GALA DE PREMIERE
„Jos pălăria în fața voluntarilor!” – ediția 2018
REGULAMENT
DESCRIERE GENERALĂ
Prezentul Regulament stabilește modalitatea de organizare și desfășurare a concursului din cadrul
Galei de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!” – ediția 2018, care are ca scop recunoașterea
meritelor voluntarilor și organizațiilor care au contribuit la dezvoltarea voluntariatului în Republica
Moldova pe parcursul anului 2018.
ORGANIZATORI ȘI PARTENERI
Gala de premiere are loc în cadrul evenimentului de încheiere a proiectului „SNV 2018 - Hai în gașca
voluntarilor!” al Asociației Obștești „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) și este organizată în
comun cu Coaliția Voluntariat, conform Capitolului III din Strategia de Dezvoltare a Societății Civile
(SDSC). Activitatea este susținută de către Guvernul R. Moldova prin intermediul Programului de
Granturi al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (MECC).
DESCRIEREA CONCURSULUI
Secțiuni și categorii
Concursul este împărțit în două secțiuni, având următoarele categorii:
I. Cele mai relevante realizări în contextul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV):
1. Cei mai activi Coordonatori Raionali / Municipali SNV 2018;
2. Cele mai interesante poze care au fost postate pe rețelele de socializare cu #SNV2018.
II. Merite deosebite pe, parcursul anului 2018, în sectorul voluntariat:
1. Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul sau / și implică
voluntari;
2. Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat;
3. Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional;
4. Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV);
5. Cel mai bun Coordonator de voluntari;
6. Cel mai activ voluntar.
Valoarea premiilor
Pentru secțiunea I, categoria 1:
Premiul 1: 7000 lei (1 premiu bănesc și diplomă guvernamentală de gradul I);
Premiul 2: 6000 lei (1 premiu bănesc și diplomă guvernamentală de gradul I);
Premiul 3: 5000 lei (1 premiu bănesc diplomă guvernamentală de gradul I);
Mențiuni: 4000 lei (7 premii bănești diplomă guvernamentală de gradul I).
Pentru secțiunea I, categoria 2: 1500 lei (3 premii bănești și diplomă MECC).
Pentru secțiunea II: 7000 lei pentru fiecare categorie (6 premii bănești și diplomă guvernamentală).
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Premiile pentru secțiunea I, categoria I vor fi transferate de către TDV, iar premiile pentru secțiunea
I, categoria 2 și secțiunea II, toate categoriile, vor a fi transferate de către MECC, după ce se vor opri
taxele și impozitele reglementate de legislația în vigoare la momentul acordării premiilor.
Diplomele eliberate de către autoritățile publice centrale în parteneriat cu organizatorii concursului
vor fi înmânate doar în cadrul Galei de premiere din 20 decembrie 2018. În cazul în care câștigătorul,
din motive obiective, nu va putea fi prezent la eveniment, acesta va delega în locul lui o altă persoană,
informând organizatorii la adresa tdv.voluntariat@gmail.com, cu cel puțin 24 ore înainte. La
necesitate premianții și persoanele delegate vor prezenta buletinele de identitate în cadrul galei.
Condiții de eligibilitate
Secțiunea I
Secțiunea I, categoria 1, este destinată Coordonatorilor Raionali / Municipali ai Săptămânii
Naționale a Voluntariatului (SNV) 2018. Pozițiile vacante de coordonare voluntară la nivel raional /
municipal a evenimentului sunt scoase la concurs în fiecare an și pot fi ocupate de reprezentanți ai
autorităților publice raionale, primăriilor, instituțiilor publice, organizațiilor societății civile și
grupurilor de inițiativă.
Câștigătorii de la Secțiunea I sunt selectați de către Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață”
(TDV), Secretariatul Coaliției Voluntariat.
Secțiunea II
La această secțiune pot aplica voluntari de orice vârstă; persoane juridice de drept public şi de
drept privat fără scop lucrativ, naționale și internaționale, care promovează voluntariatul;
Coordonatori de voluntari din cadrul IGAV; jurnaliști, bloggeri și instituții mass-media care au
promovat activitățile de voluntariat etc. Mai multe detalii pentru fiecare categorie sunt indicate la
criteriile de evaluare.
Procedura de aplicare pentru secțiunea II
Fiecare aplicant urmează să completeze formularul de participare, care poate fi accesat pe pagina web
www.cucap.md și să anexeze copia buletinului de identitate, precum și alte materiale relevante din
2018 (scrisori de recomandare, diplome, certificate – în conformitate cu premiul la care se aplică).
Dosarul de aplicare pentru secțiunea II va fi expediat electronic până la data de 17.12.2018, ora
11:00, la adresa tdv.voluntariat@gmail.com, cu indicarea denumirii categoriei pentru care se aplică
la subiectul mesajului. Chiar dacă un aplicant depune dosarul pentru mai multe secțiuni, acesta va
primi doar un premiu.
Calendarul de desfășurare a concursului
a) pentru secțiunea I „Cele mai relevante reușite în contextul Săptămânii Naționale a
Voluntariatului (SNV)”
Prezentarea datelor finale despre SNV
Stabilirea premianților
Selectarea celor mai interesante poze cu #SNV2018
Invitarea câștigătorilor la eveniment
Desfășurarea Galei de premiere

