
 

 
   

Ghid pentru membrele juriului  

 
Colectivul premiului With and For Girls este alcătuit din opt organizaţii internaţionale cu statut de membri 
fondatori: EMpower, Mama Cash, NoVo Foundation, Plan UK, The Global Fund for Children, Nike 
Foundation, Comic Relief și Stars Foundation care lucrează împreună pentru o inițiativă de finanțare 
globală care să identifice și să susțină organizații locale puternice care lucrează cu și pentru adolescente 
(10-19 ani). 

Prin susținerea acțiunilor colective destinate fetelor și prin creşterea capacităţii fetelor de a genera  
schimbări în comunităţile lor, avem convingerea că ele și organizațiile lor pot juca un rol principal în 
transformarea societăților și în construirea egalității de gen. 

Colectivul With and For Girls crede în importanța leadership-ului în rândul fetelor. De aceea, etapa finala 
a selecției pentru Girls Awards va reuni adolescente, susținute de experți în domeniu, care să selecteze 
câștigătoarele competiției With and For Girls Awards. Juriul va fi alcătuit din 6-7 persoane: cinci 
adolescente (cu vârste între 16 și 19 ani) și unu sau doi adulți (peste 19 ani). 

 

Rolul juriului este de a intervieva o listă scurtă de 10 organizații care au aplicat pentru premiul With and 
For Girls. Pentru a face acest lucru cu succes membrelor juriului vor avea nevoie: 

 Să citească documentele de pregătire (o zi); 

 Să participe la un workshop de pregătire realizat de A.L.E.G. cu durata de 1-2 zile. În cadrul 
acestui workshop vor fi prezentate mai multe informații despre premiu și vor fi aprofundate o 
serie de tehnici de utilizat în interviuri; 

 Să realizeze interviuri timp de 3-4 zile. Vor fi maxim 10 organizații de intervievat, decizia 
urmând a fi luată în ultima zi; 

 Să ofere feedback colectivului With and For Girls cu privire la părerea formată în legătură cu  
procesul de evaluare și rolul deținut în acest proces; 

 Să susțină, acolo unde este posibil, promovarea colectivului With and For Girls și activitatea 

premianților competiției, inclusiv prin activități de blogging și implicare media. 

 

Ce criterii te califică să intri în juriu: 

 Ai vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani și ești 
vorbitoare fluentă de limba engleză; 

 Eşti interesată de respectarea drepturilor 
fetelor, de egalitatea de gen și crezi că 
persoanele tinere ar trebui să aibă un cuvânt 
de spus în luarea deciziilor familiale, 
comunitare sau societale; 

 Deții cunoștințe despre proiectele privind 
drepturile fetelor din comunitatea ta; 

 Ai timp disponibil pe care să-l dedici 
activității din cadrul juriului; 
 

 
 
 
 

• Eşti o persoană convingătoare în 

comunicare și care lucrează bine în 

echipe cu persoane de aceeași vârstă și 

adulți; 

• Îţi place să înveți și să analizezi 

informații și ai capacitatea să răspunzi la 

informații detaliate; 

• Ai experiență  de lucru în activități ce 

implică societatea civilă, drepturile omului 

sau dezvoltarea de organizații. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
   

 

Profilul membrelor juriului 
 

Ești interesată şi îndeplineşti criteriile de mai sus? Atunci aplică:) 
 

Te rugăm să ne spui ce te motivează, ce anume te face persoana cea mai potrivită pentru această 
oportunitate și cum te încadrezi în criteriile formulate de noi. Poți să ne comunici aceste lucruri în 
scris în maxim 500 de cuvinte, sau printr-o înregistrare audio / video de maxim 5 minute la adresa 
aleg_romania@yahoo.com. Interviurile față-în-față vor avea loc în luna iulie. 

Pentru că ne dorim să înțelegem mai bine persoanele care se implică în juriul premiilor With and For Girls, 

te rugăm să completezi formularul de mai jos.  

Ne vom asigura că numele tău și al participantelor nu este folosit în niciun material de comunicare realizat 

de noi și că identitatea ta este complet protejată. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cum te numești?  

2. Ce vârstă ai? 

3. De unde ai auzit despre posibilitatea de a ocupa un loc în juriu? 

4. De ce crezi  că ai fi aleasă să faci parte din juriu? 

5. Ai mai fost implicată în vreo activitatea de acest gen până acum? Dacă da, ne poți oferi detalii?  

6. Ce speri să obții în urma prezenței în cadrul juriului? 

7. Care este lucrul pe care îl aștepți cu nerăbdare de la această participare? Ce te entuziasmează cel 

mai mult? 

8. Există ceva legat de prezența în juriu care te îngrijorează sau îți creează o stare de nervozitate? 

9. Ai comentarii sau completări pe care ai vrea să le faci? 
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