TERMENI DE REFERINŢĂ
Concurs de selectare a unui consultant care să realizeze două filme de scurt metraj
despre Serviciul social „Echipă mobilă”
INFORMAŢIE GENERALĂ
Keystone Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv dezvoltarea unui mediu de
susţinere pentru persoanele vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării lor ca membri cu
drepturi egale ai societăţii. Din anul 2008, Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei (MMPSF), implementează Programul „Comunitate Incluzivă-Moldova”, care este susţinut
financiar de Open Society Foundations / Mental Health Initiatives şi Fundaţia Soros-Moldova (FSM). Acest
Program are drept obiectiv susţinerea reformei sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi prin
dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială comunitare noi pentru persoane cu dizabilităţi mintale şi asistenţă
tehnică acordată MMPSF în dezvoltarea cadrului legal pentru aceste servicii.
Procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi presupune atît dezvoltarea unui cadru legal normativ,
care ar contribui la asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, dezvoltarea unor servicii de asistenţă
socială în funcţie de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, cît şi schimbarea atitudinii persoanelor din comunitate şi
a întregii societăţi faţă de persoanele cu dizabilităţi. Politicile de incluziune socială promovate de Keystone
Moldova în comun cu MMPSF vor fi funcţionale doar dacă vor fi susţinute de activităţi de sensibilizare a
populaţiei în vederea reducerii discriminării persoanelor cu dizabilităţi şi promovării drepturilor acestora.
În acest context, Keystone Moldova a obţinut de la Uniunea Europeană un grant pentru implementarea în
perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2014 a proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru
dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”. Scopul proiectului este de
a promova o societate incluzivă prin consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi prin transferul de cunoştinţe către autorităţile publice locale. În
cadrul proiectului Asociaţia Keystone Moldova a acordat asistenţă tehnică structurilor teritoriale de asistenţă
socială în crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă” din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti,
Sîngerei şi Ungheni.
Serviciul social „Echipă mobilă” are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi și oferă asistență
socială și medicală la domiciliu copiilor și familiilor lor, în special celor care nu au acces la servicii specializate.
Serviciile prestate de specialiștii Echipei mobile variază de la beneficiar la beneficiar: asistenţă şi consiliere
psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire
specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate și incluziunii sociale.
Din momentul instituirii Serviciilor sociale „Echipă mobilă” în raioanele nominalizate, 219 copii/tineri cu dizabilităţi
şi familiile acestora au beneficiat/beneficiază de asistenţă şi suport la domiciliu din partea specialiştilor Echipei
mobile. În scopul prestării serviciilor, specialiştii Echipelor mobile au realizat cca 1200 vizite la domiciliul
beneficiarilor şi cca 5000 intervenţii. Datorită intervenţiei Echipelor mobile calitatea vieţii persoanelor cu
dizabilităţi a crescut considerabil, specialiştii echipelor mobile facilitând accesul beneficiarilor la diverse servicii şi
prestaţii sociale.
În cadrul proiectului este planificată realizarea a două filme de scurt metraj. Un film de maximum 10 minute va
reflecta importanţa şi necesitatea Serviciului social „Echipă mobilă” în asigurarea incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilităţi şi totodată, va fi utilizat ca mijloc de promovare a Serviciului.
Cel de-al doilea film de maximum 20 de minute va fi utilizat în procesul de predare-învăţare de către angajații
Keystone Moldova în cadrul seminarelor şi trainingurilor.

1

RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANTULUII:
 Documentarea privind specificul Serviciului social „Echipă mobilă” (analiza Regulamentului de activitate
şi a standardelor minime de calitate, rapoarte de activitate etc.);
 Elaborarea scenariilor filmelor şi coordonarea acestora cu echipa Keystone Moldova;
 Elaborarea în comun cu managerul proiectului şi managerul pe comunicare a graficului de deplasări
pentru desfăşurarea filmărilor;
 Deplasarea în teritoriu (raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni) pentru
organizarea filmărilor şi realizarea filmului;
 O abordare corectă din punct de vedere etic a diferitelor aspecte din viaţa persoanelor cu dizabilităţi;
 Realizarea filmelor de scurt metraj (un film de 10 minute,cel de-al doilea film de 20 minute);
 Realizarea filmelor în perioada stabilită (18 august - 30 septembrie 2014) şi la un nivel profesionist;
 Subtitrarea filmului de 10 minute în limba engleză;
 Subtitrarea filmului de 20 minute în limba rusă;
 Transmiterea drepturilor de proprietate asupra filmului în favoarea Keystone Moldova;
 Comunicarea eficientă, în timp şi în mod profesional, cu toţi membrii echipei Keystone Moldova;
 Menţinerea unor relaţii pozitive prin comunicare deschisă cu specialiştii Echipelor mobile, familii,
beneficiari şi alţi parteneri;
 Menţinerea unor standarde profesionale înalte în timpul interacţiunii cu beneficiarii şi cu partenerii
proiectului;
 Folosirea echipamentului profesional propriu pentru filmări;
 Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.
REZULTATE / PRODUSE AŞTEPTATE:
 Un film de scurt metraj maxim de 10 minute cu accent pe promovarea Serviciului social „Echipă mobilă”
cu subtitrare în limba engleză;
 Un film de scurt metraj maxim de 20 minute despre activitatea Echipelor mobile cu subtitrarea în limba
rusă.
CERINŢE DE CALIFICARE:
 Studii / cursuri în domeniul video;
 Experienţă în domeniu de minim doi ani;
 Calificare în tehnologia și editarea video;
 Abilităţi de comunicare şi organizaţionale;
 Experienţă de comunicare / lucru cu persoanele cu dizabilităţi.
TERMENUL CONSULTANŢEI: Consultantul va fi angajat în perioada 18 august – 30 septembrie 2014
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