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Regulamentul de participare  

Programul Bursa Ideilor Umanitare este o inițiativă a Fundației Hans Lindner din Satu Mare. 

Scopul programului este: 

 sensibilizarea tinerei generații pentru a observa nevoile unor categorii de persoane
defavorizate, identificarea cazurilor de lezare a unor drepturi umane sau a demnităţii
umane

 autosesizarea în situația în care e nevoie intervenție socială, aducerea unui răpuns
subsidiar din partea celui care a observat nevoia

 stârnirea creativității și a inovativității în găsirea soluțiilor caritabile şi practice pentru
cei aflați în nevoie

 mobilizarea elevilor pentru cazuri de solidaritate, pentru a veni în ajutorul semenilor.

Obiectivul: alcătuirea de echipe de elevi, conceperea şi redactarea unei acțiuni umanitare 
realizabile de către aceştia 

Etapele programului: 

1. Înscrierea echipelor (online)
2. Conceperea și redactarea proiectului
3. Depunerea proiectului (online)
4. Evaluarea proiectelor
5. Anunțarea rezultatelor
6. Implementarea proiectului

Perioada de desfășurare: februarie - mai 2022 

Condiții de participare 

 La concurs pot se înscrie elevi de clasa 8-12 din instituțiile de învățământ din județul
Satu Mare

 Participanții se pot înscrie sub forma de echipă, având un număr minim de 2, maxim 4
membri, îndrumat de un cadru didactic ales de către ei

 Înscrierea în program are loc prin completarea formularului de înscriere online, până în
data de 15 martie 2022

 Proiectul se va redacta cu caractere Times New Roman, 12, spațiu între rânduri 1,5,
max.3 pagini

 Proiectele vor fi evaluate de către un juriu format din experți invitați și membrii fundației
 Proiectul se va preda online prin email  beata@fundatiahanslidner.ro până la data de 15 aprilie 

2022
Observaţie:  Pe parcursul desfășurării programului echipa fundația oferă consiliere în 
conceperea și redactarea proiectului 

Prin înscrierea la program, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament 
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Se recomandă, ca proiectul trebuie să fie: 

o original
o inovator
o curajos
o clar
o logic
o realizarea limitată în timp  – perioadă determinată
o adaptat la cunoștințele vârstei
o să respecte tematica concursului
o pe cât e posibil, să aibă impact asupra comunităţii locale

Observaţie: dăruirea de cadouri, distribuirea gratuită de bunuri se acceptă doar, dacă este un 
obiectiv secundar în proiect, de preferat să fie minimalizat sau deloc 

Documente pentru concurs:  

 Fișa de înscriere în concurs
 Descrierea proiectului

Observaţii: 

• Cadrele didactice sunt rugate să informeze elevii despre acest program și să-i ajute la
înscriere, concepere și redactare

• Cadrele didactice sunt rugate să supervizeze proiectele
• Elevii și profesorii coordonatori care depun un proiect complet şi eligibil, în termenul

limită, vor beneficia de adeverință de voluntariat.

Elementele cheie în conceperea unei acțiuni caritabile: 

o observarea problemei
o identificarea persoanei/ persoanelor a/ ale căror drepturi sau demnitatea sunt lezate
o descrierea persoanelor în nevoie și a problemei identificate
o propunerea de soluționare rapidă, efectivă, care poate fi realizată real de echipă
o împărţirea pe roluri în echipă
o întocmirea bugetul proiectului (estimarea realistică a cheltuielilor care se pot ivi)
o descrierea situației dorite după implementarea acțiunii

Observaţie: în caz de întrebări sau nelămuriri, contactaţi organizatorii  
Boros Beata: E-mail: beata@fundatiahanslindner.ro, Telefon (L-V, între 8-16): 0735871207 

Mult succes! 
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