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ANEXA 1. PLANUL ACTIVITATILOR PENTRU INITIEREA ACTIVITATII

DE COLECTARE DE FONDURI SI COMUNICARE, APROBAT DEC 2019

Responsabili/activitatea

Fundatia
Verificarea si ajustarea la necesitate a statulului Fundatiei
(cu participarea GCCF)
Elaborarea sistemului transparent pentru urmarirea donatiilor
si donatorilor
Elaborarea sistemului pentru raportarea despre fondurile
colectate si utilizate
Elaborarea registrului de adresari pentru donatii vs donatiile
colectate
Elaborarea regulametnului privind controlul cheltuielilor si
mijloace anti-coruptie, audit fnanciar
Organizarea si management voluntarilor (in cooperare cu LTW)
Asigurarea functionlaitatii conturilor, alta logistica relevanta
LTW
Identificarea împreună cu grupul a soluțiilor pentru consolidarea comunicării/climatului intern corp profesoral, Fundatie,
scoală-părinți
Colectarea consimtamonturilor de la parinti pentru utilizarea
datelor personale. Crearea bazei de date cu contactele
parintilor și alte detalii relevante pentru campanii de colectare
de fonduri si a absolventilor
Elaborarea regulamentului de pastrare/utlilizare datelor
personale in conformitate cu legislatia in vigoare
Elaborarea Calendarului de activitati extracurriculare
Elaborarea sistemului de administrare paginii FB si paginei
web - pentru publicarea anunturilor si rapoartelor (s-a discutat
ca fiecare grup de clase va avea un responsabil)
Elaborarea sistemului de implicare/informare cadrelor
didactice, elevilor si parintilor despre procesul de colectare
a fondurilor
Finalizarea paginei web (in coordonare cu GCCF)
Implicarea comunitatii internationale Waldorf/informarea etc.

Ianuarie Februarie
2020
2020

Responsabili/activitatea

Ianuarie Februarie
2020
2020

Grupul de lucru
Elaborarea brandului si brandbook cu reguli de utilizare si
modele de amplasare a logoului
Elaborarea strategiei de fundraising
Elaborarea strategiei de comunicare si ghidului/manualului cu
recomandari
Elaborarea instrumentelor de comunicare (prezentari, leaflete,
etc.)
Elaborarea planului de activitati pentru colectare de fonduri
si budgetul aferent (in colaborare cu LTW, Fundatia, Consiliul
Consultativ)
Elaborarea campaniilor de colectare a fondurilor inclusiv
crowdfunding (in coordonare cu LTW, Consiliul Consultativ)
Elaborarea listei de donatori, influenceri, etc. potentiali
Identificarea platformelor on-line de colectare de fonduri
si cadrului legal relevant
Descrierea (informatii generale) a documentatiei de proiect
pentru edificiu (cu architect) si vizualizarea 3-D
Propunerea unor solutii innovative pentru dinamizarea
activitatii LTW in perioada extinderii
* Din planul de activități GCCF au fost implementate toate activități planificate, cu excepția
Descrierii documentației de proiect si vizualizarea 3-D, deoarece necesitatea in acest
element nu este actuala.

ANEXA 2 . OBIECTIVELE ȘI REGULAMENTUL GRUPULUI CCF
		

(DECEMBRIE 2019)

OBIECTIVELE GENERALE A GRUPULUI CCF:
•
Creșterea capacității comunității Waldorf prin consolidarea ei
•
Îmbunătățirea condițiilor pentru elevii și cadre didactice prin
extindere și modernizare
OBIECTIVELE SPECIFICE A GRUPULUI CCF PE TERMEN MEDIU:
•
Contribuirea la colectarea de fonduri pentru extinderea și
echiparea ulterioară a instituției
•
Contribuirea la consolidarea comunității Waldorf și promovarea
valorilor acesteia prin dezvoltarea relației copil-părinte-cadru didactic
și implicarea fiecăruia
•
Largirea a capacității Waldorf Moldova pentru elaborarea si
implementarea ideilor și inițiativelor
OBIECTIVELE SPECIFICE A GRUPULUI CCF PENTRU ANUL
SCOLAR 2019–2020:
•
Diversificarea surselor de finanțare și comunității de susținători
•
Elaborarea și înaintarea propunerilor de finanțare către donatori
potențiali
•
Organizarea activităților de colectare a fondurilor, inclusiv on-line
•
Relații cu donatori
•
Vizibilitatea

