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Organizator: Asociația Lume Bună – Proiect MOV - Meditații Oferite de Voluntari 

Participanți: Grupele de voluntari implicate în proiectul MOV - liceeni sau studenți 

Perioada de desfășurare: 16.11.2021-27.05.2022 

 

Introducere 
 

Cât valorează o oră? Oare orele sunt egale între ele? Cu siguranță, acel timp pe care îl dedicați unui 

copil pentru a-l ajuta, este un timp foarte bun! Acea oră nu este una obișnuită, este mult mai mult!  

 

Nici nu vă dați seama cât de mult contează implicarea voastră pentru acești copii. Și nu numai pentru 

ei: pentru părinții și profesorii lor și chiar pentru voi. 

 

Câteva dintre câștigurile voastre: 

● Deveniți prieteni, îndrumători și adevărate modele pentru cei mai mici; cunoașteți oameni 

noi și situații de viață de care, poate, nici nu aveți habar că există. 

● Atunci când transmiteți cunoștințele voastre o să vedeți că vă organizați ideile și le 

comunicați mult mai bine și eficient -  un exercițiu neprețuit în orice tip de activitate viitoare. 

● Lucrul în echipă - o obișnuință care, iarăși își va arăta roadele în viitor 

● Într-un proiect pe termen lung răbdarea și perseverența sunt întotdeauna răsplătite: 

○ descoperiți multe lucruri noi care vă ajută in dezvoltarea voastra personala, să vă 

îmbunătățiți modul de lucru, poate chiar să luați decizii în ce privește cariera voastră 

viitoare 

○ satisfacția muncii depuse este mult mai mare și de durată, 



○ nu în ultimul rând, orice faptă bună este cumva răsplătită, chiar dacă nu în mod 

direct și imediat, chiar dacă nu acesta trebuie să fie mobilul vostru. 

Pentru a ridica un pic miza, a face lucrurile ceva mai interesante, a vă încuraja și mai mult să vă 

implicați până la capăt pentru a vă măsura rezultatele muncii voastre, vă propunem să intrați într-o 

competiție pe echipe!   

 

Cum se desfășoară 
 

În primul rând, este o competiție pe echipe, iar premiile vor fi acordate echipei și împărțite de 

comun acord între membrii ei. 

 

Grupele din Competiția MOV vor fi evaluate în funcție de implicarea lor și rezultatele pe 3 categorii 

de activități desfășurate în perioada desfășurării noiembrie 2021-mai 2022: Meditații (50 puncte), 

Fundraising (20 puncte), Implicare în alte activități ale Asociației Lume Bună (20 puncte). La care 

adăugăm noi 10 puncte din oficiu și, astfel, puteți ajunge la un scor maxim de 100 de puncte.  

Găsiți toate detaliile în Anexa 1. 

 

Fiecare echipă are un voluntar coordonator care  administrează folderul de pe Google drive alocat, 

denumit “GR X PRENUME NUME coordonator”.  

 

Rolul Coordonatorilor de grupe: 

● Se asigură că toți membrii echipei au înțeles ce trebuie să facă, afla care le sunt nevoile, 

obstacolele intampinate pentru a găsi soluții impreuna sau pentru a solicita ajutorul, 

● Tin legatura cu coordonatorii juniori și coordonatorul general al proiectului, și vor primi 

suportul necesar de la aceștia - atat prin comunicarea saptamanala cât și prin oferirea de 

consultanta în întâlnirile ZOOM periodice ce vor fi adresate lor.  

● Incarca in DRIVE - formulare GDPR ale voluntarilor din grupa, fotografii tip print screen de la 

orele de pregătire și acolo unde e cazul și jurnale de activitate. 

 

Raportare activitate şi Evaluare implicare 

Modalitatea de evaluare si de raportare în cadrul proiectului va fi realizata prin 2 alternative - la 

alegerea fiecărui voluntar liceean implicat în proiect. 

● Alternativa 1 - activitatea de pregatire - meditațiile oferite - se desfășoară prin intermediul 

platformei KINDERPEDIA. Detalii mai jos în Anexa 2. 

● Alternativa 2 - activitatea de pregatire - meditațiile oferite - se desfasoara prin intermediul 

oricarei variante la alegerea voluntarului si elevului de la sat (Google classroom, zoom, 

whatsapp etc) și se vor realiza periodic Jurnale de voluntar ce vor fi încărcate în Google 

Drive. 

