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Regulamentul concursului
”Festivalul Voluntarilor 2016”, ediția a XIV-a

Regulament

coordonat

cu

Ministerul Regulament aprobat de Asociația Obștească

Tineretului și Sportului al RM, în persoana

”Serviciu pentru Pace”, în persoana Dl-ui

dl-ui Ministru, Victor Zupco

Vitalie Bujac, președinte SPP

I. Descriere generală:
1.1 „Festivalul Voluntarilor” este un eveniment organizat anual pentru a recunoaşte public
meritele voluntarilor din Republica Moldova.
1.2 Organizatorii evenimentului sunt: Asociația Obștească "Serviciu pentru Pace", Ministerul
Tineretului şi Sportului al R. Moldova și alte ONG-uri din cadrul Coaliţiei pentru promovarea
legii și activităților de voluntariat, în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a
Municipiului Chişinău și Centrul Republican de Voluntariat (RVC).
Finanțatorul general al Festivalului este Ministerul Tineretului și Sportului al R. Moldova.
1.3 Metoda de recunoaștere publică a meritelor în cadrul Festivalului Voluntarilor este concursul,
organizarea căruia este reglementată prin prezentul Regulament.
II. La concurs pot participa:
(1) voluntari de orice vârstă și apartenență;
(2) organizaţii, companii şi grupuri de inițiativă ce promovează voluntariatul;
(3) persoane talentate în ale scrisului, artei fotografice și video;
(4) jurnalişti/bloggeri care au promovat activităţile de voluntariat.
III. Procedura de aplicare
3.1 Dosarul pentru concurs
Fiecare aplicant urmează să completeze un singur formular de participare, care poate fi descărcat
de pe pagina web a concursului www.festivalulvoluntarilor.md la care să anexeze şi alte
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materiale relevante (fotografii, scrisori de recomandare, diplome, certificate, etc.), sau poate fi
completat direct pe pagina indicată mai sus.
3.2 Perioada de aplicare
Perioada de concurs este 17 octombrie – 22 noiembrie 2016.
Data limită de prezentare a dosarelor este 22 noiembrie 2016, ora 18:00.
3.3 Metoda de aplicare
Formularele

pot

fi

descarcate

www.festivalulvoluntarilor.md

și

direct
pot

fi

pe

pagina

expediate

web
la

a

adresa

concursului:
de

e-mail

festivalul.voluntarilor@gmail.com.
3.4. Limba de uz în formularele de aplicare poate fi: româna, rusa, engleza.
IV. Participanţii pot aplica la una din următoarele categorii:
1. Cea mai activă Organizaţie/ Asociaţie Obştească, care promovează voluntariatul în RM;
2. Cel mai activ Coordonator de voluntari;
3. Cel mai activ Voluntar;
4. Cel mai activ jurnalist/blogger care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2016;
5. Cel mai bun eseu la tema:“Voluntariatul, ca trend de dezvoltare și individualizare
personală”;
6. Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune foto și video;
7. Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2016;
8. Cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de voluntariat realizată în 2016;
9. Voluntariat corporativ;
10. ”Ambasadorul Voluntariatului”- persoanele publice fac voluntariat;
11. Cel mai activ voluntar internațional.
12. Cel mai bun coordonator de voluntari municipal din cadrul Săptămînii Naționale a
Voluntariatului
V. Jurizare
5.1 Componența
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a) Juriul va fi constituit din reprezentanţi de la Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia
Generală Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău, Coaliţia pentru promovarea legii şi
activităţilor de voluntariat, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, RVC, finanţatori,
experţi, jurnaliști şi membri ai sectorului asociativ.
b) Președintele juriului va fi ales de către forul reprezentativ enumerat mai sus, acesta fiind
responsabil de comunicarea rezultatelor finale.
5.2 Examinarea
Perioada de examinare a dosarelor este de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei
de aplicare la concurs.
5.3 Rezultate
Actul juridic prin care se confirmă rezultatele jurizării este procesul verbal al ședinței de jurizare,
semnat de către toți membrii juriului, în 3 exemplare.
VI. Criteriile de selectare:
(1) Cea mai activă organizaţie care promovează voluntariatul în Republica Moldova*
a. nr. de activităţi realizate în 2016;
b. nr. de voluntari implicaţi;
c. impactul activităţilor;
d. parteneriatul cu alte instituţii.
* - Categorie în cadrul căreia se vor oferi două seturi de premii în virtutea provenienței
aplicantului la concurs: mediu rural sau mediu urban
(2) Cel mai activ voluntar/ cel mai activ coordonator de voluntari
a. nr. de activităţi, în care a fost implicat pe parcursul anului 2016;
b. viziunea referitor la activitatea de voluntariat;
c. beneficiul pentru comunitate;
d. diplome, recomandări eliberate voluntarului / coordonatorului de voluntari.
(3) Cel mai activ journalist/blogger care promovează voluntariatul
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a. nr. de materiale publicate în anul 2016 în domeniul voluntariatului (articole ce
promovează voluntariatul în R. Moldova sau peste hotare);
b. relevanţa şi originalitatea articolelor;
c. impactul materialelor media (numărul aproximativ de beneficiari).
(4) Cel mai bun eseu la tema :“Voluntariatul, ca trend de dezvoltare și individualizare
personală”;
a. argumentarea constructivă a opiniei;
b. sugestii concrete în promovarea voluntariatului în rîndul persoanelor ce-și atribue o
valoare unică datorită voluntariatului;
c. exprimarea şi coerenţa ideilor;
d. modul în care voluntariatul influențează imaginea persoanei ce-l practică.
e. prin ce activități, voluntarul se poate numi trendy?
(5) Cel mai reuşit spot video de promovare a voluntariatului
a. originalitatea spotului;
b. claritatea ideilor.
(6) Cea mai creativă fotografie de promovare a voluntarilor
a. se acceptă fotografiile:
1. color sau alb-negru;
2. cu o rezoluţie nu mai mică de 10 megapixeli
b. încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere al mesajului)
c. creativitate şi originalitate
d. calitate artistică/tehnică
e. lucrări foto, însoţite de o descriere succintă a mesajului
f. un participant poate aplica la concurs cu maxim 3 poze
(7) Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2016*
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a. nr. de activităţi realizate în 2016;
b. nr. de voluntari implicaţi;
c. impactul activităţilor;
d. parteneriatul cu alte instituţii.
* - Categorie în cadrul căreia se vor oferi două seturi de premii în virtutea provenienței
aplicantului la concurs: mediu rural sau mediu urban

