PROGRAM
anual de activitate pentru voluntari din cadrul Federafiei Moldovenegti de Fotbal

Concepfie(viziune) :
Facilitarea participdrii benevole a cetdtenilor Republicii Moldova in spiritul solidaritalii civice la
organizarea meciurilor de fotbal gi a altor evenimente fotbalistice.

Valori:
Demnitatea omului, promovarea integritdlii, eticii gijocului cinstit (fair play);
S o I idaritatea civicf, bazatd, pe principii de nedescriminare,
Dorinta de a participa voluntar la oferirea de servicii, cunogtinle gi abilitali laorganizarea evenimentelor
fotbalistice, in special a meciurilor de fotbal.
Contribuirea, prin intermediulfotbalului, la formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internalionald;

Misiunea : incadrarea voluntarilor in organizareameciurilor de fotbal, organizarea evenimentelor
fotbalistice gi in alte acfiuni care au drept scop dezvoltarea gi popularizarea fotbalului moldovenesc,
oferirea posibilitalilor pentru voluntari de a se dezvolta gi a obline cunogtinle noi in domeniul fotbalului
prin implicarea nemijlocitd in aceste activitali.
Obiective generale:

-promovarea schimbdrilor in fotbal cu implicarea voluntarilor din cadrul societlfii civile;
-cregterea capacitdfii organizatorice a FMF;
-cregterea nivelului de organizare a meciurilor de fotbal gi altor evenimente ale FMF prin implicarea

valuntarilorl
-oferirea de oportunitnfi de dezvoltare gi cregtere pentru voluntary;
-integrarea voluntarilor in familia fotbalistici gi oferirea dupl posibilitate de facilitlfi in domeniul
vizat:
-acordarea ganselor egale tutudor doritorilor de voluntariat prin instituirea unui cadru obiectiv,
transparent,efficient, consecvent qi bazat pe nedescriminare la selec{ia gi recrutarea voluntarilor.
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de echipd, informarea despre istoria,
misiunea,structura,politicile qi modul
de lucru al FMF .

Famlliarizarea voluntarului
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clarifrcarea tuturor aspectelor aferente

In primele zile

de voluntari

statutare,

Pe parcurs
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Asistarea voluntarului la procesul de
realizare a sarcinilor gi atribuliilor
contractuale de cdtre angajalii FMF,
schimb de experienJd, informaJii
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meciurilor de fotbal qi a altor
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Ghidarea activit[fii voluntarului in
procesul de realizare a sarcinilor gi
atribuJiilor.
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National de Statistici.
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