REGULAMENTUL PROIECTULUI „ȘCOALA AMBASADORILOR EDELWEISS”
Prezentul Regulament este aprobat de către Fundaţia ”EDELWEISS” (Organizator), în vederea
organizării și desfășurării Proiectului “Școala Ambasadorilor Edelweiss” (Campanie).
Proiectul se va desfășura conform termenilor și condiţiilor stabilite de prezentul Regulament, care
sunt obligatorii pentru Organizator și Participanți.
DEFINIŢII
o

Regulamentul proiectului „Școala Ambasadorilor Edelweiss” – act elaborat în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, aprobat de către
Organizator, prin care sunt stabilite condiţiile și modalitatea desfășurării Proiectului.

o

Fundaţia ”EDELWEISS” (Organizator) – organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi
apolitică din Republica Moldova cu misiunea de a contribui la dezvoltarea societăţii prin
elaborarea şi implementarea unor proiecte în domeniul social, cultural şi educaţional.

o

Beneficiarii – elevi cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani din raionul Hâncești

o

Teritoriul de aplicare a Regulamentului - regulamentul se aplică pe teritoriul Republicii
Moldova

o

Teritoriul de desfășurare a Proiectului – întreg teritoriul Republicii Moldova

o

Donator – orice persoană fizică sau juridică (terţe persoane) care contribuie la
desfășurarea Proiectului, prin donarea mijloacelor financiare, bunuri, etc.

I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1.

Proiectul poartă denumirea – Școala Ambasadorilor Edelweiss

1.2.

Proiectul se va desfăşura în perioada 17 martie 2016 – 31 decembrie 2016 cu posibilitatea
de prelungire pe o perioadă nedeterminată.

1.3.

Obiectivul Proiectului: Școala Ambasadorilor Edelweiss este un proiect destinat elevilor din
clasa a IX-a, cu vârsta cuprinsă între 14 – 16 ani, cu scopul de a-i încuraja să continue
studiile după clasa a IX-a. Proiectul dat are ca scop consilierea în carieră și se adresează
elevilor care fac primele alegeri legate de viitorul lor profesional.

1.4.

Obiectivul primei etape a proiectului este de a identifica 20 de elevi - ambasadori ai
fundației, care vor fi deveni elevi ai Şcolii ambasadorilor Edelweiss şi vor fi îndrumaţi să
urmeze studiile în continuare şi să se orienteze spre o profesie.

1.5.

Proiectul vizează elevii din raionul Hîncești, continuând pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
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1.6.

Pentru aducerea la cunoştinţă publicului, Regulamentul este publicat pe website-ul oficial
al Organizatorului www.edelweiss.md. Regulamentul poate fi vizualizat de oricare persoană
interesată şi este oferit absolut gratuit.

1.7.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile prevăzute prin
prezentul regulament în perioada de desfășurare a proiectului, dar nu înainte de a anunţa
publicul despre aceste modificări.
II. MECANISMUL PROIECTULUI

2.1.

Proiectul va conține următoarele etape:

ETAPA nr. 1 – Lansarea
Data: 24 – 25 martie 2016
Locația: Orașul Hâncești, Casa de Cultură, strada Mihalcea Hâncu nr. 130, ora:14:00
La 24 – 25 martie 2016, va avea loc lansarea proiectului pilot.

