Asociatia de Voluntariat International
din Moldova – AVI Moldova

Service Civil International (SCI) branch

Avem NEVOIE de tine!

Echipa AVI Moldova creşte şi avem nevoie de ajutorul tău pentru a o face cea mai buna! Dacă decizi să
devii voluntar, cel mai bun mod este de a completa chestionarul dat mai jos şi să indici domeniile în care
crezi că te încadrezi cel mai bine. După expedierea chestionarului, vei primi o notificare cu o invitaţie să
subscrii la buletinul nostru de ştiri voluntar@avimd.org, precum şi să te alături forumului nostru
de discuţii.
Există oportunităţi nelimitate, iar timpul pe care trebuie să îl oferi activităţilor depinde doar de tine.
Completează acest chestionar şi expediază-l oficiului nostru astăzi!!!

A. Personal Details
Nume, Prenume
Adresa
Cel mai bun timp pentru
a ma conacta

Oraş

Regiune

Ţara

Email

Website

Telefon

Telefax

B. Informaţie despre AVI Moldova
Consideri că eşti suficient informat despre activităţile şi sopurile AVI
Moldova ?

Da

Nu

Ai vrea să primeşti mai multă informaţie privitor la AVI Moldova şi obiectivele
sale principale???

Da

Nu

C. Mi-ar plăcea să (dublu click pe chenarl sur):
Scriu proiecte
Organizez tabere de lucru
Foi în Echipa de Publicitate
Fiu mentor al voluntarilor
Scriu rapoarte şi activităţile de
Scriu articolele de ştiri
continuare
Planific festivaluri
Traduc texte în diferite limbi străine
Aspecte culturale ale oraşului
Expediez buletinele de ştiri
Am grijă de flori
Lucrez cu şcolile
Fac muncă de birou
Lucrez cu persoane cu disabilităţi
Lucrez la computer
Lucrez la scrierile tehnice (rectificare,
Fiu în Consiliul Directoral AVI Moldova redactare,etc.)
Planific călătoriilor, excursiilor
Lucrez la colectarea de fonduri
Contabilitate
Fiu punct de legătură pentru rezidenţi
Răspund de domeniul întreţinerii şi
Lipesc afişe
reparaţiilor
Planific activităţi de artă
Creez parteneriate cu alte organizaţii
Recrutez alţi voluntari
Pregătesc banere pentru evenimente şi
Scriu comunicate de presă
sărbători
Planific concerte şi evenimente
Activităţi de pregătire şi ordonare
Activez în domeniul mediului
Planificare strategică
(ecologie)
Dezvoltarea IT şi computere
Supraveghez lucrările de curăţenie
Coordonarea proiectelor
Reprezint AVI Moldova în relaţiile cu
Altceva:_____________________________
contactele externe
_____________________________________
Association of International Volunteering from Moldova (AVI-Moldova)
Republic of Moldova, mun. Chişinău, MD 2012, str. V. Alecsandri 129, 3A
GSM: +373 68104493, Tel./fax: +373 22930415, E-mail: avi@avimd.org
Web: www.avimd.org

Asociatia de Voluntariat International
din Moldova – AVI Moldova

Service Civil International (SCI) branch

D. Aş vrea să fiu voluntar în:
Proiecte scurte, finite
Într-un comitet (PMT)
Într-un PrepTeam
În Proiecte lungi
În oficiu
Mai mult de 10 ore pe lună

De la 2 la 10 ore pe lună
Aproximativ o oră pe săptămână
Aproximativ două ore pe lună
Pe bază generală
La necesitate (când e nevoie)

E. Experienţă de voluntariat:
Sunt un voluntar activ
Am fost voluntar în trecut
Mi-ar plăcea să încerc să fiu voluntar
Sunt voluntar la un alt ONG
Am fost antrenat ca voluntar într-un
program special
Am făcut voluntariat internaţional

Am fost/ sunt voluntar pe termen lung
Antrenez voluntari
Coordonez voluntari
Am publicaţii despre voluntariat
Nu am fost niciodată voluntar
Altceva:
__________________________________
__________________________________

F. Lucruri relevante despre mine de adăugat:

G. Confirmare:
Prin aceasta confirm ca toată informaţia oferită reflectă realitatea şi dorinţa mea de fi
inclus în lista voluntarilor AVI Moldova. Pentru a fi informat în continuare cu privire la
următorii paşi, vreau sa subscriu voluntar@avimd.org.
Locul:

Data:

Semnătura:

Association of International Volunteering from Moldova (AVI-Moldova)
Republic of Moldova, mun. Chişinău, MD 2012, str. V. Alecsandri 129, 3A
GSM: +373 68104493, Tel./fax: +373 22930415, E-mail: avi@avimd.org
Web: www.avimd.org