REGULAMENTUL GRUPULUI CCF:
1.
Grupul funcționează în baza triunghiului sinergetic:
”Școală=Părinte=Elev”
2.
Principiu de lucru: ”Idee aprobată rapid, planificare laconică, pas
realizat în comun cu toți actorii implicați”
3.
Grupul lucrează transparent, pe baza de voluntariat asigurând
rolul de decizie al reprezentanților Consiliului Profesoral (CP) LTW și
Fundației Inițiativa Pedagogică Waldorf Moldova (FIPWM) prin: organizarea de ședințe comune, diseminarea proceselor verbale ale ședințelor, informarea prin grupe viber pe clase
4.
Anual, în perioada Iunie – Septembrie, Grupul organizează
procesul de inscriere a membrilor noi pentru anul școlar viitor, lista
cărora va fi facută public cel târziu în luna Octombrie a anului respectiv. Membrii noi pot adera la Grup oricând prin contactarea departamentului secretariat al Grupului Consultativ.
5.
Grupul se compune din cel puțin 3 persoane: un lider și 2 membri
(parinți), și poate include cel puțin un reprezentant al LTW.
6.
În prima ședință după alegere, membrii Grupului decid asupra
responsabilităților fiecăruia, pe care le fac publice
7.
Grupul are ședințe regulare de lucru și de informare reciprocă și
planificare, cu toți actorii implicați pentru a fi la curent cu toate detaliile
și progresul în etapele de realizare a planurilor (construcție), provocări,
potențiale situații de criză etc.
8.
La inițiere, Grupul elaborează un plan de lucru anual (anul de
stidiu), care va fi publicat după aprobarea LTW/Fundație
9.
Anual, la finele anului școlar (mai – iunie) Grupul publică raportul
anual de activitate.
Nota: Regulamentul de ordine interioară este întocmit în spiritual Waldorf și este flexibil. Acest Regulament este de ordin intern și poate
fi consultat de orice angajat al școlii, de elevi și de părinți; și poate fi
modificat la necessitate.
MEMBRII, PERIOADA 2019–2020:
Veronica Arpintin, Cristina Virschi, Tatiana Solonari, Alexandra Tofan,
Natalia Bzovaia, Iulia Svab

ANEXA 3 . ANALIZA SWOT (MARTIE 2020)

Puncte Forte

Puncte Slabe

Persoanal didactic calificat cu formare
diversă, creative si entusiast; interesul cadrelor didactice pentru perfectionare si formare
continua, lucru de voluntariat

Viziunea strategica si planul de dezvoltare pe termen lung, mediu si scurt
necesita imbunatatire si adaptare;
lipsa sistemului de comunicare pe intern
și extern; lipsa planului de acțiuni annual
detalizat

Existența Fundației și a comunității Waldorf
(local și international)

Sarcini excesive de muncă pentru administrația și cadre didactice; lipsa delimitarii clare a responsabilitatilor și dificiente in
procesul managerial si educational

Calitatea curriculumului în dezvoltarea
personală a elevilor, set de subiecte suplimentare de studiat

Comunicare slabă (internă și externă)

O abordare educațională recunoscută la
nivel mondial

Lipsa de stimulente ale personalului și
salarii competitive

Amplasarea Școlii și ecologia locației

Lipsa de muncă sistematică in implicarea
părinților și a elevilor. Numarul redus de
parinti si elevi activi

Evenimente și activități marca proprie, tradiții Lipsa de spații/dotări necesari pentru
pe termen lung
studii, activități sportive și evenimente
Echipa de conducere cu experiența și capacitatea de adaptare la noile circumstanțe

Mobilizarea dificilă a resurselor extrabudgetare, interesul scazut al agentilor economici în acordarea de sponsorizari sau
donatii

Mentinerea unei stari de disciplina si securitate a elevilor

Lipsa unui program de activitate pentru
timpul liber al elevilor (în special în vacanțe)

Existenta brand bookului, paginei Web si FB

Lipsa unei baze de date a Școlii privind
populația școlară, parinți și absolvenți

Colaborare eficienta si prompta cu institutiile Lipsa de colaborare cu potentiali donator,
administratiei publice locale
susținatori
Construirea unui mediu si a unei atitudini
prietenoase fata de parinti

