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REGULAMENTUL ȘCOLII DE VARĂ PENTRU VOLUNTARI 2019 

 

Denumirea  

proiectului 
«BE.DO.HAVE.» 2019 

Proiectul este implementat în cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret. 

Informație despre 

organizatori 
Denumirea  

organizației 
„Centrul Republican al Voluntarilor”, ССE KEDEM 

Contacte Adresa: str. Е. Doga 5, of. 310 

Număr de telefon: 022509646, 069020369  

E-mail: office@rvc.md   Site: rvc.md  

Misiunea  Promovarea culturii voluntariatului în Republica Moldova prin realizarea unor proiecte so-

ciale, voluntare, menite să satisfacă nevoile societății și ale țării. Misiunea centrului este de a 

coordona voluntarii, de a ajuta la selectarea activităților de voluntariat și de a le oferi asistență 

profesională. 

Descriere și 

termen 

Proiectul BE.DO.HAVE este un curs educațional pentru voluntari, care vă permite să obțineți formare 

profesională pentru a crea și implementa propria idee de proiect social, voluntar. Un factor important în crearea 

proiectului este cercetarea profundă a necesităților Republicii. 

Acest curs are drept scop crearea proiectelor sociale voluntare, precum și dezvoltarea abilităților de leadership în 

rândul voluntarilor. Cursul este format din 4 etape:  

• 12-18 August 2019 – Școala de vară (6 zile de seminar în scopul educației și creării ideilor 

proiectelor sociale)  

• August – Decembrie 2019 - Lansarea proiectelor și coordonarea lunară (1 întâlnire pe lună cu 

fiecare echipă de proiect pentru a ajusta funcționarea proiectului și pentru a rezolva problemele 

apărute) 

• Оctombrie 2019 – seminar intermediar (3 zile de seminar pentru voluntari cu scopul elaborării 

ajustărilor la proiect) 

• Decembrie 2019 - Seminar final (1 zi de seminar cu scopul de a analiză a activității proiectului 

pentru 12 lideri și participanți activi a proiectului) 

Reguli de  

participare 
1. Aplicați pentru a participa la ciclul BE.DO.HAVE are dreptul orice cetățean al Republicii Moldova 

care dorește să-și realizeze propria idee a proiectului social.  

2. De la un oraș poate participa cel puțin 3 persoane.  

3. Vârsta participanților la proiect: de la 15 ani întregi. 

4. La formarea grupurilor în școala de vară, toți participanții dintr-un oraș intră automat într-un grup de 

lucru.  

5. Proiectul se desfășoară în limba rusă.  

6. Termenul de depunere a cererii de la orașele Republicii pînă la 15 iulie 2019.  

7. Transferul la Chișinău se efectuează de către participanți de sine stătător, obligatoriu până la ora in-

dicată. Transferul la locul de desfășurare din Chișinău se efectuează de către organizatori.  

8. Coordonarea ulterioară a proiectului social elaborat este realizată de liderul proiectului cu însoțirea ul-

terioară a coordonatorului proiectului BE.DO.HAVE. 

9. Participarea la toate etapele proiectului este obligatorie! 

Calitățile 

personale 
Membrul proiectului BE.DO.HAVE - 

Responsabil, prietenos, cu o poziție activă de viață, atent și indiferent față de problemele societății, ambițios, 

proactiv, încrezător în abilitățile sale, cu calități de lider, capabil să lucreze în echipă. Cu toți candidații, este 

obligatoriu să se efectueze un interviu primar cu coordonatorul proiectului.  

Cu candidații din orașele Republicii Moldova  interviul se desfășoară online. 

Locul 

Desfășurării 
Școala de vară - Baza de odihnă DACIA-MARIN, Vadul lui Voda, str. Balneara 5 A 

Seminar intermediar – Baza de odihnă DACIA-MARIN, Vadul lui Voda , str. Balneara 5 A 

Întâlniri de grup și lideri – CCE “КЕDЕМ”, Е. Doga 5.  
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