Prezentare concurs Tanarul Ambasador Lions al Secolului 21
„Bert Masson“
2018 - 2019
In anul 2019, va avea loc a cincea editie a concursului "Tanarul Ambasador Lions al Secolului 21"
la nivelul Districtului Lions 124 Romania. Acest proiect national al Districtului Lions 124 Romania se
incadreaza in „Engaging our Youth”, una din directivele Lions Clubs International.
Provocarea pe care v-o propun dragi colegi, este accea de a implica cat mai multe cluburi Lions din
Romania in organizarea acestei concurs, asa incat sa reusim sa avem 100 de participanti cumulat in
cele trei etape ale concursului. La prima editie am avut 3 candidati, la a doua editie 42 de candidati, la
a treia editie 68 de candidati, iar la a patra editie 53 de candidati Ar fi o realizare extraordinara la
nivelul Districtului nostru, cu care ne-am putea mandrii la nivel international!
Acest concurs are ca motto "Tinerii de azi liderii de maine" si se adreseza tinerilor implicati in
activitatea de voluntariat in folosul comunitatii care au aptitudini remarcabile in domeniul de
leadership, oratoric, precum si in domeniul scolar. Concursul se organizeza in Australia din 1963, in
Anglia din 1974, iar la nivel european din 2008.
Organizarea acestui concurs in Romania ne ofera noua ca Lions oportunitatea de a identifica acesti
tineri – vittori lideri, de a-i sprijinii si promova in vederea realizarii proiectelor lor in folosul comunitatii,
dar si oportunitatea de a promova valorile lionismului in randul comunitatilor in care activam, concursul
"Tanarul Ambasador Lions al Secolui 21" adresandu-se unei largi categorii de tineri.
Multi colegi Lions, motivati de impactul pe care l-au avut concursurile la nivel regional al editiilor
anterioare, dar si de implicarea tinerilor candidati in proiectele pe care le-au prezentat, si-au
manifestat interesul de a se implica in organizarea acestui concurs si in acest an. Din acest motiv s-a
hotarat de comun acord sa organizam acest concurs in trei etape, prima la nivel local, a doua etapa la
nivel regional si a treia etapa la nivel national.
Rugam cluburile care doresc sa organizeze concursul la nivel local sa ma contacteze pe e-mail:
pompilia.szellner.ps@gmail.com sau la telefon 0744-577794 pentru a stabili detaliile concursului la
nivel local.
Primii trei clasati la concursurile locale urmeaza sa participe la concursurile regionale.
Alaturat o sinteza a celor mai importante aspecte ale concursului „Tanarul Ambasador Lions a
secolului 21”.
Perioada de desfasurare a concursului
15 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 – concursuri la nivel local si zonal
15 februarie 2019 – 30 aprilie 2019 – concursuri la nivelul celor 7 regiuni ale Districtului 124 Lions
Romania
•

Regiunea Nord-Est – 16 aprilie 2019, ora si locatia urmeaza a fi stabilite ulterior Cluburile Lions Iasi 2000, Iasi D, Vaslui, Barlad, Bacau Moldova, Bacau Sf. Gheorghe,

•
•

•

•

•

•
•

Bacau Sanity, Suceava, Raduti, Piatra Neamt, Comanesti si Roman - club Lions
organizator regional – Lions din Bacau Sf. Gheorghe
Regiunea Sud-Est - la Galati – 15 aprilie 2019, ora 09:00, Hotel Mercur Galati –
Cluburile Lions Galati, Buzau Mousaios, Constanta si Constanta Balkanica – club Lions
organizator regional – Lions Club Galati
Regiune Vest - la Arad – 20 aprilie 2019, ora 10:00, sala Ferdinand din cadrul Primariei
Arad – Cluburile Lions Timisoara, Timisoara Tymes 1266, Timisoara Diamond, Timisoara
Iris, Timisoara Bastion, Timisoara 4 Family, Timisoara Dynamis, Timisoara Dinamic Plus,
Arad, Arad 2007, Resita Montana, Resita Onix, Lugoj Ana Lugojana, Petrosani Via Regis si
Deva Sarmizegetusa si Branch-ul Lions Arad Arvensis - club Lions organizator regional –
Lions Club Arad 2007
Regiune Nord-Vest - la Oradea – 18 aprilie 2019, ora 11:00, Biblioteca Judeteana
Gheorghe Asachi Oradea – Cluburile Lions Bistrita, Bistrita Siebenbürgen, Cluj-Napoca
Transilvania, Cluj-Napoca Genesis, Cluj-Napoca 360, Cluj-Napoca Hope, Cluj-Napoca
Napoca, Turda Campia Turzii, Oradea, Oradea 22, Satu-Mare Somes si Sighetul Marmatiei
Marmatia - club Lions organizator regional – Lions Club Oradea 22
Regiunea Centru – la Sibiu – 06 aprilie 2019, ora 10:00, sala festiva a Colegiului
National „Gheorghe Lazar” Sibiu – Cluburile Lions Alba Iulia, Sibiu Decan, Sibiu
Bruckenthal, Sibiu Millennium, Medias, Miercurea Ciuc, Brasov, Targu Mures si Sighisoara club Lions organizator regional – Cluburile Lions din Sibiu: Lions Club Sibiu
Millennium, Lions Club Sibiu Bruckenthal, Lions Club Sibiu Decan
Regiune Sud – 1 – la Bucuresti – urmeaza a fi stabilit – Cluburile Lions Bucuresti
Academica, Bucuresti Atheneum, Bucuresti Burebista, Bucuresti Curtea Veche, Bucuresti
Dacia, Bucuresti Decan, Bucuresti Millenium, Bucuresti Phonix, Bucuresti Tarabostes si
Calarasi si Branch-urile Lions Bucuresti Adevar si Bucuresti Tandem - club Lions
organizator regioanal – Lions Club Bucuresti Decan
Regiunea Sud - 2 - la Ploiesti – 12 aprilie 2019, Camera de Comert si Industrie
Prahova – Cluburile Lions Ploiesti, si Campulung Negru Voda - club Lions organizator
regional – Lions Club Ploiesti
Regiunea Sud-Vest – la Craiova, 06 martie 2019, ora 11:00, Liceul de Arte „Marin
Sorescu” Craiova – Cluburile Lions Craiova, Craiova Cetatea Baniei si Drobeta Turnu
Severin - club Lions organizator regional – Lions Club Craiova Cetatea Baniei

