TERMENI DE REFERINTA
Consultant pentru sustinerea unei sesiuni de formare dedicata specialistilor SOS
implicati in lucrul cu voluntarii si elaborarea unei strategii si a unui plan de
actiune in domeniul voluntariatului

1. Scurta descriere a contextului
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania implementeaza in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie
2016 proiectul “Rolul organizatiilor neguvernamentale in ingrijirea alternative a copiilor –
Investitie comuna in calitate”
Proiectul isi propune sa contribuie la imbunatatirea cadrului in care functioneaza ONG-urile
active in domeniul ingrijirii alternative a copiior. In cadrul acestui proiect exista si o componenta
de dezvoltare organizationala, componenta care pune accent pe formarea specialistilor SOS
Satele Copiilor Romania responsabili de lucrul cu voluntarii, dar si pe elaborarea unei strategii si
a unui plan de actiune in domeniul voluntariatului. Asftfel, SOS Satele Copiilor Romania isi va
intari capacitatea in domeniul voluntariatului si isi va dezvolta un sistem pentru recrutarea,
formarea si sprijinirea voluntarilor.
Principalele rezultate ale componentei de dezvoltare organizationala vor fi: o sesiune de
formare de 4 zile dedicata specialistilor SOS din cadrul celor 3 Programe (Bucuresti, Bacau si
Sibiu) si elaborarea unei strategii, pe termen mediu si lung, si a unui plan de actiune in
domeniul voluntariatului.
Proiectul este finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania si este
implementat de catre Asociatia SOS Satele Copiilor Romania in parteneriat cu Federatia
Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, care va avea un rol important in realizarea
tuturor activitatilor proiectului, precum si cu SOS Children’s Villages Norvegia care va contribui
la proiect prin asigurarea cofinantarii proiectului si a bunei guvernari.
2. Scurta descriere a organizatiei
Asociatia SOS Satele Copiilor Romania este o organizatie umanitara neguvernamentala,
centrata pe asistarea si sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau risca sa piarda ingrijirea
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familiei lor biologice. Asociatia a fost infiintata in Romania in anul 1990 si este membra a SOS
Children’s Villages International, una din cele mai mari organizatii din lume, prezenta in 134 de
tari.
Viziunea SOS Satele Copiilor Romania este ca fiecare copil are dreptul la o familie care il iubeste,
il respecta si ii ofera siguranta.
In prezent, Asociatia SOS Satele Copiilor Romania lucreaza cu un numar de 86 de voluntari –
persoane fizice cu care este incheiat un contract de voluntariat (60 Bucuresti, 11 Bacau si 15
Sibiu). Voluntarii sunt implicati in diverse activitati, dupa cum urmeaza:






activitati educationale – meditatii/efectuarea temelor la romana, matematica, limba
engleza etc;
activitati de socializare si petrecere a timpului liber – dans, muzica, quiling, pictura,
sarbatorirea zilelor de nastere etc.;
sprijin oferit mamelor SOS (parinti sociali) pentru asigurarea nevoilor copiilor;
activitati de dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;
orientare profesionala pentru tineri.

3. Scop
Scopul contractului de formare si consultanta este sustinerea sesiunii de formare pentru
specialistii SOS Satele Copiilor Romania implicati in lucrul cu voluntarii, facilitarea procesului de
planificare strategica si elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune pentru voluntariat.
4. Metodologie si documente cadru
Metodologie
a. Implementarea sesiunii de formare va avea loc fata in fata pe o durata de 4 zile si un numar
total de 12 participanti. Formarea se va baza pe ideea de invatare dar si pe un proces
participativ si va permite participantilor sa descopere lucruri noi in abordarea voluntarilor si
sa puna in practica noi informatii cu privire la lucrul cu voluntarii.
b. Activitatea de elaborarea a unei strategii si a unui plan de actiune in domeniul
voluntariatului consta intr-un proces participativ, proces ce va da posibilitatea specialistilor
implicati in lucrul cu voluntarii dar si echipei nationale de management sa contribuie la
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elaborarea acestei strategii. Procesul participativ include un numar de 19 zile de consultanta
(minim 3 intalniri/1 zi cu specialistii, echipa nationala de management, focus grup cu
specialisti din alte organizatii neguvernamentale care deja au experienta in elaborarea si
implementarea unei strategii de lucru in ceea ce priveste voluntariatul).
Documente cadru
 Legea voluntariatului nr. 78/2014
 Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile
si completarile ulterioare
 Who we are (anexa 1)
 Quality for children (anexa 2)
 Politica de protectie a copilului (anexa 3)
5. Calendar de implementare
Nr. Perioada
Activitate
Crt.
1.
5-9 octombrie 2015  Formare specialisti SOS Satele
sau
Copiilor Romania responsabili de
12-16 octombrie 2015
lucrul cu voluntarii (4 zile in zona
Brasov)

