
TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONCURSULUI  

CINE POATE INTRA?  

1. Festivalul de Voluntariat  este un concurs organizat de voluntarii internaționali din cadrul 
Asociației  „Voluntariat Pentru Viață” Mărășești. În această competiție, echipele formate din 
elevi sau studenți își pot crea propriul proiect de voluntariat pentru comunitatea lor. Echipele 
sunt create de participanți cu ajutorul  organizatorilor, al profesorilor sau al altor mentori. 
(mentorul echipei nu trebuie să fie neapărat profesor) 

2. Oricine, cu vârstă cuprinsă între 6-25 de ani, se poate înscrie la acest concurs, indiferent de 
județul de proveniență.  Fiecare echipă ar trebui să fie formată din 2 până la 30 de participanți. 
Fiecare echipă va avea un mentor/îndrumător sau coordonator (profesor, părinte, coach, 
voluntar, student etc.) Profesorii, părinții și voluntarii nu sunt considerați membri ai echipei.  

SCOPUL PROIECTULUI  

Principalul obiectiv al proiectului este încurajarea și implicarea copiilor și tinerilor în acțiuni care 
pot avea un rol important în dezvoltarea comunității. El promovează idea cetățeniei active și a 
voluntariatului. De asemenea, proiectul își dorește să contribuie la dezvoltarea emoțională și 
civică a generației tinere pe care vrea să o facă să înțeleagă faptul că ea poate produce schimbarea 
pe care vrea să o vadă în jurul ei.  
CONDIȚIILE PRINCIPALE ALE COMPETIȚIEI  
1. Fiecare echipă trebuie să prezinte un proiect de voluntariat care să abordeze o anumită 
problemă a comunității lor și care să aparțină uneia dintre categoriile următoare:   
● Protecția mediului  
● Educație  
● Stil de viață sănătos  
● Serviciul social  

2. Proiectul va monitoriza online activitatea fiecărei echipe înscrise, îi va promova pe canalele 
sociale aferente proiectului. După ce procesul de jurizare va fi încheiat, cele mai inovative și 
creative idei vor fi premiate în cadrul Festivalului de Voluntariat, care va avea loc în luna mai, în 
Focșani/Mărășești. 

CUM SĂ PARTICIPI  
1. Echipele trebuie să completeze formularul de înscriere online (1 formular de la 1 
echipă) și să  completeze toate câmpurile obligatorii până la 31.12.2022.  

2. Pentru a trimite proiectele, echipele ar trebui să trimită portofoliul până la 30.04.2022 și să 
pregătească  o prezentare (video sau text) despre proiect și despre activitățile implementate în 
cadrul acestuia. Acest videoclip de promovare va fi difuzat în cadrul Festivalului de Voluntariat.  

STRUCTURA PROIECTULUI ȘI PREZENTAREA  
1. Proiectul trebuie să aparțină uneia dintre categoriile menționate mai sus.  

2. Proiectul trebuie să includă 3 părți:  

● Promovare (creați conștientizarea publicului cu privire la subiectul dvs. și faceți apel la 
acțiune)*.  Înregistrați procesul pentru portofoliul scris și prezentarea din mai. 
● Acțiune (organizați un eveniment sau creați un produs care ajută la rezolvarea problemei 



alese)*.  Înregistrați procesul pentru portofoliu și prezentare.  

● Reflecție (autoanaliza participantului despre proiect și participarea acestuia la acesta). În 
portofoliu vor  fi adresate întrebări de reflecție.  

* În unele proiecte, părțile „Promovare” și „Acțiune” ar putea fi la fel  

3. Fiecare echipă trebuie să completeze un portofoliu care să-i ghideze înainte și după proiect. 
Portofoliul include întrebări și sarcini, de la etapa de brainstorming până la reflexia finală. Acesta 
va include diferite sarcini și va face parte din evaluare la final. De asemenea, ar trebui să fie o bază 
sau un ghid pentru prezentarea din cadrul Festivalului de Voluntariat.  Acest portofoliu trebuie 
trimis la adresa de e-mail festival.voluntariatptviata@gmail.com  sau prin WeTransfer până la 
31.04.2022.  

