
 

 

Grupul Voluntarilor Pozitivişti (GVP) 

Este alcătuit din 10 membri + 1 coordonator. Această echipă reprezintă nucleul de organizare 

pentru cele 3 proiecte alese şi pentru cele 3 comune obligatorii.  

Implementează proiectele, alege modalităţile de organizare (în conformitate cu Regulamentul), 

atrage (implică) parteneri din comunitate (personalităţi/instituţii publice/ alte instituţii şcolare 

din localitate/ instituţii de cultură, artă, educaţie, administrative/ ong /sponsori sau finanţatori) 

şi atrage participanţi (prin modalităţi de promovare a activităţii respective).  

Crează o PAGINĂ de Facebook care va avea ca denumire “numele şcolii/ong pe scurt şi după 

cratimă Viaţa la pozitiv”. Exemplu: Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Sibiu-Viaţa la Pozitiv” 

Ca fotografie de profil şi copertă pentru pagina Facebook NU va utiliza sigla Viata la Pozitiv cu tricolor. Va 

putea utiliza sigla Viata la Pozitiv (variant simpla) cu adaugarea denumirii Institutiei. Iar ca fotografie de 

coperta va utiliza orice fotorgafie considera (cea a GVP sau a institutiei etc.) cu logo-ul Viata la pozitiv 

simplu. 

Realizează fotografii şi/sau materiale video pe care le postează pe pagina proprie a grupului, 

creată pe Facebook. Pregăteşte la debutul fiecărei activităţi tabelele pentru ca fiecare participant 

şi organizator să semneze prezenţa. Listele de participanţi vor fi scanate sau fotografiate şi trimise 

prin email Secretariatului General, împreună cu raportul la finalizarea fiecărui proiect. 

Completează după finalizarea proiectelor RAPORTUL, pe formularul descărcat de pe site-ul Viaţa 

la Pozitiv. Toate activităţile GVP sunt evaluate şi punctate potrivit tabelului cu criteriile de 

jurizare. 

Această echipă are doi coordonatori: profesorul/coordonatorul şi liderul elevilor.  

Profesorul/Coordonatorul voluntarilor va completa în numele Asociaţiei “Positive Life” 

Contractele de Voluntariat şi va realiza monitorizarea orelor de voluntariat efectuate de fiecare 

elev al echipei (cei 10) (fisa de monitorizare a voluntarilor va fi primită prin email de la 

Secretariatul general). De asemenea, va completa şi Fişa de competenţe dobândite prin 

voluntariat. Toate acestea sunt necesare pentru ca la finalul Programului educaţional, să putem 

elibera  Adeverinţele de Voluntariat. 

Liderul elevilor se asigură de o bună relaţionare în cadrul acestei echipe, va fi activ pe pagina 

oficială de facebook “Viaţa la Pozitiv” şi pe sectiunea forum – chat de pe website, pentru a reuşi 

realizarea unei comunicări cât mai strânse între membrii tuturor Grupurilor de Voluntari 

Pozitivişti participante.  

 


