TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU EXPERT
Expert național întru dezvoltarea ghidului despre implementarea proiectelor la nivel local
Durata contractului

5 zile lucrătoare

Contextul

Centrul de Informare și Resurse Centrul “PRO BONO” oferă fiecărui tânăr
posibilitatea de a-și dezvolta pe deplin competențele și abilitățile și
cunoștințele personale cu privire la drepturile lor.
Conform Strategiei de Dezvoltare a AO Centrul de Informare și Resurse
PRO BONO pentru anii 2020-2022, Organizația are mai multe obiective,
printre care:
● Servicii și programe pentru tineri;
● Dezvoltarea culturii juridice;

În acest context Centrul de Informare și Resurse ”Pro Bono” cu suportul
financiar al Fundației Europene de Tineret (FET) demarează proiectul
#ComunitateaTa Academy cu scopul de a promova drepturile omului,
democrația, toleranța și solidaritatea prin intermediul organizațiilor de
tineret la nivel local.
Proiectul este bazat pe 3 obiective esențiale:
-

-

-

Descrierea
serviciilor,
activităților

instruirea a 5 ONG de tineret (20 de tineri si tineri specialiști) în
cele mai bune practici pentru proiectarea, planificarea și
implementarea proiectelor comunitare locale
realizarea a 5 proiecte comunitare în susținerea păcii cu
implicarea activă a grupurilor vulnerabile, inclusiv tineri, femei
tinere, minorități etnice
realizarea a 4 proiecte interculturale de consolidare a păcii care
implică parteneriat între comunități cu diferite structuri
lingvistice sau culturale

un expert va fi contractat pentru oferire de consultanță și crearea unui
ghid privind implementarea proiectelor la nivel local ce va include: bune
practici despre fundraising, colaborarea cu autoritățile locale și părțile
interesate și mobilizând tinerii în comunitățile mici/ izolate.

Proiectul Academia #ComunitateaTa este implementat cu suportul
financiar al Fundației Europene de Tineret (EYF) a Consiliului Europei
în perioada aprilie – septembrie 2021.

Planul de Lucru va include:
Activitatea 1. Realizarea ghidului privind implementarea proiectelor la
nivel local.
A 1.1. Dezvoltarea ghidului privind implementarea proiectelor la nivel
local
A 1.2. Oferirea suportului informațional pentru participanți și realizarea
unei instruiri

Rezultate

Zile de lucru

1.1. Realizarea ghidului privind
implementarea proiectelor la
nivel local

10 zile

1.2. Oferirea suportului
informațional pentru participanți
și realizarea unei instruiri

5 zile

Total: 15 zile de lucru.
Calificarea,
experiența
profesională,
cerințele de limbă

Pentru selectarea expertului național, vor fi cerute următoarele calificări:
- Calificare academică:
1. Studii de licență în domeniul politici sociale, economie,
dezvoltare internațională, drept și alte domenii relevante.
- Experiență:
1. Cel puțin 3 ani de experiență pe domeniul de intervenție;
2. Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale (va
constitui un avantaj);
3. Experiență în organizarea, moderarea, facilitarea lucrului în grup,
cercetărilor, consultații la nivel local/național, instruiri;
4. Cunoaștere bună a proceselor decizionale locale;
5. Minim 2 contracte similare anterior implementate cu succes.
- Cunoașterea limbilor:
1. Fluență în limba română și în limba rusă.
2. Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Alte informații
relevante sau

Expertul va comunica costul per zi de lucru. Plata onorariului se va realiza
după prezentarea rezultatelor la obiectivele stabilite. Plata va fi

Proiectul Academia #ComunitateaTa este implementat cu suportul
financiar al Fundației Europene de Tineret (EYF) a Consiliului Europei
în perioada aprilie – septembrie 2021.

condiții speciale

prezentată în MDL și va include suma netă solicitată per zi de lucru.

Modalitatea de
participare și
selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
- CV-ul cu indicarea a cel puțin 2 contracte similare anterior
implementate;
- Oferta financiară per zi de lucru.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
Criteriu

Punctaj

Experiență pe domeniul de intervenție, cu o
activitate de minim 3 ani

30 puncte

Experiență anterioară în domeniul
subiectelor solicitate

20 puncte

Oferta financiară

30 puncte

Cunoașterea limbii române, ruse

10 puncte

Total:

90 puncte

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 14 mai 2021, prin e-mail la adresa
management.probono@gmail.com și cir.probono@gmail.com cu mențiunea “Expert în
consolidarea capacităților APL”.

Proiectul Academia #ComunitateaTa este implementat cu suportul
financiar al Fundației Europene de Tineret (EYF) a Consiliului Europei
în perioada aprilie – septembrie 2021.

