TERMENI DE REFERINŢǍ
pentru selectarea unui consultant pentru organizarea de întâlniri regionale şi
elaborarea unui document de poziţie privind rolul ONG-urilor în ingrijirea
alternativă a copiilor
1. Cadru general
Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC, în calitate de partener al
Asociaţiei SOS Satele Copiilor România implementează în perioada aprilie 2015- martie
2016 proiectul „Rolul organizaţiilor neguvernamentale în îngrijirea alternativă a copiilor
– Investiţie comună în calitate”, nr. ref. 2014 C5.2_37 (1998).
Proiectul este finanţat prin Programul Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea
Capacităţii ONG-urilor. Reţele şi Coaliţii/ Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru iniţiative care
contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea
reprezentării sectorului neguvernamental. Acest program este derulat în cadrul
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează
ONG-urile din domeniul îngrijirii alternative a copiilor îndeosebi în ceea ce priveşte
finanţarea serviciilor sociale. Arhitectura activităţilor proiectului adresează principalele
probleme identificate la nivel naţional.
Una dintre acestea este legată de implicarea redusă a ONG-urilor în îngrijirea alternativă a
copiilor. La mijlocului anului 2014, numai 4116 de copii, reprezentând 6.7% din totalul
copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească, beneficiau de îngrijire alternativă în serviciile ONGurilor, din care 4040 de copiii în servicii de tip rezidenţial, iar restul în asistenţă maternală. În
furnizarea acestor tipuri de servicii, o pondere mai mare o au organizaţiile din regiunile Nord
Est, Vest, Nord Vest şi Centru (19.6 - 16.9%), o prezenţă mai redusă în regiunile Sud
Muntenia, Bucuresti-Ilfov şi Sud Est (10.7% -6.7%) şi o prezenţă extrem de redusă în
regiunea Sud Vest Oltenia (1.6%).
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Un alt aspect problematic este dat de implicarea redusă a autorităţilor publice în
parteneriatul cu ONG-urile care oferă servicii de îngrijire alternativă atât prin prisma
suportului financiar cât şi a percepţiei rolului celor două structuri. Ulterior stabilirii măsurii
plasamentului în serviciile ONG-urilor, autorităţile deleagă şi managementul de caz pentru
aceşti copii, reducând la minim alocarea de resurse financiare pentru copiii nou plasaţi.
Neimplicarea statului în susţinerea serviciilor specializate nu poate fi compensată în totalitate
prin finanţările obţinute pe baza de proiecte sau prin strângerea de fonduri, ceea ce
îngreunează capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de a-şi derula activităţile pe termen
lung şi de a-şi dezvolta serviciile.
Mai mult, lipsa de suport din partea autorităţilor poate fi explicată şi prin carenţele exitente la
legislativ reflectate prin lipsa de aromonizare a cadrului general dat de Legea nr.292/2011 a
asistenţei sociale cu legislaţia secundară aferentă.
În acest sens, activităţile proiectului vizează:

-

analizarea
copiilor;

gradului de implicare a ONG-urilor în îngrijirea alternativă a

identificarea bunelor practici privind colaborarea între ONG-uri şi autorităţile
publice, stimularea dialogului contrustructiv între părţi, facilitarea schimbului de
experienţă între ONG-uri prin organizarea de întâlniri regionale;

-

elaborarea unui document de poziţie care va fi realizat pornind de la
documentele întocmite pentru întâlnirile regionale şi de la concluziile acestor
întâlniri;

-

dezvoltarea strategiei şi a planului de acţiune al Asociaţiei SOS Satele Copiilor
România în domeniul voluntariatului.