In cazul voluntarilor ce nu ofera meditatii prin KINDERPEDIA - coordonatorul grupei se asigura ca 

voluntarii încarcă periodic jurnalele în Google Drive. 

 

În luna iunie vom finaliza evaluarea grupelor și vom face clasamentul și vom anunț oficial câștigătorii 

în ultima saptamana de scoala din luna iunie.  

 



Vom acorda adeverințe de voluntariat fiecărui voluntar implicat minim 3 luni.  

Premiile vor fi oferite la nivel de grupă sub formă de vouchere de cumpărături pentru grupele 

clasate pe locurile 1, 2 și 3.  

● Locul 1 - 500 ron 

● Locul 2 - 300 ron 

● Locul 3 - 200 ron 

 

Vom organiza un eveniment de premiere special dedicat voluntarilor implicați. 

 

Modalitatea în care se vor folosi voucherele va fi stabilită de către coordonatorul fiecărei grupe 

alături de voluntarii din echipa sa. 

 

 

Vă dorim mult succes! 

 

Echipa Asociației Lume Bună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1. Activitățile și grila de evaluare a lor 
 

Categorie Defalcare pe activități Punctaj 
maxim 

A. Meditații  50 

 Meditațiile oferite copiilor de la sate, cel puțin 1 la 2 săptămâni /voluntar. 
Pentru a fi luate în considerare trebuie evidențiate astfel: 

● În fișierele Jurnal de voluntar în cazul în care orele de meditatii se 
desfasoara pe google classroom/ zoom/ whatsapp etc 

● In platforma KINDERPEDIA in cazul in care orele de meditatii se realizeaza 
prin intermediul platformei KINDERPEDIA (se va înregistra automat și nu 
va mai fi necesar sa se completeze Jurnalul de Voluntar) 

30 

 Participarea activă la întâlnirile periodice pe zoom 
- pentru punctaj maxim cel puțin 1 membru din echipă va trebui să 

participe; ideal sa participe coordonatorul, sau alt voluntar desemnat de 
acesta, (în cazul în care coordonatorul nu poate participa) 

10 

 Incarcare documente in Google Drive  
-  formulare GDPR 
- Fotografii de la meditații: print screen (relevante) de la întâlnirile 

voluntarilor cu elevii de la sate, pentru a le folosi la promovarea proiectului 

10 

B. Fundraising Implicarea voluntarilor în strângere de fonduri pentru susținerea proiectului MOV: 
● Strangere de formulare 230 de redirectionare 3,5% .  

Detalii: https://www.asociatialumebuna.com/persoane-fizice/ 
● Contracte de sponsorizare de la diferite persoanele juridice. 

 Detalii https://www.asociatialumebuna.com/persoane-juridice/ 

25 

 Direcționare 3,5 % - persoane fizice 
- La nivelul întregii grupe, 1 formular = 1 punct 

15 

 Direcționare 20 % - persoane juridice 
- La nivelul întregii grupe, 1 contract = 2,5 puncte 

10 

C. Implicare 
în alte 
activități 
ale 
asociației 

Vă puteți îmbogăți experiența și, implicit, CV-ul, prin participarea, alături de echipa 

Asociației Lume Bună, la o serie de activități.  

25 

 - Promovare pe canalele personale/pe grupuri din care faceți parte în social 

media a diferitelor proiecte și campanii ale asociației (de pe Bursa Binelui, 

Galantom, link donatii card site etc.) 

- Grafica - colaborare cu Alexandra Zegrean 

- Scriere de texte/articole pe site  

- Implicare in alte oportunități de colaborare care vor apărea pe parcurs 

25 

 

 



Anexa 2 Utilizare platforma KINDERPEDIA  

 
Kinderpedia este noua platformă care ne va ajuta să organizăm cât mai bine grupele de voluntari 

MOV şi copiii din mediul rural. Este o soluție completă de comunicare și management pentru școli și 

grădinițe disponibilă pe web și mobil. 

 

Kinderpedia cuprinde o serie de funcționalități grupate în 24 de module. 

Modul în care fiecare tip de utilizator interactionează cu platforma si este personalizat nevoilor sale 

concrete.  

 

Ne vom putea ajuta, printre altele, de funcţia de Management complet al clasei cu modul de 

videoconferinta. Astfel liceenii organizează orarul clasei, dau drumul unei lecții video, fac prezența, 

acordă note sau calificative și multe alte funcții smart pentru o educație conectată. 

 

Link webinarii Kinderpedia: https://www.kinderpedia.co/webinarii.html 

 

 

https://www.kinderpedia.co/webinarii.html