Parteneriate formalizate si programe
educationale între scoala si comunitate
nu există

Implicarea copiilor și parintilor în evenimentele desfasurate în scoala

Slabă informare a parintilor si elevilor
despre planuri si activitati

Oportunități

Amenintări

Oportunități limitate de educație alternativă
în Chișinău și interes din partea comunitații
scolare fata de oferta educationala a scolii

Menținerea cadrelor didactice

Susținerea directă a părinților și a absolvenților

Deteriorarea mediului socio-economic,
familial și situații de pandemie

Sprijin din partea Fundatiei si parintilor

Părinții analizează schimbarea școlii din
cauza lipsei de spații

Ghidare și sprijin din partea Comunității Internaționale Waldorf, inclusiv în dezvoltarea
capacităților cadrelor didactice

Creșterea presiunii sociale asupra obținerii rezultatelor examenelor, tehnologiilor
IT etc.

Investitiile aprobate/extinderea institutiei
initiate

Scăderea interesului părinților în rezolvarea problemelor LTW

Dezvoltarea unor activitati extracurriculare

Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a echipamentelor existente si necesitatea de
implementare a tehnologiilor noi

Colaborare eficienta si prompta cu institutiile
administratiei publice locale

ANEXA 4 . ORGANIZAREA COMUNICĂRII ȘI COLECTĂRII
		

DE FONDURI

OBIECTIVUL GENERAL:
Consolidarea comunicării la nivel intern și extern
OBIECTIVE SPECIFICE
•
Diversificarea surselor de finanțare și comunității de susținători
•
Elaborarea și înaintarea propunerilor de finanțare către
donatori potențiali
•
Organizarea activităților de colectare a fondurilor, inclusiv on-line
•
Relații cu donatori
•
Vizibilitatea
ELEMENTE

PRINCIPII

Pagina web

• Principiu “Ghiseu unic” - scrisori,

Profilul Facebook
Buletin informativ
Întâlniri off-line și on-line
Evenimente
Relații cu suporteri și
donatori potențiali
Relații cu absolvenții
Relații cu media

mesaje de fundraising să fie trimise
de o singură persoană - Directorul și/
sau Fundația, cu excepția cazurilor,
când doritorii vor comunica cu
colegi/prieteni.
• Persoane, care contactează
cunoscuții lor pentru fundraising, să
informeze LTW, Fundația și Grupul.
• Toate actele expediate să fie
omogene (ajustate la standard și
în stilul brandului Waldorf)
• Toate mesajele de fundraising,
proiecte de granturi, alte activități
inclusiv destinate elevilor/părinților
se elaborează/se aprobă de către
acest Grup, Directorul Waldorf și
Fundația
• În cazul situațiilor dificile, de risc,
atacurilor, inclusiv în media, etc.
– nu se răspunde/discută fără
coordonarea cu LTW și Fundația.

ANEXA 5 . BRAND BOOK

ANEXA 6 . CONCEPTUL CAMPANIEI ”STAU ACASĂ ȘI AJUT
		

ȘCOALA SĂ CREASCĂ” ȘI PLANUL DE PRIMĂVARĂ

ANEXA 7 . EVENIMENTE ON-LINE

Iarmaroc Online LTWC 2020

BINE ATI VENIT
„STAU ACASA SI AJUT SCOALA SA CREASCA”
Primavara Waldorf Moldova 2020

ANEXA 8 . PRIMUL BULETIN INFORMATIV LTW
str. Studentilor 11, 2045 Chișinău, MD,
ltwaldorfmd@gmail.com +373 (22) 32 31 55

str. Studentilor 11, 2045 Chișinău, MD,
ltwaldorfmd@gmail.com +373 (22) 32 31 55
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Subiecte discutate:

Scrisoare de la Scoala
Ediție specială a buletinului informativ al
Liceului Teoretic Waldorf dedicat primului Webinar

Marea întâlnire
„STAU ACASA SI AJUT SCOALA SA CREASCA”
Primavara Waldorf Moldova 2020

