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Eşti pregătit pentru a pune în
acţiune tot ceea ce ai învăţat
până acum? Îţi oferim ocazia să
îţi fructifici, împreună cu
patrula ta, ideile prin care poţi
să laşi lumea un pic mai bună!

„PPP - Împreună facem bine”
este un concurs naţional de
proiecte, care oferă unui număr
de 65 de patrule, şansa
câştigării a până la 250 EUR,
pentru a vă pune în practică
ideea. 

Concursul face parte din
proiectul „Programul Pandemic
pentru Patrule”, şi este
implementat cu ajutorul
Kaufland România, sub
umbrela strategiei „Implicarea
face diferenţa”.

Aveţi astfel ocazia de a lucra în
echipă, şi de a vă antrena
creativitatea, spiritul civic şi
responsabilitatea, în vederea
unui scop comun: acela de a
face ceva bun şi durabil pentru
comunitate! Dacă ţi-am captat
atenţia, citeşte mai departe!
Promitem o aventură pe cinste,
numai bună pentru a te
dezmorţi după toate aceste luni
pandemice!

Programul Pandemic pentru Patrule, ediţiile 1.0 şi 2.0, a
contribuit la dezvoltarea abilităţilor de viaţă, a
competenţelor civice şi sociale a peste 1500 de
cercetaşi din România, prin intermediul unui sistem de
activităţi şi provocări periodice, prin care copiii şi tinerii
şi-au putut menţine relaţii sănătoase şi păstra starea de
bine în aceste momente dificile.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ne aflăm în punctul în care este necesar să
valorificăm potenţialul creativ al tinerilor formaţi în
cadrul acestui proiect (Programul Pandemic pentru
Patrule), şi nu numai, prin implicarea lor în a găsi
soluţii la nevoile comunităţii.
 

Gata oricând
pentru a te implica

în comunitate?

Context



17 IUNIE

Calendar

Lansarea înscrierilor

7 IULIE Deadline propuneri proiecte

11 IULIE Rezultate concurs

12 IULIE Întâlnire coordonatori
proiecte 

câştigătoare

15 IULIE - 15
NOIEMBRIE Implementarea proiectelor 

30
NOIEMBRIE

Raportarea proiectelor

4
DECEMBRIE

Forum de de împărtăşire a
activităţilor derulate în

comunitate
 



Patrule de lupişori, temerari, eXploratori şi seniori (4-9
cercetaşi) coordonate de un adult.
O patrulă poate aplica cu o singură propunere de proiect.
Atenţie! Participarea în cadrul PPP 1.0 şi / sau 2.0, NU este
obligatorie
 
 
 
 
 
 

Ce proiecte sunt eligibile
pentru a primi finanțarea?

Proiecte care răspund unei nevoi specifice a comunităţii
tale;
Acţiuni care produc efecte pozitive pe termen lung în
comunitatea din care faci parte.

claritatea ideilor;
relevanţa activităţilor propuse pentru comunitate;
realism în soluţia propusă pentru rezolvarea problemei;
integrarea principiilor dezvoltării durabile în întreg
procesul.

Criteriile de selecţie a proiectelor:

Cine poate aplica?



Ce trebuie să faci?

Reuneşte-ţi patrula / patrulele din Centrul tău Local care au participat la PPP 1.0 şi
/ sau 2.0, sau formează-ţi o nouă echipă;
Fă un brainstorming împreună cu patrula şi identifică nevoi / probleme ale
comunităţii din care faci parte;
Alege o problemă / nevoie pe care să o studiezi mai în detaliu;
Identifică acţiunile necesare pe care patrula le poate întreprinde în vederea
rezolvării problemelor identificate;
Completează până la data de 7 iulie 2021 formularul intitulat PPP - Împreună
facem bine (formular de înscriere proiect) - îl poţi accesa aici; (dacă nu ai mai
activat până acum în cadrul unui proiect, te poţi ajuta de acest curs de scriere de
proiecte de finanţare). 
Dacă proiectul tău este câştigător, trăieşte alături de patrula ta o experienţă faină
făcând bine în comunitate!

https://forms.gle/VNuir67mXfh3RdHH7
https://www.udemy.com/course/scriere-proiecte/


Cum afli dacă
proiectul tău a fost

ales?

