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TERMENI DE REFERINŢĂ 
 

Consultant pentru realizarea programului de suport psihologic  
pentru părinții persoanelor cu dizabilități 

 
 
 
INFORMAŢIE GENERALĂ  
 
A.O. Keystone Moldova susţine persoanele vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora  şi 
valorizării lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii (informații suplimentare despre organizație 
pot fi găsite pe pagina web (www.keystonemoldova.md) și Facebook 
(https://www.facebook.com/keystonemoldova?fref=ts).  
 
A.O. Keystone Moldova implementează proiectul „Self-advocacy 2.0” cu suportul A.O. 
Reprezentanța IM Swedish Development Partner. Una dintre activitățile proiectului se referă la 
dezvoltarea unui program de suport pentru părinții persoanelor cu dizabilități din mun. Bălți.  
 
În acest context, Keystone Moldova angajează consultant/ă care să fie responsabil/ă de elaborarea 
și livrarea programului de suport psihologic.   
 
 
RESPONSABILITĂŢILE CONSULTANTULUI / CONSULTANTEI: 
 

1. Să identifice necesitățile de suport ale participanților la ateliere;  

2. Să elaboreze materialele care vor fi utilizate în activitățile grupului de suport, cu acoperirea 

(cel puțin) a următoarelor aspecte:  

 Familia în care crește un copil cu dizabilități. Nevoile fiecărui membru versus Nevoile 

copilului/persoanei cu dizabilitate. Acceptarea dizabilității, Ciclul pierderii. 

 Abilitățile autonomiei personale. Cum încurajăm copilul (persoana cu dizabilități) să 

facă alegeri? Cum îl ajutăm să ia decizii? Ce va fi cu copilul atunci când părinții nu vor 

mai fi în viață? 

 Relații în familie. Relația eu(părinte) – copil; eu(părinte) – partener de viață; 

eu(părinte) – vecini și comunitate. Importanța identificării resurselor în familie și în 

comunitate. 

 Sexualitate versus dizabilitate. Nevoile sexuale si reproductive  - sunt ele aceleași la 

persoanele cu dizabilități și la persoanele fără dizabilități?  Cum facem față 

provocărilor legate de sexualitate? Vor putea copiii noștri să se căsătorească, să 

nască și să crească copii? 

 Comportamente problemă. Suport comportamental pozitiv.  

 Gestionarea conflictelor. Ciclul Crizei. Prevenirea situațiilor de abuz. 

3. Să livreze programul de suport psihologic pentru un grup de 15 – 20 părinți din Bălți (5 zile, 

cu deplasare în teritoriu). 

 

http://www.keystonemoldova.md/
https://www.facebook.com/keystonemoldova?fref=ts
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CALIFICĂRILE CONSULTANTULUI/CONSULTANTEI: 
 

 Studii superioare în psihologie, psihopedagogie; 

 Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă familiile în care trăiesc persoane 
cu dizabilități; 

 Experiență de cel puțin 5 ani de lucru cu familiile în care trăiesc persoane cu dizabilități; 

 Experiență demonstrată în facilitarea grupurilor de suport (facilitarea grupurilor de părinți ai 
persoanelor cu dizabilități va constitui un avantaj). 
 

CARACTERISTICI PERSONALE: 
 

 Abilități înalte de interacțiune și comunicare; 

 Flexibilitate raportată la nevoile și specificul grupului; 

 Profesionalism și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate. 
 
 
CONDIŢII DE ANGAJARE: 
 
Consultantul/a va fi angajat/ă pentru 6 zile, în perioada Mai – Iunie 2021.   

 
 
 


