PROGRAM
Sâmbătă, 5 mai, Deus Providebit (curtea Bisericii Catolice din Pța Trandafirilor)
17.00 Balul ONG
- momente culturale
- licitație picturi cu scop caritativ
- bufet suedez
- premierea ONG-ului
 cel mai implicat în comunitate
 cel mai implicat în susţinerea sectorului civic
 cel mai vizibil şi cu cea mai bună relaţie cu presa
 veteran
 junior
- premierea voluntarului anului
Luni, 7 mai, Fundația Caritas, Str. Mărăști Nr. 13
16:00 – 17:00 Atelier despre contabilitate în sfera ONG, organizator Fundația Alpha Transilvană și Asociația Divers
17:00 – 19:00 Atelier despre managementul proiectelor si resurselor umane în sfera ONG, organizator Asociația
Divers și (urmează să fie confirmat)
Marți, 8 mai, Fundația Alpha Transilvană, Alea Vrancea 1
16:00 – 18:00 Impactul Modificării Legii Asistenței Sociale asupra ONG-urilor din domeniul social-medical din
județul Mureș - masă rotundă
Miercuri, 9 mai
10:00 – 12:00 Vino cu bunicii în Europa! – Călătorie virtuală în Uniunea Europeană – Biroul Europe Direct și
Consiliul Județean Mureș - Sala de Ședințe al Consiliului Județean Mureș
12:00 – 14:00 Kuki și prietenii ei în Uniunea Europeană – lansare de carte pentru copii despre Uniunea Europeană
– CISPER Centru Tîrgu Mureș, Str. Călărașilor Nr. 34
16:00 – 18:00 Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, masă rotundă, organizator
Biroul Europe Direct din cadrul Consiliului Județean Mureș și Asociația Divers - Casa Bernady, Str Horea nr. 6
Joi, 10 mai, Casa Bernády, Str. Horea Nr. 6
16:00 – 18:00 Masă rotundă cu titlul „Rețele civice în județul Mureș - rezultate și provocări”
18:00 – 19:00 Ședința organizatorică pentru derularea târgului din 12 mai
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Sâmbătă, 12 mai 2012, Piaţa Trandafirilor, Târg ONG
10:00 Deschidere Festivă Târg ONG
Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale
12:00

Marşul ONG
Reprezentanţii ONG-urilor vor înconjura P-ţa Trandafirilor împreună cu beneficiarii şi susţinătorii lor. Coloana
va porni de la trecerea de pietoni din faţa Ceasului cu Flori în sensul Palatului Culturii.
Sunt invitaţi să se alăture Marşului ONG reprezentanţii aleşi în Consiliul Județean şi Municipal, reprezentanţii
instituţiilor autorităţilor publice, partidelor politice şi jurnalişti. Aceștia se vor alătura câte unui ONG fără pancarde
distinctive ale instituției sau partidului din care fac parte.
Marşul se desfăşoară cu scopul susţinerii sferei civice şi atragerii atenţiei asupra importanţei acesteia în viaţa
comunităţii.
Concurs de promovare a voluntariatului în Judeţul Mureş
Vizitatorii vor primi formulare care se completează cu informaţii dobândite în urma vizitării mai multor
standuri ale organizaţiilor participante.
10:00 –18:00 Activităţi interactive, ateliere de dans, concursuri sportive şi de cultură generală, organizate de către
asociaţiile şi fundaţiile participante
Concursuri sportive
10.30 Concurs alergare ştafetă
11 :00 Concurs biciclete, Concurs îndemânare biciclete
13,00 Concurs simultan şah, Concurs simultan table
Concursuri sportive pentru persoanele cu dizabilităţi
Activităţi şi momente culturale:
10:15; 11:00; 12:00-13:00
Muzică de fanfară
13:00 Moment dansuri folclorice române, maghiare şi rome
15:00 Concurs cu premii de cultură generală
16:00 Formația Vecker
17:00 Muzică folk
18:00 Premiere standuri
18:00 – 19:00 Concert (de confirmat)
Activităţi preventive pentru sănătate:
- măsurare tensiune arteriană

-

Activităţi interactive:
- jocuri Interactive pentru copii
- modelare din lut pentru copii
- iniţiere în lucru de mână
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determinarea glicemiei