2 decembrie 2018
3 decembrie 2018
5 decembrie 2018
7 decembrie 2018
20 decembrie 2018

b) pentru categoria II „Merite deosebite pe parcursul anului în domeniul voluntariat”
Deschiderea perioadei de aplicare
Încheierea perioadei de aplicare

5 decembrie 2018
17 decembrie 2018, ora 11:00
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Jurizarea și invitarea potențialilor câștigători
Desfășurarea Galei de premiere

18 decembrie 2018
20 decembrie 2018

JURIZARE
Componența
Juriul este constituit din organizatorii și partenerii evenimentului. Fiecare dintre organizațiile /
instituțiile implicate în organizare va delega câte o persoană în juriu: Cancelaria de Stat, MECC,
Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Platforma pentru Cetățenie Activă și
Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Membrii
juriului vor alege un președinte.
Modalitatea de lucru
Fiecare membru din juriu va fi raportor pentru câte o categorie (maximum 2) din secțiunea II a
concursului. Acesta va calcula datele cantitative conform criteriilor de selecție și va raporta rezultatele
la ședința de jurizare. Primii 10 clasați pe fiecare criteriu cantitativ vor fi notați de la 1 la 10 puncte
și se va face media aritmetică a rezultatelor cantitative.
Cele mai relevante dosare vor fi prezentate juriului de către raportor. Membrii juriului vor nota de la
1 la 10 puncte și se va face media aritmetică a rezultatelor calitative. Câștigătorii vor fi desemnați în
urma calculării mediei aritmetice a notei calitative și cantitative.
Raportorul va prezenta tabelul cu rezultatele cantitative semnat. Tabelul cu rezultatele finale pe
fiecare categorie va fi semnat de către toți membrii juriului. Toate documentele vor fi anexate la
procesul verbal al ședinței de jurizare.
Conflict de interese
În cazul existenței unui conflict de interese, acesta se anunță membrilor juriului. Persoana aflată în
conflict de interese nu va participa la jurizarea categoriei respective.
Criterii de evaluare
Secțiunea I categoria 1 „Cei mai activi Coordonatori Raionali / Municipali SNV 2018”:
a) numărul de activități desfășurate în SNV 2018, care sunt confirmate prin poze sau video.
Secțiunea I categoria 2 „Cele mai interesante poze care au fost postate pe rețelele de socializare cu
#SNV2018”:
a) mesajul pozei / pozelor distribuite pe rețelele de socializare.
Secțiunea II categoria 1 „Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul
sau / și implică voluntari”:
a) dovada realizării activității – materiale scrise, foto, audio și video care promovează
voluntariatul etc;
b) nr. de beneficiari;
c) creativitatea și calitatea materialelor realizate.
La această categorie pot aplica persoane / instituții care au realizat campanii locale / naționale pentru
promovarea / și cu implicarea voluntarilor, incluziv jurnaliști, bloggeri și instituții mass-media care
au promovat activitățile de voluntariat.
Secțiunea II categoria 2 „Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat”:
a) valoarea susținerii financiare (inclusiv în natură);
b) nr. de beneficiari;
c) impactul susținerii financiare.
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La această categorie pot aplica organizații / instituții naționale și internaționale care oferă sprijin prin
intermediul unor programe, inclusiv financiar, pentru dezvoltarea sectorului de voluntariat, precum
și orice persoană fizică, cât și firme / companii din business.
Secțiunea II categoria 3 „Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional”:
a) nr. de activități organizate;
b) nr. de beneficiari;
c) calitatea și impactul activităților.
La această categorie pot aplica și voluntari internaționali care fac voluntariat în Moldova, precum și
voluntari moldoveni care fac voluntariat peste hotare sau organizații care promovează voluntariatul
internațional.
Secțiunea II categoria 4 „Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV)”:
a) nr. activităților de voluntariat realizate în 2018;
b) nr. orelor de voluntariat efectuate de voluntari în IGAV;
c) nr. de beneficiari;
d) calitatea și impactul activităților.
La această categorie pot aplica organizații / instituții care au Statut de Instituție Gazdă a Activității
de Voluntariat (IGAV)
Secțiunea II categoria 5 „Cel mai bun Coordonator de voluntari”:
a) nr. de voluntari implicați în activitatea IGAV;
b) nr. de activități de voluntariat organizate pe parcursul anului;
c) calitatea și impactul activităților.
La această categorie pot aplica persoane care activează în calitate de Coordonator de voluntari în
cadrul unei IGAV.
Secțiunea II categoria 6 „Cel mai activ voluntar”:
a) nr. de ore de voluntariat realizate în cadrul unei Instituții Gazdă a Activității de Voluntariat
(IGAV) și/sau grupuri neformale;
b) nr. de activități de voluntariat organizate pe parcursul anului – demonstrate (linkuri la postări,
raport de activitate etc.) sau lista de responsabilități îndeplinite prin fișa de post;
c) calitatea și impactul activităților.
La această categorie pot aplica voluntari de orice vârstă, care fac voluntariat în R. Moldova.
Alte prevederi
Prin participarea la acest concurs, fiecare aplicant își dă acordul cu privire la colectarea şi
prelucrarea de către organizatori a datelor cu caracter personal. Organizatorii vor prelucra aceste
date doar în scopul organizării și promovării concursului.
La examinarea dosarelor, membrii juriului vor ține cont de valorile: mod sănătos de viață; toleranță;
respect; responsabilitate; profesionalism; spirit de echipă; transparență; cooperare; sustenabilitatea
mediului înconjurător și drepturile omului, inclusiv egalitatea de gen.
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