• Procesul educativ în perioada pandemiei, anunțuri și prognoze au fost prezentate de
Andrei Dupceac, directorul LT Waldorf, reprezentantul LT Waldorf în toate instanțele
,,Stimată comunitate Waldorf!
Suntem într-o perioadă destul de dificilă.
Carantina ne-a găsit total nepregătiți pentru o asemenea
situație, de aceea când vom reveni la școală vom analiza
acest subiect și vom căuta soluții mai bune decât le avem
acum. Cu toate acestea, ne-am organizat și am reușit să
punem la punct unele lucruri ca să meargă bine, astfel
reușind să facem față cerințelor MECC și DGETS.
Cadrele didactice și-au extins cunoștințele în domeniul
IT și am ales pentru liceu predarea prin intermediul
aplicațiilor ZOOM și Viber.
Clasele absolvente folosesc resursele oferite de
Ministerul Educației și învață de pe platforma
www.studii.md, folosesc materialele oferite de
profesorii ce predau la clase.
Privitor la construcție, lucrurile merg destul de bine.
Conform informațiilor parvenite de la președintele
Fundației Waldorf, banii de pe contul Fundației sunt
suficienți pentru lucrările de pe șantier, încă pentru
aproximativ o lună. Suntem în continuare în căutare
de surse financiare și materiale.
Am fost întrebat de mai mulți părinți: Ce se construiește
lângă școală? Dețin informația că această construcție este
autorizată de Primărie. Nu s-a luat din teritoriul adiacent
al școlii. Va fi o cafenea pentru șoferii care vor dori să-și
cumpere băuturi calde la pachet.

3 aprilie 2020
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Diana Postu-Blăjinu, părinte a doi copii,
Președinta Fundației Waldorf Moldova,
persoană responsabilă de gestionarea eficientă
și transparentă a finanțelor Fundației

,,Sunt bucuroasă să vă salut! Am fericita ocazie să fiu
alături de voi prin intermediul acestui Webinar și să vă
informez despre situația financiară actuală a Fundației.
Nu voi comenta faptul că rolul nostru este unul
foarte important în dezvoltarea școlii. Este cert faptul,
că fiecare a înțeles că doar împreună putem face lucruri
mărețe.
Unul dintre exemple, este edificarea noului bloc de studii
și a sălii multifuncționale. Acest lucru a devenit posibil
datorită faptului că noi, părinții, am contribuit financiar
și am dat start acestui proiect. În așa mod ne-am
consolidat forțele pentru o cauză comună.
Ne dorim o școală mai mare și prietenoasă copiilor.
Cred că este important să vă aduc la cunoștință care este
bugetul fundației, care este costul real al construcției
și care sunt potențiale surse de finanțare.
Fundația a investit 19% din finanțele necesare pentru
construcție. Partenerii noștri de peste hotare ne-au
asigurat că vom mai primi încă 200 de mii de euro,
ceea ce constituie 37% din costul total al lucrărilor.
Le mulțumim din suflet Prietenilor Artei Educației
pentru suportul spiritual și financiar pe care ni l-au
acordat de-a lungul anilor.

Tudor Clapco, părinte a doi copii, proiectant,
persoană modestă și practică, care a reprezentat
părinții din departamentul arhitectură și

construcții.

,, ”Copilul” căruia i-am dat naștere este o
construcție, din 2 blocuri alipite. Locul de amplasare a fost dictat de mulțimea de rețele subterane,
precum și de normatiivele de proiectare.
Primul bloc este o construcție cu 2 etaje cu 4 săli de
clasă (câte două săli la fiecare nivel). Fiecare clasă are o
debara separată, pentru păstrarea materialului didactic.
Clasele sunt luminoase, încăpătoare, proiectate
pentru 30 de locuri. În fiecare clasă sunt planificate
proiectoare fixate de tavan și ecrane de proiecție
motorizate. De asemenea, la fiecare nivel este proiectat
un spațiu pentru recreație și vestiare separate pentru
fiecare clasă. S-a ținut cont și de spațiu pentru profesori –
o încăpere la nivelul 2 în vecinătate cu un depozit pentru
inventaru școlar. Blocuri sanitare sunt la fiecare nivel.
Comunicarea între etaje este asigurată de o scară largă,
cu iluminare naturală și câte un hol alăturat la fiecare
nivel pentru a evita îmbulzeala.
Al 2-lea bloc este o construcție mai ușoară, unde este
amplasată o sală multifuncțională, cu dimensiunile
27m/14m, iar inălțimea este de 6-7 metri.
Tehnologic este organizată atât pentru lecțiile de educație
fizică, cât și pentru diferite festivități, adunări.
Pe timp ploios va fi posibil de organizat și iarmarocul.
Este interesant faptul că avem și poartă de fotbal, și coș
de baschet, și plasă de volei, și proiector pentru diferite
festivități, și ecran de perete în aceeași încăpere.

