TERMENI DE REFERINŢĂ
Poziția: Consultant/consultantă internațional
Angajator: Keystone Human Services International Moldova
Denumirea Proiectului: Vocea Societații Civile pentru Incluziune
Finanțator: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova
Partener regional de implementare: Asociația pentru Politică Externă
INFORMAȚIE GENERALĂ
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova (în continuare Keystone Moldova)
este o organizație non profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte
persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în
comunitățile lor. Scopul organizației este dezvoltarea oportunităților persoanelor care necesită servicii
din cauza condițiilor de sărăcie, abandon, instituționalizare şi alte condiții social adverse. Keystone
Moldova își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2004 (informații
suplimentare despre organizație pot fi găsite pe pagina web (www.keystonemoldova.md) și Facebook
(https://www.facebook.com/keystonemoldova).
La 01 noiembrie 2019, Keystone Moldova a demarat implementarea Proiectului „Vocea Societății
Civile pentru Incluziune” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în
Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica
Moldova, implementat de Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație
Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul
European Pro-Europa.
Obiectivul general al Proiectului implementat de Keystone Moldova rezidă în consolidarea rolului
societății civile în șase unităţi administrativ-teritoriale ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce
unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
În cadrul acestui proiect, Keystone Moldova contractează un consultant/consultantă
internațional pentru elaborarea și livrarea unui program de instruire pentru capacitarea echipei
Keystone Moldova în domeniul contractării serviciilor sociale.
SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:
1) Elaborarea agendei și materialelor pentru programul de instruire în domeniul contractării
serviciilor sociale;
2) Livrarea a 3 zile de instruire pentru echipa Keystone Moldova;
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3) Elaborarea raportului de consultanță.
Programul va cuprinde câteva module de instruire, după cum urmează:
1. Cadrul conceptual și legal privind contractarea serviciilor sociale
2. Principii, mecanisme și proceduri de contractare a serviciilor sociale
3. Experiența țărilor UE privind contractarea serviciilor sociale
Consultantul va include și alte subiecte relevante pentru realizarea programului de instruire.
VOLUMUL ESTIMATIV DE LUCRU
Pentru activitățile planificate pentru perioada Noiembrie – Decembrie 2020 este estimat un
volum de 6 zile de lucru. Activitățile vor fi implementate în comun cu coordonatorul proiectului.
CALIFICĂRILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI:




Studii universitare în științe economice sau sociale (sociologie, asistenţă socială);
Experiență de lucru la nivel internațional de cel puțin 5 ani în domeniul contractării serviciilor
sociale;
Experiență de cel puțin 5 ani în dezvoltarea și livrarea programelor / activităților de instruire;

CARACTERISTICI PERSONALE:




Abilități înalte de interacțiune și comunicare;
Flexibilitate raportată la nevoile și specificul de activitate al organizației;
Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

PROCEDURA DE APLICARE:
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul și Oferta financiară (costul pentru o zi de
consultanță cu toate taxele incluse). Dosarul se va expedia la adresele electronice:
khsima@keystonehumanservices.org și mstrechie@keystonehumanservices.org cu mențiunea
„Instruire contractarea serviciilor sociale”.
Termen limită de prezentare a dosarului – 9 noiembrie 2020.
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