2.

septembrie
noiembrie 2015

–

 Intalniri cu specialistii SOS implicati
in lucrul cu voluntarii;
 Intalnire/intalniri cu echipa nationala
de management a organizatiei;
 Organizare focus grup specialisti din
alte organizatii care au experinta in
elaborarea si implementarea unei
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Rezultat
Livrarea unui curs de 4 zile
pentru un numar total de 12
participanti.
Cu ajutorul informatiilor
primite la acest curs,
specialistii formati vor fi
capabili de o mai buna
interactiune cu voluntarii;
vor sti cum sa ii formeze;
cum sa ii evalueze; vor sti
care sunt cele mai bune
modalitati pentru a motiva
si pastra un voluntar.
Organizarea si sustinerea
unui numar de minim 3
intalniri (specialisti SOS,
membri echipa nationala de
management, alti specialisti
externi)
in
vederea
indentificarii
nevoii
de

strategii pe voluntariat;
 Elaborare strategie de voluntariat

voluntari si elaborarii unei
strategii si a unui plan de
actiune
Strategie si plan de actiune
elaborate.

6. Profilul trainerului/consultantului









Cel putin 5 ani de experinta in formare in domeniul social – in special in lucrul cu voluntarii
Cel putin 3 ani de experinta in consultanta in vederea planificarii strategice/elaborare
strategie in domeniul voluntariatului
Experienta in procesul participativ si abilitati pentru munca in echipa
Buna cunoastere a mediului ONG reprezinta un avantaj
Disponibilitatea de a călători în perioada 5-9 octombrie 2015 sau 12-16 octombrie 2015
2015 în judetul Brasov unde se va organiza sesiunea de formare precum si in Bucuresti in
perioada septembrie –noiembrie 2015 pentru intalnirile in vederea elaborarii strategiei si a
planului de actiune in domeniul voluntariatului.
Codul CAEN– activitate economica in baza statutului
Pentru PFA – CAEN-ul corespunzator
7. Responsabilitati SOS Satele Copiilor Romania si trainer/consultant

SOS Satele Copiilor Romania (coordonator national de voluntari si echipa de proiect) va fi
responsabil de:





Elaborarea termenilor de referinta, selectia si contractarea trainerului/consultantului
pentru sustinerea sesiunii de formare si elaborarea strategiei si a planului de actiune;
Acordarea de sprijin constant trainerului/consultanului in timpul implementarii
contractului (informatii; documente resursa – organigrame, planuri de actiune locala
strategii locale, strategia Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania2014-2020; contacte
relevante etc.);
Organizarea sesiunii de formare pentru 12 participanti (cazare, masa, transport,
informare participanti);
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Sprijin logistic in organizarea si sustinerea intalnirilor de lucru in vederea elaborarii
strategiei si a planului de actiune (locatie, coffee break, informare participanti).

Trainerul/consultantul va fi responsabil de:








Pregatirea metodologiei, a instrumentelor si a unui plan de lucru cu privire la
implementarea contractului de formare si consultant, ce va fi prezentat si agreat de
catre Asociatia SOS Satele Copiilor Romania;
Pregatirea suportului de curs, materialelor pentru curs si a agendei cursului;
Sustinerea sesiunii de formare;
Facilitarea intalnirilor de planificare strategica si elaborare strategie;
Elaborarea documentului – strategie de voluntariat;
Respectarea termenelor limita de implementare a contractului, agreate cu Asociatia SOS
Satele Copiilor Romania si livrarea in timp a documentelor solicitate.

8. Continutul ofertei:







Scrisoare de intentie;
CV/ CV-uri care sa detalieze capacitatea si experienta candidatului/candidatilor pentru
indeplinirea obiectivului termenilor de referinta;
Fotocopie a certificatului de inregistrare fiscala pentru candidatii care sunt persoane fizice
autorizate;
Fotocopie a certificatului de inregistrare fiscala pentru candidatii care sunt societati
comerciale;
Propunere plan de lucru cu etapele implementarii contractului (un prim draft)
Propunerea continand oferta tehnica si financiara exprimata in RON fara TVA semnata si
stampilata;
9. Data limita

Cei interesati sunt rugati sa transmita in format electronic, la adresa de email
adriana.birloi@sos-satelecopiilor.ro, documentele menţionate la punctul 8 până la data limita
10 august 2015, ora 16.00.
Pentru mai multe informatii, persoana de contact: Adriana Birloi – expert dezvoltare programe,
e-mail: adriana.birloi@sos-satelecopiilor.ro , tel: 0731/795329.
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