17 mai 2019 – concurs la nivel national in cadrul Conventiei Nationale a Districtului 124 Romania la
Cluj-Napoca
04 octombrie 2019 – 06 octombrie 2019 – concurs la nivel european in cadrul Europaforum Lions la
Tallin, Estonia

Primii trei clasati la concursurile locale (care se organizeaza in cazul in care clubul Lions local
are mai mult de 3 candidati) vor participa la concursurile regionale, castigatorii locului I a
concursurilor regionale vor participa la concursul national, iar castigatorul concursului
national va participa la concursul european.
Premii
Premiile la concursul european sunt:
•
•
•

locul I - 3.500 euro
locul II - 1.250 euro
locul III - 750 euro

Premiile la concursul national sunt:

•
•
•

locul I - 1,500 lei
locul II - 1.000 lei
locul III - 500 lei

Premii la concursurile regionale sunt:
•
•
•

locul I - 300 lei
locul II - 200 lei
locul III -100 lei

Fiecare club Lions sponsor sau fiecare regiune va putea sa acorde si alte premii. Fiecare participant
va primi diploma de participare.
Premiile la concursul european sunt suportate de catre tara gazda a Lions Europa Forum, premiile la
nivel national sunt suportate de catre Districtul 124 Lions Romania, iar premiile la concursurile locale,
zonale si regionale sunt suportate de catre cluburile Lions organizatoare.
Premiile sunt destinate finantarii proiectelor concurentilor castigatori si nu pentru folosul personal a
castigatorilor.
Criterii de eligibilitate a candidatilor
Pentru a fi eligibili candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele criterii:
•
•
•
•
•
•
•
•

sa fi implinit 15 ani, dar nu inca 19 ani pana la 30 iunie 2019 inclusiv.
sa fie tineri implicati in munca de voluntariat
sa aibe cel putin 50 de ore de voluntariat la activ (dovedite prin inscrisuri eliberate de catre
organisme, institutii, ONG, etc. in cadrul carora a prestat munca de voluntariat)
sa fie buni cunoscatori ai limbii engleze (vorbit, scris si citit – castigatorul concursului la
nivel national urmand a participa la concursul la nivel european, in cadrul caruia interviul si
discursul se vor tine in limba engleza!!!!!)
sa aibe abilitati de leadership
sa fie buni comunicatori
sa aibe initiativa in demararea si derularea de proiecte in cadrul comunitatii din care provin
sa aibe rezultate scolare bune.

Atentie: concursul se adreseaza tuturor tinerilor, nu numai membrilor Leo, candidatii trebuie
insa sa fie recomandati de un club Lions.
Evaluarea candidatilor
Candidatii vor fi evaluati de un juriu format din 3-5 membrii, membrii juriului fiind reprezentanti ai
mediului de afaceri, societatii civile si academice, care nu sunt membrii Lions. Juriul va evalua:
• Formularul de participare al candidatului
• Interviul - 10 minute - al candidatului cu membrii juriului
• Discursul de prezentare – 5 minute al proiectului cu care intra in concurs candidatul, proiect
pe care doreste sa il implementeze in folosul comunitatii
• Continutul raspunsurilor la intrebarile puse de juriu in cadrul interviului
• Discursul de prezentare al candidatului in fata juriului si a audientei
• Modul de prezentare verbala al candidatului in timpul interviului si al discursului
• Modul de prezentare nonverbal al candidatului in timpul interviului si al discursului

Punctaj

•
•
•
•
•

Voluntariat in folosul comunitatii – 50 puncte
Realizari leadership – 25 puncte
Interviu – 10 puncte
Discurs prezentare proiect – 10 puncte
Realizari scolare – 5 puncte

Cheltuieli
Cheltuielile participantilor cu deplasarea si eventuala cazare la concursurile regionale si la concursul
national vor fi suportate de cluburile Lions sponsor.
Cheltuielile de deplasare si cazare la concursul european, care va avea loc la Tallin, Estonia al
candidatului care va reprezenta Districtul 124 Romania, vor fi suportate de catre District.
Alte informatii
Formularul de participare de anul acesta pentru concursurile locale si regionale va fi trimis in e-mail
separat organizatorilor concursurilor locale, zonale si regionale.
Daca mai sunt necesare si alte informatii va stau cu drag la dispozitie la telefon 0744-577794 sau
mail pompilia.szellner.ps@gmail.com.
Dragi colegi, va rog sa acceptati provocarea de a gasi cei 100 de concurenti pentru editia 2018 –
2019, anul centenarului!
Va multumesc pentru implicarea voastra!
Cu drag si prietenie lionistica,
Pompilia Szellner
Presedinte Comisie Nationala "Tanarul Ambasador"
Presedinte Comisie Europeana „Tanarul Ambasador”