Grupul ţintă este reprezentat, pe de-o parte, de organizaţiile neguvernamentale active în
domeniul protecţiei copilului, şi în special de cele care oferă servicii specializate copiilor,
cele care intenţionează să se dezvolte în aceasta direcţie şi cele interesate de modul în care
este organizată şi funcţionează îngrijirea alternativă a copiilor.
Pe de altă parte, beneficiari ai proiectului sunt şi autorităţile administraţiei publice locale,
respecitv Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), cărora le
revine responsabilitatea de a oferi protecţie copiilor lipsiţi de îngrijirea părinteasca, precum şi
autoritatea centrală prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie (ANPDCA).
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2. Obiectivul selecţiei
Prezenții Termeni de referinţă vizează identificarea de către FONPC – denumită în
continuare achizitor- a unui consultant (unul sau mai multi experţi) în vederea pregătirii şi
moderării a 8 întâlniri regionale cu participarea reprezentanţilor ONG-urilor şi ai
autorităţilor publice, precum şi elaborării unui document de poziţie privind rolul ONGurilor în îngrijirea alternativă a copiilor.

3. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului/ consultanţilor
3.1. Pregătirea şi moderarea a 8 întâlniri regionale cu participarea reprezentanţilor
ONG-urilor şi ai autorităţilor publice
În perioada septembrie – noiembrie 2015 vor fi organizate 8 întâlniri cu reprezentaţi ai
autorităţilor publice şi ai ONG-urilor în judeţele în care acestea din urmă sunt bine
reprezentate, respectiv Bacău (pentru regiunea NE), Sibiu (pentru regiunea Centru), Bihor
(pentru regiunea NV), Bucureşti (pentru regiunea Bucuresti-Ilfov), Timişoara (pentru
regiunea Vest), Vâlcea (pentru regiunea SV), Constanţa (pentru regiunea SE), Prahova
(pentru regiunea Sud Muntenia).
Obiectivul întâlnirilor este acela de stimula dialogul contrustructiv între ONG-uri şi
autorităţile publice locale, de a permite identificarea de bune practici privind colaborarea
între acestea, precum şi de a facilita schimbul de experienţă între organizaţii.
Pentru îndeplinirea obiectivului menţionat, consultantul/consultanţii va/vor avea următoarele
responsabilităţi:
- pregătirea agendei întâlnirilor şi a materialelor suport pentru întâlnirile de lucru
organizate la nivel regional în colaborare cu FONPC. Acestea vor fi realizate
pornind de la rezultatele analizei gradului de implicare a ONG-urilor în îngrijirea
alternativă a copiilor realizată în cadrul proiectului şi de la alte documente
strategice relevante puse la dispoziţie de SOS- Satele Copiilor România şi
FONPC;
- moderarea discuţiilor în cadrul întâlnirilor;
- elaborarea unui formular de evaluare;
- redactarea de unui raport pentru fiecare întâlnire.
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3.2. Elaborarea unui document de poziţie privind rolul ONG-urilor în îngrijirea
alternativă a copiilor şi iniţierea primelor acţiuni pentru punerea lui în aplicare
Documentul de poziţie va fi elaborat pornind de la rapoartele întâlnirilor regionale şi
feedback-ul DGASPC-urilor, al organizaţiilor neguvernamentale consultate, precum şi al
altor actori locali şi centrali participanţi la întâlnirile organizate şi va conţine referiri la
tipurile de servicii privind îngrijirea alternativă oferite de ONG-uri (servicii de tip rezidenţial
şi familial), la tipurile de activităţi desfăşurate de ONG-uri (găzduire, suport privind
managementul de caz, asistenţă pentru reintegrare, monitorizarea situaţiei copiilor şi
reevaluarea împrejurărilor care au determinat intrarea copiilor în sistem, acces la servicii de
sănătate şi educaţie formală/nonformală, formarea personalului etc., precum şi propuneri
concrete privind îmbunătăţirea colaborării între ONG-uri şi autorităţile publice, inclusiv
pentru creşterea sustenabilităţii financiare şi a vizibilităţii ONG-urilor în domeniul îngrijirii
alternative a copiilor.
Responsabilităţile consultantului/ consultanţilor sunt:
- elaborarea unui document de poziţie care să conţină măsuri concrete privind
creşterea sustenabilităţii financiare a ONG-urilor active în domeniul îngrijirii
alternative a copiilor şi participarea la întâlnirile cu echipa de proiect în acest
sens;
-

facilitarea unui grup de lucru ce se va constitui de către SOS Satele Copiilor
România şi FONPC împreună cu reprezentanţi ai ANPDCA şi ai altor autorităţi
cu reponsabilităţi în domeniu, DGASPC-uri şi alte ONG-uri pentru elaborarea
unui act normativ necesar pentru schimbarea urmărită, respectiv elaborarea unui
standard de cost realist pentru toate tipurile de îngrijire alternativă oferită
copiilor;