4. Prezentarea proiectului dvs. poate fi sub forma unui videoclip, a unui PowerPoint etc. și trebuie 
făcută cu ajutorul portofoliului. Promovarea, acțiunea și reflecția ar trebui să fie incluse în 
prezentare.  Prezentarea va avea loc la Focșani/Mărășești. După prezentări, juriul, publicul și alte 
echipe vor pune întrebări despre proiect. Fiecare echipă trebuie să urmărească cel puțin două 
prezentări ale altor echipe și să pună întrebări interesante.  Acest lucru va fi, de asemenea, evaluat.  

Toate prezentările proiectelor vor fi disponibile ulterior pe Facebook.  

CRONOLOGIE  

17.10.2022-31.12.2022 Înregistrarea echipelor  

01.01.2023-31.04.2023 Implementarea proiectului și depunerea portofoliului  

01.05.2022-13.05.2022 Evaluarea proiectelor și prezentările proiectului  

X.05.2023- Festivalul de Voluntariat- premiere  

SUPORT  

Fiecare echipă poate alege o echipă de voluntari internaționali care lucrează în Asociația 
„Voluntariat  Pentru Viață” pentru a-i ajuta în orice sarcină a proiectului. Această echipă de 
voluntari internaționali  poate ajuta cu partea tehnică, poate oferi asistență cu consumabile și 
ajută la gestionarea proiectului.  Ajutorul voluntarilor internaționali este un drept al oricărei 
echipe înregistrate. Dacă echipa nu alege o  anumită echipă de voluntari, vor primi unul 
aleatoriu. Unul dintre voluntarii din echipă va fi, de  asemenea, în grupul juriului și trebuie să 
analizeze portofoliul echipei sale.  

Cele 4 echipe diferite de voluntari vor fi prezentate pe conturile noastre de socializare sau 
sunt deja  cunoscute de participanți din alte activități. 

 

 
EVALUAREA PROIECTELOR  

1. Evaluarea proiectelor va fi realizată de membri respectați ai județului Vrancea (  
profesori, medici, polițiști, activiști sociali, lucrători guvernamentali etc.). Lista cu membrii 
juriului va fi disponibilă până la 20.04.2023.  
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2. Fiecare proiect va fi evaluat independent de 3 jurați aleși. Unul dintre jurați va fi voluntarul  
proiectului, un jurat va fi profesor și unul va fi o persoană aleatorie din organizație, din 
comunitate  sau voluntar.  

3. Proiectul va fi evaluat după următoarele criterii:  

● Finalizarea portofoliului și respectarea termenelor limită  

● Creativitate și abordare originală  

● Eforturi în promovarea proiectului  

● Abilități de gestionare a timpului și planificare  

● Eforturi luând în considerare munca în echipă  

● Reflecția de sine  

● Claritatea și structura logică a portofoliului  

● Capacitatea de a înțelege nevoile comunităților  

● Claritatea și structura logică a prezentării  

● Feedback și întrebări cu privire la alte proiecte  

● Răspunsul la întrebări  

4. În plus, toate echipele vor putea participa la „Premiul publicului”. Cel mai bun proiect 
pentru acest  premiu va fi selectat prin vot online.  

5. Dacă este necesar, grupurile vor fi evaluate pe grupe de vârstă.  

PREMIUL  

Competiția va fi susținută de întreprinderi locale și include premii interesante din partea lor. De  
asemenea, fiecare membru al echipei va primi un certificat de participare, iar echipa câștigătoare 
primește  o diplomă.  

INFORMAȚIILE ȘI CONTACTELE  
Competiția face parte din proiectul ”Architects of Change” 2021-2-RO01-ESC51-VTJ-
000044626, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Corpul European de 
Solidaritate și implementat de Asociatia Voluntariat Pentru Viata. 

Orice întrebări și sugestii le puteți adresa la e-mailul nostru 
festival.voluntariatptviata@gmail.com, pe contul  nostru de facebook 
(https://www.facebook.com/voluntariatpentruviata)  
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