
GALA Lideri pentru Liderași  – 2021
 Metodologia de acordare a premiilor

Cine sunt liderii premiați? 

Premiem liderii care au avut o contribuție semnificativă pentru binele superior al copiilor români, în
anul precedent, realizând activități care au vizat copiii  în mod direct sau indirect, prin intermediul
părinților  sau profesorilor,  în  diverse  domenii:  educație,  sănătate,  implicare socială,  stare de bine,
social media, etc. 

De către cine și cum se face selecția?

În  realizarea  listei  de  nominalizați  au  fost  consultați  membri  ai  echipei  Itsy Bitsy și  colaboratori
permanenți, oameni implicați în viața socială, care participă la numeroase evenimente și sunt la curent
cu noutățile, faptele bune și evoluțiile sociale, culturale și economice la nivel național și global. 

Lista de nominalizați este apoi documentată de echipa de jurnaliști Itsy Bitsy. După documentare, lista
este analizată și supusă la vot, iar alegerea liderilor se face ținând cont de mai multe criterii:

1. Targetul (reprezintă criteriu eliminatoriu): proiectul dezvoltat de lider trebuie să implice
copiii - direct sau indirect, prin intermediul părinților sau cadrelor didactice.  

2. Impactul cantitativ: proiectul dezvoltat de lider trebuie să ajungă la un număr semnificativ
de persoane.  

3. Impactul  calitativ:  proiectul  dezvoltat  de lider  trebuie  să  producă efecte  pe termen lung,
influențând/facilitând dezvoltarea de abilități cu impact pozitiv asupra calității vieții copiilor. 

4. Relevanța socială: să acopere o nevoie reală a societății;
5. Premiem liderii care desfășoară proiecte semnificative: Fiecare proiect are în spate un lider

care inspiră curaj, încredere, tenacitate și determinare. Indiferent dacă este sau nu o persoană
cunoscută, liderul  reprezintă un model de urmat atât pentru echipa implicată în desfășurarea
proiectului, cât și pentru restul societății. 

Premii oferite: 

5 trofee Itsy Bitsy și 15 diplome de onoare

În urma procesului de selecție, care a luat în considerare criteriile menționate mai sus, a rezultat o listă
finală de 15 Lideri pentru Liderași, grupați în 5 categorii: stare de bine, implicare socială, educație
pentru copii, sănătate pentru copii, educație pentru profesori. Activitatea liderilor a fost apoi analizată
calitativ  și  comparativ,  fiind  ierarhizați  în  cadrul  categoriilor  în  funcție  de  impactul  proiectelor
nominalizate. Echipa Itsy Bitsy decide prin vot cine primește trofeul pentru fiecare categorie în parte,
acordându-se în final 5 trofee Itsy Bitsy și 15 diplome de onoare. 

Liderul Anului in social media 

Trofeul este acordat în urma propunerilor făcute de blogeri de parenting și educație și vizează liderii
care au avut în 2020, în mediul online, proiecte eligibile conform criteriilor de mai sus. Propunerile
sunt apoi votate de publicul larg pe o platformă online. Votul este promovat în mediile Itsy Bitsy și în
social media. Se acordă la final un singur trofeu, celui mai votat lider în social media. 

Liderul anului ales de comunitatea de business

Din  lista  celor  15  Lideri  pentru  Liderași  nominalizați  la  cele  cinci  categorii  ale  Galei,  industria
MarComm  (formată  din  profesioniști  din  marketing,  comunicare,  manageri  și  CEO  din  diverse
domenii de business) votează liderul preferat. 


