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REGULAMENT
"Gala Tinerilor Activi din raionul Ungheni, edilia 2019"

l. Descrierea activitifii
"Gafa Tinerilor Activi din raionul Ungheni, edi[ia 2019" este un eveniment raional pentru a

recunoagte public meritele tinerilor, grupurilor de iniliativd, Consiliilor Locale ale Tinerilor,
Consiliilor Elevilor, instituliilor publice din raionul Ungheni.

Evenimentul este organizat de Directia Educalie Ungheni, cu suportul Centrului Raional de
Tineret Ungheni.

ll. Participanti
. Tineri din raionul Ungheni;
. Voluntari de orice vdrstd;
. Grupuri de iniliativd locald de tineret, organizalii, institutii de invdtamint 9i Consilii ale

Tinerilor;

lll. Aplicarea:
Participanlii la concurs urmeazd sd completeze Formularul de aplicare, la care sd anexeze gi

alte materiale relevante. Data-limita pentru prezentarea dosarelor - 12 decembrie 2019,
orele 15.00. Formularele completate vor fi prezentate la sediul Directiei Educalie Ungheni,
anticamera.
Formularul de aplicare este acelagi pentru toate sec{iunile, cu exceplia ,,Cel mai interesant
Proiect / lniliativd in domeniultineret".

lV. Sectiunile din concurs
. Cel mai activ Voluntar
. Cel mai activ Consiliu Local al Tinerilor / Consiliul Elevilor

' Cel mai activ Grup local de iniliativa de tineret sau Organizalie de tineret
. Cel mai activ Coordonator al unui grup de tineri
. Cel mai interesant Proiect / Iniliativd in domeniul tineret

' Cea mai activd lnstitutie de invdtdmdnt in domeniul implicdrii civice

V. Membriijuriului
Juriul va fi compus din reprezentanti ai autoritatilor publice locale 9i ai organizaliilor de tineret.
Rezultatele jurizdrii vor fi prezentate in cadrul evenimentului "Gala Tinerilor Activi din
raionul Ungheni, edilia 2019",la data de 19 decembrie 2019. Cagtigdtorii vorbeneficia de
diplome, premii gi cadouri.



Vl. Criteriile de selectie:
Cel mai activ Grup local de iniliativd de tineret sau Organiza(ie de tineret

a. nr. de activitd[i realizate in anul curent, 201g:
b. nr. de voluntari implica{i;
c. impactul activitdtilor;
d, partenbriatul cu alte institutii.

cel mai activ voluntar / cel mai activ coordonator al unui grup de tineri
a. nr, de activitdti, in care a fost implicat pe parcursul anului 2019
b. viziunea referitor la activitatea de voluntariat:
c. rezultate obtinute;
d. diplome, recomanddri eliberate voluntarului / coordonatorului de voluntari.

Cel mai activ Consiliu Local al Tinerilor / Consitiu at Etevitor care a promovat participarea
tinerilor givoluntariatul pe parcursul anului 201g

a. nr. de activitd{i realizate in 2019;
b. nr. de voluntari implicati;
c. impactul activitd[ilor, rezultatele obtinute;
d. parten'eriatul cu alte institufii.

Cel mai bun ProiecU activitate/ acliune de voluntariat realizatd in 201g
a. impactul proiectului/ activitdlii asupra societdlii;
b. rolul voluntarilor in implementarea proiecturui/ ini{iativei;
c' numdrul de voluntari implicali/ beneficiari 9i rezultatele obfinute;

Cea mai activd lnstitulie de invdldmant in domeniul impticdrii civice pe parcursut anutui 201g
a' nr' de proiecte/activitd[i realizate cu implicarea voluntarilor pe parcursul anului 201g;
b. numdrul de tineri voluntari implica[i/ beneficiari;
c. rezultate obtinute.


