Ghidul Voluntarului „Adoptă un Vot”
Identitatea
„Adoptă un Vot” a apărut organic, din dorința cetățenilor Republicii Moldova de acasă și de peste hotare
de a contribui la democratizarea și dezvoltarea țării, și continuă să existe pentru același motiv. În același
timp, având în vedere că cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu pot ajuta Moldova decât
dacă au și ei o existență bună în țările de emigrație, grupul „Adoptă un Vot” își propune să lupte pentru
drepturile acestora și să le ofere o platformă de contact.
Care este valoarea adăugată a comunității „Adoptă un Vot”? Ceea ce face comunitatea noastră unică
este accentul pe implicarea civică, spiritul de luptă împotriva corupției și abuzurilor și străduința de a
avea un impact asupra Republicii Moldova prin proiecte mici, însă inovatoare.
„Adoptă un Vot” este un grup deschis tuturor oamenilor interesați să cunoască și să contribuie la
cauzele sus-menționate, conducându-se de reguli de bună-cuviință și responsabilitate personală.
Comunitatea are o structură de auto-organizare minimală și se bazează pe entuziasmul și contribuția
membrilor, atât ca voluntari pentru proiecte, cât și ca participanți la Offline-uri.

Organizarea
Deși participarea fiecărui membru este extrem de importantă pentru „Adoptă un Vot”, un grup mai
restrâns de oameni formează structura de auto-organizare minimală de care avem nevoie pentru a
coordona, identifica sinergii si trasa planuri de acțiuni. Aceștia sunt membri care devin voluntari prin
aplicație publică pe grupul „Adoptă un Vot” și care se reunesc săptămânal online, activând conform
principiilor de activitate.
Iată în ce constă structura minimală de organizare a comunității „Adoptă un Vot”:
1. Echipa platformei online: administratorii și moderatorii grupului „Adoptă un Vot” pe Facebook,
precum și voluntarii responsabili de site-ul OfflineAUV.info. Fără aceștia activitatea operațională
a „Adoptă un Vot” nu ar exista.
2. Echipele Grupurilor de Lucru, fiecare responsabile de proiectele pe care și le-au asumat în fața
membrilor comunității prezenți la Offline-uri. Aceste grupuri sunt inima proiectelor și acțiunilor
civice desfășurate cu suportul comunității „Adoptă un Vot”.
3. Echipa de organizatori offline, compusă din câțiva oameni doritori să acorde mai mult timp
voluntariatului pentru „Adoptă un Vot”, sunt organizatorii Offline-urilor și altor proiecte de
anvergură care se adresează întregii comunități și care susțin activitatea Grupurilor de Lucru.
Voluntarii cei mai implicați din Echipa de organizatori fac parte și din Echipa-nucleu, ai cărei membri se
întâlnesc pentru a crea inițiative precum cea de auto-organizare a voluntarilor „Adoptă un Vot” într-un
format sustenabil. Echipa-nucleu cuprinde și voluntari din rândurile administratorilor grupului de
Facebook și site-ului, astfel reunind forțele online și offline ale comunității.
Întrucât „Adoptă un Vot” este un grup apolitic, calitatea de membru al Echipei-nucleu al „Adoptă un
Vot” nu este compatibilă cu cea de membru a vreunui partid politic din Republica Moldova.
Toate aceste echipe se reînnoiesc cel puțin anual, căutând voluntari potrivit fișelor de departament, și
mențin un contact strâns pentru a armoniza viziunea și funcționarea „Adoptă un Vot”. Echipele

Grupurilor de Lucru se reînnoiesc la fiecare Offline și activează într-un mod mai flexibil și autonom în
comparație cu Echipa platformei și Echipa-nucleu. Toți voluntarii, indiferent de poziții, pot veni cu idei și
se pot implica activ în acțiunile de auto-organizare.

