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Ghidul mentorului 
Ce este Ziua Stafetei  

 Ziua Stafetei  -  campanie-eveniment ce promoveaza dreptul tuturor copiilor si tinerilor de a participa in societate si 

care se desfasoara in fiecare an in luna Noiembrie, in preajma Zilei Internationale a Drepturilor Copiilor. Prima editie 

a campaniei a avut loc in 2012, fiind inspirata de modelul "Take Over Day" din UK. 

Initiativa, ajunsa in prezent la a V-a editie, este coordonata la nivel national de catre Fundatia Terre des hommes 

Elvetia (www.tdh.ro), alaturi de partenerii sai din sectorul public si privat, ce recunosc potentialul deosebit al 

tinerilor.  

In 2016, predarea si preluarea de stafete are loc in perioada 15-25 Noiembrie. Ca in fiecare an, copii si tineri din 

intreaga tara vor fi sprijiniti sa preia meseria mult visata pentru o zi, iar adultii sunt incurajati sa-I ajute in acest 

demers, in calitate de coordonatori de grup, mentori si insotitori. Pentru mai multe detalii, accesati 

www.ziuastafetei.ro. 

 

Ce este un „mentor” in cadrul Zilei Stafetei 

 Profesionist ce ii preda stafeta propriei meserii/profesii unui copil/tanar interesat o preia si sa o practice in viitor;  

 Mentorii sunt abordati direct de catre coordonatorii campaniei si invitati sa predea stafeta, la cererea 

copiilor/tinerilor.  

 

Care sunt ceilalti actori ce participa la Ziua Stafetei 

 Coordonatorul Zilei Stafetei – profesorul/consilierul scolar/reprezentantul ONG etc. care organizeaza predarea-

preluarea stafetei pe plan local; 

 Copii si tineri, cu varste intre 12-18 ani, inscrisi de catre coordonator in campanie – ei preiau stafete de mentori, in 

functie de ce meserii/profesii vor sa aiba in viitor; 

 Insotitori – parinti, tutori, frati care ii insotesc pe copii/tineri la preluarea stafetei; 

 Sponsori – persoane juridice sau fizice de pe plan local care acopera diferite costuri (transport, masa etc) pentru a-i 

ajuta pe copii/tineri sa preia meseriile visate. Mentorii pot sponsoriza ei insisi costurile implicate de deplasarea 

copiilor/tinerilor la locul de munca.  

Cum ma pregatesc pentru Ziua Stafetei 

 Ma informez temeinic despre ce am de facut – citesc Politica de protectie a copilului, vad Ghidul video pentru 

mentori publicat pe www.ziuastafetei.ro/multimedia; 

http://www.ziuastafetei.ro/
http://www.ziuastafetei.ro/multimedia
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 Aflu de la coordonator ce varsta are copilul/tanarul care va prelua stafeta (n.n. in continuare,pentru a simplifica 

descrierea activitatilor de pregatire, vom face referire doar la un copil/tanar – singular, masculin – insa, in fapt, este 

posibil ca mai multi copii/tineri, baieti si fete, sa preia stafeta, daca veti binevoi sa-i primiti); 

 Aleg o zi si un interval orar in care voi preda stafeta, potrivit programului meu; predarea stafetei dureaza, de obicei, 

intre doua-sase ore; 

 Decid ce aspecte ale profesiei mele pot fi relevante pentru un copil/ tanar interesat de o cariera in acelasi domeniu 

si care sunt cele mai potrivite metode de invatare prin cale le poate descoperi (ii voi povesti despre? Il voi lasa sa 

observe? il voi lasa sa faca ceva concret?) 

 Identific 1-2 activitati pe care i le pot propune copilului/tinarului la „noul loc de munca”, pentru a-i asigura o 

experienta valoroasa; 

 Identific masurile PSI ce trebuie aplicate si aprobarile ce trebuie obtinute pentru a facilita participarea 

copilului/tanarului la predarea stafetei; 

 Stabilesc daca tanarul/copilul care va prelua stafeta trebuie sa se pregateasca in vreun fel pentru a participala 

activitati (e nevoie de un echipament anume? trebuie sa se deplaseze singur la locul de munca etc?); 

 Daca sunt costuri asociate participarii copilului/tanarului, am in vedere acoperirea sau evitarea lor, dat fiind ca 

aceasta actiune este desfasurata fara resurse financiare; 

 Ii confirm coordonatorului local, in cel mai scurt timp, ca voi preda stafeta si ii transmit, prin email sau 

telefon, urmatoarele informatii: cand, la ce ora, unde va prelua copilul/tanarul activitatea si cum trebuie sa 

se pregateasca; 

 Coordonatorul campaniei va reveni cu o confirmare a participarii copilului/tanarului si datele de contact ale 

insotitorului; 

 (Optional) Ajut la promovarea evenimentului actualizandu-mi poza de coperta pe Facebook (Facebook cover photo) 

cu fotografia pusa la dispozitie de catre coordonator; 

 Obtin aprobarile necesare intrarii in institutie/companie atat pentru copil/tanar, cat si pentru insotitor; 

 Ma asigur ca masurile PSI sunt aplicate; 

 Pregatesc eventualele materiale pentru activitati.  

 

Ce se intampla in ziua predarii-preluarii stafetei 

- In ziua si la ora stabilita, copilul/tanarul si insotitorul sau vor ajunge la locul de munca; 

- Activitatile sunt desfasurate conform planului.  

*** 

Date de contact: ...[A se completa Numele coordonatorului – email – telefon]... 

 