(8) Cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de voluntariat realizată în 2016*
a. impactul proiectului/ activităţii asupra societăţii
b. rolul voluntarilor în implementarea proiectului/ activităţii
c. numărul de voluntari implicaţi/ beneficiari şi rezultatele obţinute
* - Categorie în cadrul căreia se vor oferi două seturi de premii în virtutea provenienței
aplicantului la concurs: mediu rural sau mediu urban
(9) Cea mai activă Companie implicată în acțiuni de voluntariat pe parcursul anului 2016
a. nr. de proiecte realizate cu implicarea voluntarilor pe parcursul anului 2016
b. numărul de voluntari implicaţi / beneficiari şi rezultatele obţinute
c. impactul activităţilor asupra societății
(10) ”Ambadasorul Voluntariatului 2016” - persoanele publice fac voluntariat
a. nr. de activităţi, în care a fost implicat pe parcursul anului 2016
b. viziunea referitor la activitatea de voluntariat
c. beneficiul pentru comunitate
(11) Cel mai activ voluntar internațional.
a. misiunea pe care o face voluntarul în RM
b. impactul activităţilor asupra societății

Coaliţia
Voluntariat
FESTIVALUL VOLUNTARILOR 2016 ediţia a XIV-a
„Jos pălăria” în faţa voluntarilor!”

c. nr. de activităţi realizate în 2016
d. viziunea referitor la activitatea de voluntariat;
e. diplome, recomandări eliberate voluntarului.
(12) Cel mai bun coordonator de voluntari municipal din cadrul Săptămînii Naționale a
Voluntariatului
a. Numărul de activități din zona coordonată
b. Numărul de beneficiari ai activităților realizate în SNV
c. Impact
VII. Specificații
7.1 Fiecare participant are dreptul de a aplica concomitent la mai multe categorii din concurs.
7.2 În cazul în care aplicantul beneficiază de dreptul prevăzut în articolul 7.1, juriul va acorda
acestuia un singur premiu, corespunzător categoriei de merit mai mare.
VIII. Premii
8.1 Toți cîștigătorii Festivalului Voluntarilor, ediția a XIV- a vor primi premii bănești, diplome și
cadouri oferite de partenerii evenimentului.
8.2 Ridicarea premiilor va avea loc în cadrul Festivalului Voluntarilor, ediția a XIV- a, la data de
4 decembrie, 2016.
8.2 Pentru ridicarea premiilor va fi nevoie de prezentarea unui act de identitate (certificat de
naștere, buletin de identitate).
IX. Anunțarea rezultatelor concursului
Rezultatele jurizării vor fi prezentate în cadrul „Festivalului Voluntarilor 2016”, la data de 4
decembrie, curent, începând cu ora 12:00.
Locul desfășurării evenimentului va fi anunțat de către organizatori.