Pozițiile în echipele de voluntari
Pozițiile în echipe sunt definite de tipul de abilități necesare activității în fiecare departament
(comunicare, logistică, colectare de fonduri etc.) și au limite de timp bine stabilite. Perioada de implicare
a unui voluntar în 2018 va fi determinată în fiecare echipă, însă în linii generale se consideră de la Offline
la Offline. Înainte de terminarea perioadei de activitate, membrii echipei vor recruta noi voluntari care
să îi înlocuiască.
Exista două nivele de responsabilitate: Liderii Voluntari, în general 1-2 pe departament, care depun
minim 5 ore de efort săptămânal, și Voluntarii, care pot fi și 3-5 pe departament și care depun minim 2
ore de efort (adică măcar 1 sarcină) la fiecare 2 săptămâni.
Liderii Voluntarii sunt responsabili de performanța întregului departament și trebuie să participe la
întrunirile online. Aceștia sunt în general oameni cu experiență în domeniul lor (media, finanțe etc.). Însă
trebuie remarcat că experiența vastă nu este obligatorie – motivația și disponibilitatea de timp contează
cel mai mult pentru a fi un Lider Voluntar de succes!
Voluntarii pot fi studenți sau persoane care încă nu au acumulat multă experiență în domeniu, sau care
nu au mult timp la dispoziție pentru voluntariat, însă au abilități speciale necesare comunității noastre.
Voluntarii vor primi mentorat și instrucțiuni clare pentru sarcinile lor și pot participa la toate apelurile,
dar prezența lor nu este obligatorie ca pentru Liderii Voluntari. Voluntarii pot veni cu propriile idei și își
pot asuma răspunderi mai mari în orice moment – doar ei sunt Liderii Voluntari de mâine!
Toate comunicările noastre trebuie să menționeze beneficiile voluntariatului pentru ambele grupe de
voluntari.

Fișe de departament pentru Echipa platformei
Principalul scop al acestei echipe este menținerea functionalității și energizarea activității comunității
noastre pe platformele online (în special grupul „Adoptă un Vot” pe Facebook și site-ul nostru), astfel
încât „Adoptă un Vot” să continuă să aducă beneficii membrilor săi în informare și comunicare. De aceea
am creat câteva poziții care să indice domeniile de activitate, însă ca membru al echipei veți putea veni
cu orice sugestii de activități. Cunoștințele de web design și social media vor fi foarte apreciate!
Ar fi de dorit să avem 10-15 voluntari în total, atât Lideri Voluntari, cât și Voluntari, distribuiți în
următoarele domenii:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobarea postărilor și moderarea discuțiilor în comunitate
Crearea de noi postări care să reflecte temele zilei
Mentenanța și dezvoltarea site-ului OfflineAUV
Mini-concursuri și alte acțiuni care să implice membrii comunității, atât pe grup, cât și pe site
Menținerea legăturii cu Grupurile de Lucru „Adoptă un Vot” pentru a promova proiectele lor
în grup și pe site

Un alt obiectiv esențial al acestei echipe este adoptarea, în urma unui proces transparent, a unui set de
reguli mai clare pentru selecția postărilor și articolelor și pentru activitatea în comentarii.
Liderii Voluntari din această echipă vor face parte și din Echipa-nucleu.

Fișe de departament pentru Echipa de organizatori offline
Echipa de organizare offline care va fi formată în urma aplicației publice va avea de organizat două
evenimente majore în Republica Moldova în 2018: Offline-ul al III-lea și o campania civică de informare
înainte de alegeri. Aceiași oameni vor constitui grupul de voluntari responsabili pentru amândouă, însă
fiecare voluntar își va putea alege evenimentul pentru care poate contribui mai mult. Un alt obiectiv
important al acestei echipe este să lanseze procesul de auto-organizare a grupului „Adoptă un Vot”,
împreună cu voluntarii din Echipa platformei online.
Din experiența Offline-ului al II-lea am învățat că organizarea eficientă a unei conferințe necesită funcții
și responsabilități mai clare, însă ținând cont de componența un pic schimbătoare a echipei noastre am
hotărât să cream nu fișe de post pentru fiecare voluntar, ci fișe de departament.
Din fericire, multe departamente se suprapun între cele două proiecte de anvergură care vor fi
organizare: comunicare, logistică, colectarea de fonduri/aplicarea la granturi etc. Numărul de persoane
necesare pe departament este estimativ pentru că depinde de câți voluntari vor dori să se implice și în
campania civică, și în Offline.
1. Relații publice și media: relații cu presa prin interviuri, articole, comunicate de presă;
actualizarea site-ului cu materiale informative, bannere, animații, design; social media pentru
fiecare proiect (postări, actualizări stabilite dinainte), comunicarea cu audiența prin campanii de
email  departament de minim 6-8 persoane
2. Colectare de fonduri și parteneriate: căutarea de donatori în persoane private și afaceri (mai
ales din localitatea unde va avea loc Offline-ul), contactarea companiilor care vor să facă
reclamă sau vor să își ofere produsul la evenimente și crearea de parteneriate, crowdfunding-ul,
găsirea și aplicarea la granturi, crearea unui set de prezentări despre „Adoptă un Vot” și
voluntarii noștri (acțiune de realizat împreună cu departamentul Relații publice și media) 
departament de minim 3-5 persoane
3. Logistică și finanțe: relațiile cu ONG-ul local, colaborarea cu echipa orașului-gazdă pentru
Offline, și cu voluntarii din diferite localități pentru campania civică; identificarea și aranjarea
locației, prânzului, pauzelor de cafea, organizarea activității din seara dinaintea evenimentului,
imprimarea de materiale, decorarea; ducerea evidenței pe toate chitanțele pentru Offline și
campania civică, transferurile de bani, crearea și publicarea raportului financiar final 
departament de minim 3-5 persoane
4. Agenda pentru Offline / Materialele informaționale pentru campania civică: consultarea cu
comunitatea „Adoptă un Vot” și Grupurile de Lucru; persoana responsabilă de contact pentru
identificarea speakerilor, persoanele responsabilă de identificarea speakerilor pe diaspora și în
echipa locală (agenda Offline-ului, de exemplu, va avea două părți: resursele locale, din țara
unde are loc Offline-ul, și situația din Republica Moldova); editarea agendei și materialelor;
gestionarea agendei și materialelor în timpul evenimentului  departament de minim 5-7
persoane
5. Resurse umane și administrație: contactarea și training-ul voluntarilor cu ajutorul prezentărilor,
rezolvarea problemelor de resurse umane, popularizarea regulilor de activitate ca voluntar,
înregistrarea de noi procese de activitate, urmărirea progresului în acțiunile echipei  minim 2
persoane
În total, ar fi ideal să avem între 20 și 27 de persoane (atât Lideri Voluntari, cât și Voluntari). Liderii
Voluntari din această echipă vor face parte și din Echipa-nucleu.

