Nr. Înreg: 294 / 06.05.2021
TERMENI DE REFERINȚĂ DEZVOLTAREA DE RESURSE EDUCAȚIONALE
MyRO - Rețea regională de integrare a migranților în România (2020-2022),
Contract nr. FAMI/20.03.01.01(06))
OIM România în parteneriat cu Asociația Global Help și Asociatia Ecumenică a Bisericilor din
România – AIDRom contratează servicii de consultanță pentru dezvoltarea de resurse
educaționale în domeniul orientării post-sosire și integrării în România pentru beneficiarii
protecției internaționale (BPI) și resortisanții țărilor terțe (RTT)
1.DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022) îşi
propune să sprijine integrarea în societatea românească a beneficiarilor de protecție
internațională (BPI) și a resortisanților țărilor terțe (RTT) din Regiunea 6 (județele Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt și Dolj) prin acordarea de asistență într-o manieră integrată
în furnizarea informațiilor și serviciilor de care aceștia au nevoie (ex. educație, sănătate,
ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității).
Specific, proiectul își propune să contribuie la:
• Îmbunătăţirea calităţii asistenței pentru integrare acordate BPI şi RTT din cele șase județe
menționate anterior.
• Promovarea participării active a migranților în viața socio-culturală și economică a
comunității gazdă.
• Promovarea dialogului între actori locali/regionali relevanți, inclusiv sectorul privat
1. Grupul ţintă principal este reprezentat de:
•
Beneficiarii unei forme de protecție internațională (BPI) în România
•
Străinii din afara statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European
aflați cu ședere legală în România.
2. Grupul ţintă secundar
•
Organizații, autorități și instituții locale care lucrează în domeniul migrației
•
Comunitatea locală
•
Mediul privat
•
Mass-media
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2. INFORMAȚII DESPRE POZIȚIA DE CONSULTANT
Denumire:
Locul de desfășurare al
activității:
Tipul & durata
contractului:
Data estimate de începere
a activității:

Consultant dezvoltare resurse educaționale
București
Contract de consultanță pentru aproximativ 3 luni (trei luni)
20 Mai 2021

3. OBIECTIV
OIM caută un expert național cu care să colaboreze pentru dezvoltarea conținutului
următoarelor resurse educaționale:
•

•

Un ghid complementar de comunicare pentru BPI și RTT care vizează orientarea postsosire și integrarea în România cu teme de interes pentru viața de zi cu zi a migranților
(ex. la școală, la interviu, la instituții/autorități publice, la magazin/piața etc).
Materialul ar urma să fie structurat în aproximativ 15 capitole cu teme de interes
pentru viața de zi cu zi a migranților din România (ex. la școală, la interviu, la
instituții/autorități publice, la magazin/piața etc). Capitolele vor conține texte de bază
ca suport de curs, fiecare dintre acestea fiind urmate de exerciții de comunicare.
Realizarea unor note de curs care să susțină predarea de tip prelegere, teme de
gramatică expuse în modulul de predare LRS (limba română ca limbă străină). Notele
de curs trebuie realizate pentru persoane care nu au neapărat un profil academic, dar
care vor să învețe structurat noțiuni de gramatică.
Materialul va fi structurat urmând scenariul: noțiune teoretică - prezentată, explicată
(imagini, scheme) susținută de exemple (structuri, propoziții/ fraze/ fragmente de
text). Materialul este un ghid de studiu al noțiunilor de gramatică dedicat celor ce
învață fără a avea profil filologic, fără a fi un manual sau o carte de gramatică.

Atribuții expert:
•
•
•

Propune structura și conținutul principal pentru resursele educaționale menționate
anterior, inclusiv calendarul de realizare al materialelor.
Efectuează orice cercetare/documentare suplimentară cu privire la alte resurse
educaționale și / sau bune practici în acest domeniu.
Menține comunicarea cu echipa de proiect.

Dorim să menționăm că machetarea materialelor va fi realizată de un prestator de servicii.
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4. REZULTATE AȘTEPTATE
Principalul rezultat al contractului de consultanță va consta în contribuția la dezvoltarea celor
2 (două) resurse educaționale pe baza calendarului următor:
Resurse educaționale
Ghid complementar de comunicare
Note de curs

Termen
Iulie – August 2021
Iulie – August 2021

5. FORMARE / CALIFICĂRI ȘI EXPERIENȚĂ
•
•
•
•
•

Diplomă universitară, de preferință în științe sociale
Abilități excelente de scriere / redactare
Experiență de cel puțin 2 ani în predarea limbii române ca limbă străină
Bună înțelegere a integrării migranților, precum și a politicilor / programelor relevante
Cunoașterea contextului local în ceea ce privește integrarea și orientarea post-sosire.

6. REMUNERARE ȘI PLATĂ
Condițiile financiare sunt negociabile. Expertul va face propuneri cu privire la suma
preconizată pentru realizarea resurselor educaționale. Plata va fi realizată după primirea și
avizarea materialelor, dar nu mai târziu de data de încheiere a contractului de consultanță.
7. MODALITATEA DE TRANSMITERE A APLICAȚIILOR
Candidații interesați trebuie să trimită următoarele:
a) O scrisoare de interes (maximum 1 pagină) din care să reiasă calificările, formarea, și
disponibilitatea de timp;
b) Curriculum Vitae. Candidații trebuie să menționeze în mod clar informații despre
activitățile și experiența în domeniu;
c) Propunere financiară.
Candidații interesați pot trimite scrisoarea de interres și Curriculum Vitae la următoarea
adresă de e-mail: procurement.ro@iom.int până la data limită de 16 mai 2021 ora 23:59, cu
specificația: Expert resurse educaționale: MyRO - Rețea regională de integrare a migranților
în România (2020-2022)
Toate aplicaţiilor vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive. Vor fi analizate iniţial CVurile iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi de către echipa de proiect să participe la un interviu.
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