Ghidul Aplicantului
Competiţia Next Level II
Apel de înscriere proiecte
Fundaţia Noi Orizonturi, lansează un nou apel de înscriere pentru depunerea proiectelor de
serviciu în folosul comunităţii adresat cluburilor de iniţiativă comunitară IMPACT din mediul
rural, localităţi mici (max 15.000 loc) sau din licee cu profil tehnologic. Au prioritate cluburile
IMPACT care au participat la competiţia de proiecte Next Level din octombrie 2016 şi sunt
înscrise în proiectul „Profesori motivaţi. Tineri pregătiţi pentru viaţă”.
Cum se face înscrierea?
 Se pot înscrie doar cluburile IMPACT care fac parte din grupul ţintă specificat;
 Completaţi formularul de proiect dedicat acestei competiţii;
 Proiectele depuse vor fi redactate electronic în formularul de proiect, completând toate
câmpurile şi respectând toate indicaţiile. Formularul se trimite în format electronic la
adresa managerului de reţea: lidia_bondiuc@noi-orizonturi.ro, până la data de 30
octombrie, ora 17.00. Propunerile de proiecte care nu respectă formularul nu vor fi luate în
considerare;
 Proiectele depuse pot aborda orice problemă din comunitate, cu menţiunea că acestea
trebuie să respecte criteriile unui proiect de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii
(criterii evaluare).
Etape:

Staff-ul FNO
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pentru
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Propunerile vor fi evaluate de o echipă a Fundației Noi Orizonturi respectând criteriile descrise
mai jos, având posibilitatea să primiţi feedback înainte de depunerea finală a aplicaţiei.
Rezultatele vor fi comunicate pe email aplicanţilor şi publicate pe website-ul Fundaţiei Noi
Orizonturi în data de 1 noiembrie 2017.
Un Club IMPACT poate depune o singură candidatură în competiţie.
Fundaţia Noi Orizonturi poate susţine proiectele cu suma de 500 lei pentru proiectele de
nivel mediu, respectiv 800 de lei pentru proiectele de nivel avansat. Orice cost trebuie să
fie justificat prin documente financiare și prin activităţile din proiect. Sumele vor fi date liderului
profesor cu titlul de avans spre decontare, din care se vor efectua cheltuieli în numele şi
pentru Fundaţia Noi Orizonturi. Astfel, toate documentele (facturi, chitanţe, bonuri fiscale,
ordine de deplasere etc) vor justifica cheltuieli efectuate în cadrul proiectului „Profesori
motivaţi, tineri pregătiţi pentru viaţă!”.

Criteriile de evaluare pentru acordarea a 500 sau 800 de ron pentru proiectele de nivel
mediu, respectiv pentru proiectele de nivel avansat:
 Claritatea şi realismul problemei / nevoii identificate în comunitate;
 Concordanţa între scop – rezultate anticipate – activităţi – buget;
 Măsura în care numărul şi caracteristicile beneficiarilor proiectului sunt cât mai clar
specificate (numărul lor, vârstă, caracteristici specifice etc);
 Modul în care va fi folosit bugetul proiectului: claritarea categoriilor de costuri folosite şi
concordanţa acestora cu activităţile propuse;
 Impactul în comunitate se referă la schimbările generate pe termen mediu sau lung
pentru a răspunde unor nevoi sau unor probleme reale (afectează un număr mare de
persoane). Întrebarea-cheie este: "Ce schimbari vor genera activităţile proiectului, ce este
diferit ca urmare a implementării acestuia?”. Cauza/beneficiarii proiectului sunt din
afara școlii voastre;
 Proiectul îşi propune cel puţin o activitate de strângere de fonduri care cel puţin să
dubleze suma de bani ce ar putea fi primită ca finanţare (cluburile mai strâng încă cel puţin
500, respectiv 800 de lei, pe lângă finanţare);
 Parteneri şi voluntari mobilizaţi în beneficiul comunităţii. Cel puţin doi parteneri
instituţionali (în afara şcolii voastre), cel puţin 15 voluntari din afara clubului IMPACT care
contribuie la implementarea proiectului (ajută, nu sunt participanţi sau beneficiari ai
proiectului);
 Originalitatea: se reflectă în soluţiile propuse la problemele şi nevoile identificate, în
modul de abordare a acestora şi în produsele proiectului;
 Componenta de învăţare – proiectul presupune implicarea membrilor IMPACT în activităţi
complexe, ce le dă ocazia să înveţe cu adevărat şi să îşi dezvolte abilităţi de valori.
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Întrebări cheie: Care vor fi rezultatele învăţării membrilor după acest proiect? Va fi
proiectul suficient de complex pentru a provoca tinerii să înveţe?;
 Vizibilitate – ce metode de promovare a proiectului vor fi folosite şi cum se vor asigura
membrii că rezultatele vor fi vizibile pentru diferiţi actori din comunitate (direcţiune, şcoală,
comunitate, presă);
 Cheltuire responsabilă - se stabileşte prin raportul dintre resursele avute la dispoziţie şi
rezultatele dorite. Resursele consumate în cadrul unui proiect pot fi atât financiare şi
materiale, cât şi umane (experti, voluntari) sau resurse de timp.

Această activitate este parte din proiectul „Profesori motivați, tineri pregătiți pentru viață!” cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru
Uniunea Europeană extinsă. Mai multe detalii despre acest mecanism de finanțare
pe www.swiss-contribution.admin.ch/romania.
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