ANEXA 9 . CONCEPTUL BULETINULUI INFORMATIV
Titlu: ”Scrisoare de la școală”
Frecvența* 1 ori pe lună (*În cazul unor evenimente speciale, se realizează ediții
speciale ale buletinului)
Rubrici: A se stabili la primul număr clasic
Cuvânt de salut
Activități/Reușite școlare
Activități extrașcolare
Comunitatea a reușit (Pedagogi, elevi, fundația)
Interviu cu personalități Waldorf (elevi, pedagogi, fundația, absolvenți, părinți)
Calendarul lunii
Modalitate de distribuire - secretariatul LTW:
Versiune electronică LTW prin mailul instituțional, părinților și elevilor
Plasat pe site și Facebook și site-ul instituției
*O dată în trimestru, versiunea digest în ENG va fi transmisă partenerilor străini și potențialilor parteneri din RM
Principiu de editare al buletinului Acest buletin conține descrierea scurtă a activităților
LTW cu trimitere la sursele online de informare (Pagina de Facebook a LTW, Site);
Resurse necesare
1.
Responsabil de editare (1 editor)
2.
Echipa de producere texte (1-2 voluntari)
3.
Echipa de producere poze (1-2 voluntari)
4.
1 Voluntar pentru a plasa textul in formatul Buletinului, creat de GCCF (poate fi si
editor)
5.
1 Responsabil pentru diseminarea Buletinului prim email (si, eventual, colectarea
emailurilor si organizarea abonării)
Etape
1. Elaborarea unui model de Buletin LTW, unde vor putea fi plasate texte și foto;
2. Responsabilul de editare prezinta cuprinsul Buletinului Consiliului Consultativ (timp
de maximum 2 zile membrii consiliului consultativ trebuie să analizeze cele propuse)
3. Ședință a Consiliului Consultativ pentru discutarea conținutului Buletinului în baza
punctului 1 (subiect discutat maximum 20 min.)
4. Fiecare dintre cei prezenți desemnează o persoană responsabilă de abordarea blocului de activități caracteristice grupului/departamentului pe care îl reprezintă (Exemplu:
Un profesor scrie pentru rubrica ”Reușite școlare”, Un părinte scrie despre departamentul cu anumite reușite într-o anumită perioadă, Reprezentant al Fundației scrie despre
reușitele fundației, Elev scrie despre reușitele Consiliului elevilor)
*Textul trebuie să fie cel mult de 1 pag./departament cu 2,3 fotografii
*Toți transmit textele și foto timp de 3 zile lucrătoare, responsabilului de ediție
5.
Responsabilul de ediție plasează toate materialele într-o mapă separată, denumită relevant, pe Google doc a contului LTW
6.
Persoana responsabila (elev?) plasează toată informația în template-ul buletinului
7.
Responsabilul de editare redactează textele și transmite documentul pre-final
spre aprobare către toți cei vizați pentru a vedea textul care îl/o vizează
8.
Buletinul este distribuit conform punctului ”Modalitate de distribuire”

ANEXA 10 . GRUPUL FACEBOOK IARMAROC LTWM

ANEXA 11 . FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE PENTRU
		

MEMBRII GCCF 2020–2021

Adresă de e-mail *
Nume/Prenume
Sunt: *
o
[ ] Părinte
o
[ ] Bunic(ă)
o
[ ] Frate/soră a unui elev
o
[ ] Altele:
Specialitatea mea este:
o
( ) PR și comunicare
o
( ) Jurnalist/copyrighter
o
( ) Crowdfunding
o
( ) Manager
o
( ) Fotograf
o
( ) Altele:
Îmi doresc să particip în cadrul grupului în calitate de:
o
( ) Lider
o
( ) Membru cu responsabilități
concrete
o
( ) Consultant
o
( ) Altele:
o
( ) 2 ore pe săptămână
o
( ) 4 ore pe săptămână
o
( ) Altele:
[ ] Doresc să mi se trimită o copie a
răspunsurilor mele.

ANEXA 12 . PROPUNEREA DE FINANȚARE PENTRU
		

PROIECTUL EXTINDERII

