
Proiectul de voluntariat  

BUCOVINA BUILD & TRAVEL 2018 
17 – 21 septembrie 2018, Rădăuţi, jud. Suceava 

 

 

Ora Activitatea 
07:30 – 08:00 Sosire voluntari pe şantier 

08:00 – 08:30 Verificare documente înscriere şi repartizarea pe case 

08:30 – 09:00 Pregătire voluntari pentru activităţile de construcţie 

  

09:00 – 10:45 HAI LA MUNCĂ 
☺ 

10:45 – 11:00 Pauza de cafea 

11:00 – 13:00 HAI LA MUNCĂ 
☺ 

13:00 – 14:00 Pauza de prânz  

 

Programul zilnic  
Detalii   

Voluntarii din Rădăuţi sau localităţile învecinate şi/sau cei care beneficiază de cazare 
Voluntarilor li se va spune casa / casele la care sunt repartizaţi   
Echipare voluntari cu echipament de protecţie (cască, mănuşi, ochelari de protecţie) 
Prezentare proiect voluntariat  
Protecţia muncii şi prezentarea activităţilor de construcţie din ziua respectivă  
Prezentarea liderilor de casă şi împărţirea voluntarilor în echipe (liderii de casă vor striga numele 
voluntarilor repartizaţi la casa lor)   
Voluntarii participă la activităţile de construcţie din ziua respectivă 
Cafea / ceai / fructe / snacks-uri  
Voluntarii participă la activităţile de construcţie din ziua respectivă  

 14:00 – 16:30  HAI LA MUNCĂ 
☺ 

 
     

 16:30 – 17:00  Curăţenie pe şantier  
     

 
17:00 

 Plecarea de pe şantier  
  MULŢUMIM, DRAGI VOLUNTARI!  

    

     

 17:30  Sosire voluntari hotel  

 19:30 – 21:00  Cina  

 22:00  SOMN UŞOR 
☺ 

 

 16:30 – 17:00  Sosire voluntari pe şantier   
17:00 – 17:30 Verificare documente înscriere şi repartizarea pe case 

 
 
 

 

17:30 – 18:00 Pregătire voluntari pentru activităţile de construcţie  
 
 
 
 
 

18:00 – 20:30 HAI LA MUNCĂ 
☺ 

 
20:30 – 20:45 Curăţenie pe şantier  

Plecarea de pe şantier 
20:45 

MULŢUMIM, DRAGI VOLUNTARI! 

 
Voluntarii participă la activităţile de construcţie din ziua 
respectivă  
Voluntarii strâng uneltele şi lasă şantierul curat şi rânduit pentru 
următoarea zi  
Voluntarii care beneficiază de cazare vor pleca la hotel pe jos sau 
cu mijloc de transport  
Voluntarii care NU au cazare vor pleca spre casă pe cont propriu 
Odihnă, duş, timp liber  
Pentru cei care au optat pentru cină (diverse restaurante) 

 
Voluntarii din Rădăuţi sau localităţile învecinate  
Voluntarilor li se va spune casa / casele la care sunt repartizaţi 
Echipare voluntari cu echipament de protecţie (cască, mănuşi, 
ochelari de protecţie)  
Prezentare proiect voluntariat  
Protecţia muncii şi prezentarea activităţilor de construcţie din 
ziua respectivă  
Prezentarea liderilor de casă şi împărţirea voluntarilor în echipe 
(liderii de casă vor striga numele voluntarilor repartizaţi la casa 
lor)  
Voluntarii participă la activităţile de construcţie din ziua 
respectivă  
Voluntarii strâng uneltele şi lasă şantierul curat şi rânduit pentru 
următoarea zi  
Voluntarii vor pleca spre casă pe cont propriu 

 
14:00 – 16:00 HAI 

LA MUNCĂ 
☺ 

 
16:00 – 16:45 
Curăţenie pe şantier 
Pregătire pentru ceremonia 
de înmânare a cheii 

 

17:00 – 18:00 Ceremonia 
de înmânare a cheii 
 
MULŢUMIM, 
DRAGI VOLUNTARI! 


