BULLYNG.
Tot azi #AVT a primit 3 voluntari cu acte .
#SNV2020

https://www.facebook.com/Acces-la-Locuire-pentru-categorii-defavorizate101680738055819/?eid=ARBKQ5aBbH61ZXhpKQmV_6nyHxemSfuaVBWl6rZQKVLpurfYnBhqluLLwXnhjddReHwjBTeujZZGB4V&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARCt7enBmXZdVeC3fCVoiswEaUl
49V63fflaTUxGRRyb4kNmtvUtzN7gR-F1ceaTjjxJTp-Zur89S3grvgmVHpHzW3d6eQymQB-pAdyWuqOxVjWFUsnNg45ppFagjoXIwfdT_8-3Ntd0Ku8TyVvmPb6ud4LxbFTLGRRhcPKWJun6VyC6LPypcrkVdxCV1-6p97--nMGS1NtbBYG6mIEc6UqijibGhfXgsIUgtNAE5JSx6Vgm9bo8PcD9ujHut1ZpZ6pRTFLv8qHLixfB8JYEnBWs4mo5dkG8ycXVxE85-pQl1D1qrG8G0WXsQxs_SusmsiLIlP3_tJetKeL_2vURHLwrJjeSwZX93g

IN CADRUL ACESTUI EVENIMENT VOM PREZENTA CAMPANIA ACCES LA LOCUIRE PENTRU CATEGORII
DEFAVORIZATE SI IFORMATII DE INTERES PUBLIC COLECTATE IN ACESTE LUNI PRECUM NR DE
APARTAMENTE PENTRU TINERI, NR DE TERENURI ALOCATE TINERILOR PANA IN 35 DE ANI, NR LOCUINTE
SOCIALE, NR DOSARE IN ASTEPTARE, INVESTITII IN LOCUIRE ETC.ACEST EVENIMENT ESTE DEDICAT
SECTORULUI ONG SI AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE,JUDETENE DAR SI DIRECTILOR DIN ASISTENTA
SOCIALA .

https://www.facebook.com/events/298652261429147/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B
%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_d
ata%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A958029994247171%7D%22%7D%2C%7B%22surface%
22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extr
a_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

REZUMAT EVENT:
Azi am prezentat informații publice cu privire la nr de locuinte ANL nr de terenuri atribuite tinerilor pana
in 35 ani,nr locuinte sociale,nr locuinte atribuite celor care au fost evacuați deoare au fost retrocedate
casele fostilor proprietari in M Ploiești ca pilotat in zona locuirii.
Avem proble seriose cu grilele de acordatre locuinte sociale.
Avem locuințe sociale cu conditii de ghetou in Ploiești.
137 de dosare in asteptare de ani de zile la locuintele sociale.
1000 de dosare in asteptare pentru locuințe ANL
1550 de dosare in asteptare pentru primirea unui teren.
Trebuie schimbata politica pe locuire,oamenii depun dosare degeaba,le trece si varsta de 35 de ani si tot
in asteptare sunt.
Trebuie scoasa din grila de atribuire a vechimii cererii.
Trebuie o gandire nouă in acest domeniu.

#AVT
#SNVPH2020

PARTENERI SNV PH:
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET PRAHOVA
ASOCIATIA ARES’EL

CONTRIBUTII:








LOCATIE
TRATATII
CONSUMABILE
DEZINFECTANT
MASTI
CONSULTANTA
MULTIPLICARE MATERIALE

TOTAL PARTICIPANTI LA CELE 3 EVENIMENTE LOCALE : 40 DE PERSOANE DIRECT IAR INDIRECT 120
CUNOSTINE,PRIETENI AI ARTICIPANTILOR CARE AU AUZIT DE SNV SI EVENIMENTELE DERULATE DE TOTI
ACTORII IMPLICTAI .
FIIND PANDEMIE ACESTE EVENIMENTE S-AU DESFASURAT IN AIER LIBER SI AU RESPECTAT TOATE
NORMELE .

LINKURI ONLINE CU APARTII ONLINE:
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/calendar-snv-2020/
https://www.saptamanavoluntariatului.ro/partenerii-locali-snv-2018/

https://www.facebook.com/saptamanaSNV

http://www.viitorultinerilor.org/evenimente/

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

BUGETUL SNV SE RIDICA LA 1000 LEI

INTOCMIT,
VASILE PORUMBARU
E: viitorultinerilor@yahoo.com
T:0720290757

