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REGULAMENTUL MARATONULUI VOLUNATAR «DONE IN 72»
Denumirea
proiectului

Maratonul Voluntar „Done In 72”
Proiectul este implementat în cadrul Programului de Granturi 2020 pentru organizațiile
de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării R.M.
Organizator

Informatie despre
organizator

CENTRUL REPUBLICAN AL VOLUNTARILOR RVC,
CCE «KEDEM» I.P.

Contacte

Adresa: str. Е. Doga 5, of. 310
Telefon: 022509646, 069020369
E-mail: office@rvc.md
Site: rvc.md

Misiune

Dezvoltarea voluntariatului și cultivarea spiritul de inițiativă al tinerilor la nivel republican prin abordarea nevoilor sociale naționale.

«Done in 72» este un proiect orientat spre soluționarea necesităților din Republica Moldova
și spre încurajarea schimbului de experiență între participanții organizațiilor de voluntariat
în formatul unui maraton de 3 zile. În cadrul proiectului vor participa 72 de persoane din
12 orașe ale Republicii Moldova. Proiectul este împărțit în mai multe etape:

Descrierea
proiectului

●

Desfășurarea Maratonului de 72 de ore în mun. Chișinău și a unui pre-camp
suplimentar de o zi pentru familiarizarea și coeziunea echipei participanților.

●

Elaborarea de către participanții «Done in 72» a unui proiect de voluntariat pe baza
găsirii și soluționării necesităților din orașele și satele RM timp de 2 luni.
Desfășurarea unui seminar intermediar de o zi, cu bilanțul activității voluntarilor în
localitățile lor.
Lansarea concursului online cu scopul determinării celor mai calitative soluționări
ale necesităților în cadrul activității desfășurate.

●
●
●

Termen

Reguli de
participare

Ceremonia finală de premiere a celor mai activi participanți și câștigători ai
concursului online.

- Maratonul: 9-13 septembrie 2020 (datele maratonului se pot schimba în conformitate
cu situația epidemiologică instabilă din țară)
- Rezolvarea problemelor în regiuni: octombrie-noiembrie 2020
- Seminar intermediar: noiembrie 2020
- Ceremonia finală de premiere: decembrie 2020
1. Fiecare cetățean al Republicii Moldova, care este deja voluntar / dorește să se alăture
mișcării de voluntariat are dreptul să depună cerere de participare la proiectul "Done
in 72".
2. Dintr-un oraș pot participa nu mai puțin 4 persoane.
3. Vârsta participanților la proiect 15-35 ani.
4. La formarea grupurilor în cadrul maratonului, participanții vor fi repartizați de organizatori în funcție de necesitățile propuse.
5. Proiectul se va desfășura în limba rusă.
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6. Termenul de depunere a chestionarelor de la orașele Republicii până la 15 august
2020.
7. Transferul în Chișinău se efectuează independent de către fiecare participant, obligatoriu, la ora indicată. Transferul din Chișinău la locul desfășurării se efectuează de
către organizatori.
8. Coordonarea ulterioară a planului elaborat de soluționare a necesităților în regiuni se
realizează de către liderul grupului de inițiativă la locul aflării, cu însoțirea ulterioară
a coordonatorului proiectului.
9. Participanții confirmă în scris acordul permisiunii de foto/video.
10. Participarea la toate etapele proiectului este obligatorie!

Calități personale

Locul
desfășurării

- Participantul proiectului "Done in 72" - responsabil, binevoitor, cu un mod de viață
activ, atent și cointeresat față de problemele societății, decisiv, proactiv, încrezător în
abilitățile sale, cu accentuate calități de lider, capabil să lucreze în echipă.
- Se desfășoară interviul primar de către coordonatorul proiectului obligatoriu cu toți
candidații
- Interviul cu candidații din orașele RM se desfășoară online
- Maratonul faptelor bune - Baza de odihnă DACIA-MARIN, Vadul lui Voda
- Seminarul intermediar - or. Chișinău, CCE “КЕDЕМ”, Е.Dоga 5.
- Ceremonia finală - or. Chișinău, CCE “КЕDЕМ”, Е.Dоga 5.
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