-

elaborarea punctelor esenţiale ale unui proiect de act normativ necesar pentru
schimbarea urmărită descrisă mai sus.

4. Calendar
În vederea îndeplinirii sarcinilor menţionate, estimăm un număr de 30 zile de consultanţă
alocate pentru elaborarea documentului de poziţie şi pentru moderarea întâlnirilor regionale
în perioada septembrie 2015 – martie 2016.
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Zilele de consultanţă vor fi distribuite astfel:
- 3 zile pregătire moderare întâlniri regionale;
- 8 zile moderare întâlniri regionale;
- 8 zile elaborare document de poziţie şi integrare feedback;
- 11 zile moderare grup de lucru şi elaborare draft document

5.Calificările necesare:
Consultantul/Consultanţii trebuie să deţină următoarele calificări:
- studii superioare în domeniul socio-uman;
- experienţă de lucru de minim 3 ani în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului;
- experienţă de minim 3 ani în organizarea şi facilitarea de întâlniri în cadrul unor ateliere
de lucru, seminarii, etc;
- bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de personal
(manageri de caz, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, educatori, asistenţi maternali,
părinţi sociali etc.);
- abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale,
autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, etc.);
- experienţă de minim 3 ani în activităţi de monitorizare, evaluare şi raportare în diferite
tipuri de activităţi sau proiecte;
- disponibilitatea de a călători în perioada septembrie – noiembrie 2015 în judeţele unde
se vor organiza întâlnirile regionale, respectiv în Bacău, Sibiu, Bihor,Timişoara, Vâlcea,
Constanţa, Prahova precum şi în Bucureşti;
- experienţă dovedită în elaborarea de politici publice în domeniul serviciilor sociale.

6. Documente necesare
-

-

CV/ CV-uri care să detalieze capacitatea şi experienţa candidatului/
candidaţilor pentru îndeplinirea obiectivului termenilor de referinţă;
Scrisoare de intenţie conţinând datele de contact (nume, poziţie, telefon şi
email) a două persoane care pot oferi recomandări asupra expertizei
candidatului/candidaţilor;
Fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală pentru candidaţii care sunt
persoane fizice autorizate;
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-

Fotocopie a certificatului de înregistrare fiscală pentru candidaţii care sunt
societăţi comerciale;
Propunerea conţinând oferta tehnică şi financiară exprimată în RON fără TVA
semnată şi ştampilată.

7. Data limită
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită până la data limită de 14 august 2015, ora 18:00
documentele menţionate punctul 6. Documentele pot fi transmise în format electronic pe
adresa ioana.barbu@fonpc.ro sau trimise la următoarea adresă:
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)
Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671
Tel/Fax. 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896.

8. Metoda de selecţie a Furnizorului
Atribuire directă în concordanţă cu procedura pentru achiziţie efectuată de Promotorii de
proiecte în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

8. Criteriul de selecţie
Preţul cel mai scăzut.

Oferta se va întocmi in limba română şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data
depunerii.
Cursul valutar la care se va calcula echivalentul în Euro al ofertei este cursul
INFOREURO din luna în care se întocmeşte oferta, disponibil la adresa
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare aceasta va deveni anexă la contractul de
achiziţie ce va fi incheiat în perioada de valabilitate a ofertei.
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9. Contact
Pentru informaţii suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la
telefon 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896 sau email: ioana.barbu@fonpc.ro,
persoană de contact Ioana Barbu.
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