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Selecție furnizor de instruire mediatori interculturali
Proiect INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2
I.

DESCRIERE PROIECT

Prin proiectul INTEGRARE+, organizațiile partenere acordă asistență și servicii de integrare și
intenționează să îmbunătăţească situaţia celor două grupuri ţintă, BP și RTT, care reprezintă
categorii de persoane cu multe probleme din punct de vedere social, probleme date de sosirea în
România, necunoaşterea obiceiurilor şi a limbii române, accesului și participării greoaie pe piața
muncii pentru majoritatea dintre aceștia, lipsa mijloacelor materiale şi financiare de trai, lipsa
oportunităţilor de petrecere a timpului liber, posibilități mai reduse de a accesa sistemul de sănătate
și sistemul educațional.
II.

GRUP ȚINTĂ

Proiectul îşi propune să asigure servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și să
susțină cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori
sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru
integrarea străinilor din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui,
Brăila, Tulcea şi Constanţa.
Beneficiari ai unei forme de protecţie (BP), atât cei aflati în programul de integrare, cât și cei care au
finalizat programul de integrare cu cel mult 6 luni înainte de acordarea serviciilor prevăzute, din județele
Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa
Resortisanți ai țărilor terțe cu ședere legală în România (RTT), aflați în situații de vulnerabilitate, din
județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa
Reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ONG-urilor cu atribuţii în domeniul integrării BP și RTT, care
vor putea utiliza produsele proiectului și vor participa la evenimentele de diseminare a produselor
proiectului, şi care vor putea implementa activităţi viitoare în care să utilizeze aceste produse.
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În cadrul acestui proiect, prin persoane vulnerabile se înțelege persoanele fără venit sau cu un venit
lunar sub nivelul valorii indicatorului social de referință, familiile monoparentale, persoanele în
vârstă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele/minorii cu boli grave sau cu boli cronice, care necesită
asistenţă specializată de lungă durată, persoanele fără studii, persoanele aflate temporar în situații
foarte dificile (nu au locuință sau sunt în pericol de a fi evacuate, persoane care au suferit accidente
etc.), persoane aflate în imposibilitatea de a-și asigura nevoile de bază, familii cu mulți minori în
întreținere, alte categorii de minori.

III. ORGANIZAȚII PARTENERE
1.
2.
3.

Fundația World Vision, Romanânia;
Asociația Novapolis –Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare;
Asociația Centrul pentru Resurse Civice.

IV.

PROFILUL FURNIZORULUI DE INSTRUIRE PENTRU MEDIATORI INTERCULTURAL

1.
2.
3.
4.

Să aibă experiență de minim 5 ani în comunicare interculturală
Să aibă experiență de minim 3 ani în mediere comunitară
Să aibă experiență de minim 4 ani în lucru cu comunitățile BP și RTT din România
Să aibă experiență de minim 4 ani în furnizarea de training pe componentă de interculturalitate

V.

OBIECTIVUL SESIUNII DE INSTRUIRE

Mediatorii interculturali să obțină informații, cunoștințe și competențe în vederea îndeplinirii
următoarelor sarcini:
1.
Asigură o cât mai bună relație cu comunitățile de BPP și RTT din Constanța, Tulcea, Galați, Vaslui,
Bacău, Brăila, Vrancea;
2.
Relationează cu instituțiile publice și societatea civilă în cadrul proiectului;
3.
Asistă membrii comunităților de BPP și RTT în relația cu autoritățile;
4.
Sprijină echipele de consilieri în desfășurarea activităților de proiect (ex. referirea cazurilor vulnerabile
către colegii din proiect, referirea persoanelor care au nevoie de informații și consiliere pentru a-și rezolva
diverse probleme);
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5.
Se implică în organizarea de activități socio-culturale și recreative pentru beneficiarii direcți ai
proiectului;
6.
Mediatorul intercultural va promova dialogul între comunitățile locale, autorități și beneficiarii
proiectului.

Pentru detalii suplimentare și depunere de oferte, vă rugăm contactați-ne la office@resursecivice.ro