La această etapă, are loc descrierea obiectivului proiectului şi a condiţiilor de înscriere, în cadrul
unui eveniment organizat la Casa de cultură din Hînceşti. La eveniment sunt invitaţi elevii de clasa
a IX-a din raion.
Ulterior lansării proiectului, are loc etapa de înscrieri. Elevii vor putea aplica prin îndeplinirea unei
copii a formularului (mai jos).
Lista actelor necesare pentru aplicarea la Școala Ambasadorilor Edelweiss sunt:
a. Formular de Aplicare, care trebuie îndeplinit de elev și contrasemnat de tutore legal;
b. Consimțământul părinţilor/tutorelui legal cu privire la proiect;
c. Scrierea unui text argumentativ de 1-2 pagini, pe una dintre teme de mai jos. Detaliile despre
condiţiile de redactare a textului sunt descrise pe larg în formularul de aplicare.
Tema 1: Relatează o întâmplare unde te-ai convins că Prietenul la nevoie se cunoaşte.
Tema 2: Scrie un text care se sfârşeşte cu următoarea propoziţie: … şi astfel, după această
întâmplare, am demonstrat că părerea mea contează şi pentru cei maturi.
Tema 3: Scrie un text care începe cu următoarea propoziţie: Când eram mic, îmi doream să fiu mare,
pentru a putea să…
d. Toate actele trebuie transmise prin poştă, către Fundația Edelweiss: Școala Ambasadorilor, Bd.
Dimitrie Cantemir 1/1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova
ETAPA nr. 2 – Colectarea actelor și selectarea participanților
Data: 25 martie 2016 – 5 mai 2016
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În perioada 25 martie – 5 mai 2016, la adresa Fundației Edelweiss vor fi colectate formularele de
aplicare pentru cei care doresc să se înscrie la Școala Ambasadorilor Edelweiss. Vor fi considerate
valide doar actele completate integral și semnate de tutorele legal al elevului aplicant. Nu vor fi
luate în considerare actele care vor fi incomplete sau completate pe alte foi decât cele destinate.
Completarea formularelor se acceptă în limbile română și rusă.
Vor fi analizate actele de participare care au venit pe adresa Fundației Edelweiss până la data de 5
mai 2016, ora: 18:00.
Actele de participare vor fi analizate de către Organizator, iar la baza selecției va sta textul realizat
de aplicant. Vor fi selectate primele 20 cele mai ingenioase, interesante, bine structurate texte
redactate.
ETAPA nr. 3 – Publicarea listei participanților
Data: 6 mai – 20 mai 2016
Vor fi selectați 20 de elevi care vor participa la proiectul Școala Ambasadorilor Edelweiss și vor
beneficia de cursuri gratuite în diverse domenii pe parcursul anului 2016, cu posibilitate de
extindere a proiectului pentru o perioadă nedeterminată.
Părinții elevilor vor fi contactați telefonic și vor fi invitați la sediul Fundației Edelweiss, în perioada
mai – iunie 2016.
Lista participanților la Școala Ambasadorilor Edelweiss va fi plasată pe site-ul www.edelweiss.md.
ETAPA nr. 4 – Implementarea proiectului la Chişinău “Săptămâna Cunoaşterii la Chişinău”
Data: 4 iulie – 10 iulie 2016
La data de 4 iulie 2016, va începe școala de vară a celor 20 de elevi beneficiari ai proiectului, numită
Săptămâna cunoaşterii. Pe parcursul a 5 (cinci) – 7 (șapte) zile, vor fi organizate cursuri gratuite
pentru participanți, pe diverse teme cum ar fi: comunicare, sănătate, carieră, cultură și excursii
tematice. Organizatorul va asigura transport tur-retur pentru beneficiarii proiectului.
Agenda ”Săptămânii cunoaşterii” va fi plasată cu două săptămâni înainte de începere, pe site-ul
Edelweiss www.edelweiss.md.
ETAPA nr. 5 – Etape ulterioare pentru continuitatea instruirii participanţilor la Şcoala
Ambasadorilor Edelweiss
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,,Săptămâna cunoaşterii” va continua, prin acţiuni lunare – de tip lecții, acțiuni, voluntariat, cursuri,
de exemplu vizite la muzee, vizionarea unor spectacole sau filme, studiouri tv, voluntariat în cadrul
proiectelor sociale ale Edelweiss, cursuri practice de IT, comunicare, limbi străine.
ETAPA nr. 6 – Premierea Ambasadorilor Edelweiss
Toți elevii din cadrul proiectului vor primi o diplomă onorifică de participare la Școala
Ambasadorilor Edelweiss. Titlul de Ambasador Edelweiss va reveni unui număr de elevi, dintre cei
care vor dovedi dedicare şi rezultate bune în cadrul acţiunilor desfăşurate în cadrul Școlii
Ambasadorilor Edelweiss.

III.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Au dreptul să participe elevii domiciliați în raionul Hîncești și care sunt înscriși la una dintre
instituțiile de învățământ din aceeași localitate, în clasa a IX-a.
3.2. Este absolut obligatoriu să existe acordul părinților și/sau a tutorelui legal pentru participarea
elevilor în cadrul evenimentelor.
IV.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

4.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul poate face public numele fiecărui
participant selectat pentru proiectul: Școala Ambasadorilor Edelweiss. Lista va fi afișată pe site-ul
www.edelweiss.md după procesul de selectare, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
4.2. Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către organizatori sau prin
comunicarea datelor personale pe www.edelweiss.md, participanții sunt de acord ca datele lor să
intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de către Organizator sau
persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi cursuri,
acțiuni, promoții, campanii, etc.
4.3. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor
personale din momentul primirii cererii, iar elevul va fi înlocuit cu alt elev care se va regăsi în lista
de așteptare pentru participarea la proiect.

V.
5.1.

MEDIATIZARE

Sursa principală de informare a cetăţenilor despre proiect este site-ul www.edelweiss.md.
Surse complementare sunt: presa scrisă și știrile video/audio la posturi TV din Republica
Moldova.

5.2.

Proiectul va fi promovat prin diverse acţiuni culturale, educaţionale sau sociale pentru
îndrumarea în carieră şi îndemnarea elevilor de a continua studiile, precum şi prin
campanii de contracarare a abandonului şcolar.
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5.3.

Orice Donator va avea posibilitatea să participe la donaţie, împreună cu Organizatorul, cu

condiţia respectării regulamentului Proiectului.

VI.
6.1.

ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CAMPANIEI. FORŢA MAJORĂ.

Proiectul poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră
sau caz fortuit, așa cum este stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, ce
împiedică desfășurarea în bune condiţii a Proiectului.

6.2.

Forţa majora înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, care pune
în imposibilitate Organizatorul de a-şi îndeplini obligaţiile asumate.

6.3.

Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de încetare a Proiectului înainte de
termen, în situaţia producerii unui eveniment de forţă majoră sau caz fortuit.

6.4.

Proiectul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată
oricând, în baza deciziei Organizatorului.
VII.

LITIGII

7. 1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de
desfășurarea Proiectului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluţionarea pe
cale amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătorești competente
din Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VIII.
8.1.

PREVEDERI FINALE

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica
Moldova, fiind disponibil pe întreaga durată a Campaniei, accesând websiteul www.edelweiss.md;

8.2.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării și este valabil pe întreaga perioadă
de derulare a Proiectului.
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