Vei primi în data de 11 iulie un mail care te va anunţa dacă proiectul
tău este câştigător.
Asigură-te că ai după-amiaza datei de 12 iulie liberă, pentru o întâlnire
cu toţi coordonatorii proiectelor câştigătoare, unde se vor discuta
detalii administrative importante.
Vom încheia ulterior un acord de finanţare, în baza căruia vei primi
80% din bugetul solicitat, iar restul de 20% va fi virat după ce vei trimite
raportul. Suma maximă oferită este de 1265 ron. 



Implementarea
proiectului

Perioada de implementare a proiectelor este cuprinsă în intervalul 15 iulie - 15
noiembrie;

Veţi primi un template de comunicat de presă, pe care vă invităm să îl
completaţi şi să îl trimiteţi presei locale, pentru a vă promova proiectul;

Vom trimite către voi materialele noastre vizuale pe care vă invităm să le
folosiţi în promovarea proiectului; dacă vreţi să dezvoltaţi alte materiale sau să
faceţi adăugiri la cele trimise de noi, vă rugăm să ni le trimiteţi pentru
aprobare (la adresa: evenimente.scout.ro);

De asemenea, vă invităm să scrieţi articole şi să faceţi postări pe pagina de
facebook / instagram a Centrului Local în care să ne ţineţi la curent cu ce aţi
mai făcut în cadrul proiectului. În comunicare este necesar să menţionaţi şi
sintagma Activitate desfăşurată cu sprijinul Kaufland România (tag paginii
Kaufland Romania) în cadrul programului PPP - Împreună facem bine, iar în
social media să adăugaţi #implicareafacediferenta, #kauflandromania.

La finalul proiectului, este necesar să completaţi un raport de evaluare. Vă vom
trimite, în acest sens, un template care să vă ajute;

Nu pierdeţi din vedere faptul că pe toată durata proiectului, vă stăm la
dispoziţie pentru întrebări şi sfaturi, aşa că nu ezitaţi să ne scrieţi la adresa
evenimente@scout.ro ori de câte ori aveţi nevoie;

La începutul lunii decembrie, va avea loc un forum cu coordonatorii tuturor
proiectelor puse în aplicare, unde putem discuta despre întreaga experienţă
de care aţi avut parte, despre problemele întâmpinate dar şi celebra
rezultatele activităţii voastre.



 

 
Dacă aveţi nevoie de informaţii, vă invităm să o
contactaţi pe Andreea Stan, coordonatorul acestui
proiect: evenimente@scout.ro / 0758 671 808
 
Împreună facem bine!

Doar împreună putem face o schimbare semnificativă.
Vă încurajăm să vă găsiţi vocea proprie şi să o faceţi
auzită! Această experienţă vă va îmbogăţi, veţi învăţa
continuu şi veţi avea ocazia să vă lăsaţi amprenta
asupra comunităţii din care faceţi parte. Ne dorim să
ajungem în cât mai multe zone ale ţării noastre, aşadar
răspândirea geografică va reprezenta un criteriu
important pentru noi. Dacă există mai multe patrule
doritoare din acelaşi Centru Local, vă sugerăm să vă
uniţi forţele, pe principiul: Unde-s mulţi, puterea creşte!

Suntem siguri că cele 65 de proiecte alese vor aduce
schimbarea de care este atât de multă nevoie! Vă
suntem recunoscători pentru acest lucru şi vă vom
susţine în toate etapele prin care va trebui să treceţi.

Vă mulțumim!

fotografii din arhiva Centrelor Locale Lotus Tulcea şi Orion Miercurea Ciuc