Principiile de activitate
Echipele de voluntari „Adoptă un Vot” lucrează o mare parte a timpului online și la distanță, ceea ce
aduce provocări deosebite. Aceste principii vor ajuta comunicarea între membri și spori eficiența
lucrului.

Modul de lucru
1) Apelurile au loc săptămânal. Fiecare trebuie fie să participe la apel, fie să scrie în comentariu în
prealabil de ce nu poate participa. Înregistrăm prezența la fiecare apel, întrucât la 3 absențe se
consideră că membrul echipei nu mai poate dedica timp grupului „Adoptă un Vot”. Pentru a evita
situațiile când decizia convenită de echipa prezentă la întrunire este în discordanță cu opinia membrilor
care au cumulat mai mult de 3 absențe, acea persoană va fi considerată ieșită din grupul de lucru.
2) Prin rotație, fiecare persoană scrie sumarul conversatiei, care trebuie postat maxim până a doua zi.
3) Fiecare membru trebuie să-și asume cel puțin o sarcină săptămânală din sarcinile decise în comun la
apel.
4) În momentul în care cineva își expune opinia, își expune automat și disponibilitatea de a face ceva
pentru ca acea opinie sau idee să devină realitate. Practic, propunem lucruri realiste și ne asumăm
răspunderea pentru ceea ce propunem.
Luarea deciziilor
5) Sistemul de decizie tinde spre consensus. Trebuie să ne amintim că noi activăm pe baza idealului
comun, respectiv unitatea în echipă valorează foarte mult.
6) Daca cineva a lipsit la conversația pe Skype, trebuie să dea feedback la sumarul discuției cât mai
repede, ca să putem avansa cu deciziile luate.
7) Membrii care își asumă mai multe sarcini au mai multă putere de decizie în ce privește desfășurarea
acelor sarcini, din considerente de eficiență.
8) În organizarea evenimentelor, Liderii Voluntari sunt solidari din punct de vedere financiar.
Transparența
9) Dacă un membru are nevoie să comunice cu alt membru, pentru îndeplinirea sarcinilor sau pentru a
prezenta idei noi, este indicat să o facă în chatul comun pentru ca toți cei din echipă să fie la curent.
10) Dacă un membru al echipei a avut o întâlnire în care a vorbit despre oportunități pentru „Adoptă un
Vot”, sau a reprezentat „Adoptă un Vot”, să informeze echipa pe scurt în scris. Nu trebuie să menționați
fiecare conversație minoră, utilizați bunul-simț în a decide ce merită adus la cunoștința echipei și ce nu.
În afară de transparență, acest obicei va permite membrilor echipei să-și lărgească orizonturile de
contacte și să înțeleagă mai bine viziunea altora despre „Adoptă un Vot”.
11) „Adopta un Vot” este o familie, dar și un mini-serviciu, ceea ce înseamnă că norme de interacțiune
diferite se pot aplica de la caz la caz. Din fericire, cea mai importantă normă - respectul unul față de
celelălt, față de opinia, timpul și energia fiecăruia - este comună ambelor sisteme normative.
12) Toți voluntarii își asumă răspunderea de a ține la curent, pe cât posibil, întreaga comunitate cu
privire la acțiunile și proiectele echipelor. În acest fel vom evita lacunele de legitimitate și vom absorbi
mult feedback esențial pentru desfășurarea activității.

