ANUNT DE SELECTIE PENTRU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE LOCALE
PROGRAM DE MENTORAT “ACCESUL LA SANATATE AL COMUNITATILOR DE ROMI”

Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii realizeaza selectia a doua organizatii neguvernamentale locale,
active in domeniul combaterii si prevenirii discriminarii impotriva romilor, care sa beneficieze de un program de mentorat.
Activitatea se desfasoara in cadrul proiectului „Mecanisme legale pentru combaterea discriminarii in accesul romilor la sanatate”,
finantat de Public Health Program/Open Society Foundation.
Obiectivele programului de mentorat vizeaza dezvoltarea institutionala a celor doua organizatii selectate si formarea membrilor
organizatiilor in vederea documentarii cazurilor de discriminare in accesul la sanatate.
Programul de mentorat va presupune colaborarea indeaproape cu doi mentori, in vederea atingerii obiectivelor programului, precum si in
vederea realizarii unui plan de actiune organizational pentru combaterea discriminarii romilor in domeniul sanatatii, pentru o perioada de un an.
Grupul tinta caruia i se adreseaza programul este reprezentat de organizatii din sectorul neguvernamental, active in plan local in domeniul
apararii si promovarii drepturilor omului si/sau a accesului la sanatate, in special in randul comunitatilor de romi.
CRITERII DE SELECTIE
Organizatiile vor fi selectate in functie de urmatoarele criterii:
1. existenta in statutul organizatiei a obiectivelor de aparare si de promovare a drepturilor omului si/sau a accesului la
sanatate;
2. experienţa dovedita de lucru în domeniul drepturilor omului de minim 6 luni, in special in comunitatile de romi;
3. existenta in cadrul organizatiei, la momentul transmiterii aplicatiei, a personalului cu capacitate de a implementa
activităţile propuse;
4. raspandirea geografica/specificul comunitatilor locale vizate.
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CERINTE
Organizatiile interesate vor transmite, prin posta sau email, Str. Raspantiilor, nr. 11, sector 2, Bucuresti,
office@romanicriss.org, pana la data de 20 aprilie 2012, dosarul de concurs, care va contine urmatoarele documente:
a) Scrisoare de intentie
Scrisoarea de intentie trebuie sa contina maximum 2 pagini. Organizatia va motiva interesul participarii in program si va
descrie cel putin 2 comunitati vizate la nivel local, in care va implementa planul de actiune. Totodata, in scrisoarea de
intentie, se va descrie impactul local anticipat in urma interventiei
b) Statutul organizatiei in copie
c) Portofoliul organizatiei
Portofoliul va cuprinde toate activitatile anterioare relevante in ce priveste apararea si promovarea drepturilor omului
si/sau ale accesului la sanatate si experienta de lucru in comunitatile de romi
d) CV-ul persoanelor propuse in echipa de implementare a proiectului
Toate documentele solicitate vor fi semnate de persoana care le-a intocmit.
PROCEDURA DE SELECTIE
Dosarele de concurs vor fi supuse unei verificari tehnice. Nerespectarea cerintelor enumerate va conduce la excluderea
candidatului din procedura de selectie.
In procesul de selectie a participantilor, vor fi luate in considerare urmatoarele aspecte:
In data de 26 aprilie 2012, organizatiile selectate vor fi anuntate de catre Romani CRISS.
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Organizatiile selectate se angajeaza:
-

sa se implice activ in derularea programului de mentorat
sa permita flexibilitate personalului organizatiei propus pentru implementarea programului de mentorat
sa puna la dispozitia mentorilor spatiu de desfasurare a activitatilor
sa implementeze planul de actiune
sa raporteze periodic asupra stadiului implementarii planului de actiune

Pentru detalii, va rugam contactati:
Oana Mihalache, Romani CRISS
E-mail: oana@romanicriss.org; tel. 0768 061 428
Str. Raspantiilor, nr. 11, sector 2, Bucuresti, cod postal 020547
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