Data: 15/04/2019
ANUNŢ SELECŢIE
participanți vizită de studiu (Viena, Austria)

I. Informaţii generale despre proiect
Denumire proiect: „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834
Perioada de implementare: 13.06.2018 - 13.10.2019
Beneficiar: Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED)
Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Proiectul are o valoare totală de 920.560,12 lei din care asistență financiară nerambursabilă 902.148,91 lei,
iar contribuția proprie este de 18.411,21 lei.
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a
participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru
a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea şi perfecţionarea cunostinţelor şi competenţelor resursei umane din organizaţiilor nonguvernamentale în elaborarea propunerilor legislative şi colaborarea cu instituţiile publice, pentru un
număr de 80 de persoane;
2. Aplicarea cunoştinţelor dobândite de resursa umană, prin participarea la dezvoltarea de propuneri la
politicile publice din domeniul social cu impact la nivel naţional, pentru un număr de 50 de persoane;
3. Îmbunatăţirea colaborării şi a dialogului dintre organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile
publice, pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a iniţia parteneriate şi de a colabora în procesul
de elaborare a politicilor publice.
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
• 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării
proiectului;
• 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți în domeniile: dezvoltarea și
monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy;
• o vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea identificării și asimilării de bune
practici;
• o rețea de colaborare dezvoltată, din care vor face parte cel puțin 10 organizații non-guvernamentale
şi o strategie a rețelei elaborată;
• 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au ca scop prezentarea mecanismelor de
implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
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20 de ateliere de lucru organizate, la care vor participa 60 de persoane, care au ca scop elaborarea
de propuneri la politicile publice din domeniul social;
3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate;
o campanie de advocacy planificată și realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru
perioada 2018-2023;
o bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă atât pentru grupul țintă,
cât și pentru publicul larg;
2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi
autoritățile publice, la care vor participa 100 de persoane;
o propunere alternativă la politicile publice din domeniul social, acceptată.

II. Descrierea activității
Vizita de studiu este organizată în cadrul subactivității 2.4. Planificarea şi organizarea unei vizite de studiu
într-o ţară din UE, în vederea asimilării de bune practici.
În cadrul acestei subactivităţi se va planifica şi organiza o vizită de studiu, într-o ţară din Uniunea Europeană,
pentru 12 persoane, timp de 4 zile şi 3 nopţi. Vizita de studiu are ca scop asimilarea de către angajaţii/
voluntarii organizaţiilor non-guvernamentale de bune practici în participarea la elaborarea şi monitorizarea
politicilor publice, dar şi în îmbunătăţirea colaborării cu instituţiile publice în acest sens.
Rezultatele schimbului de experienţă se vor utiliza pentru îmbunătăţirea propunerilor legislative, în
redactarea ghidului de bune practici şi vor fi diseminate, împreună cu raportul vizitei de studiu, în cadrul
evenimentelor organizate.

➢

Durată vizită studiu: 4 zile și 3 nopți

➢

Locație: Viena, Austria

➢

Perioada: 11 – 14 iunie 2019

➢

Locuri disponibile: 7 locuri

Participanții sunt responsabili să își asigure transportul până la punctul de plecare (aeroport București).
Costurile acoperite de organizator sunt: transport cu avionul dus-întors (clasa economic) cu toate taxele
incluse, inclusiv bagaj de cală; transport local cu microbuzul; cazare în regim twin, hotel 3*; masă – în limita
a 35 euro/zi; asigurare turistică. Alte costuri, în afară de cele menționate mai sus, nu sunt suportate de
organizator.
Nu se asigură servicii de traducere, de aceea recomandăm participarea persoanelor care cunosc limba
engleză cel puțin la nivel conversațional.
Agenda vizitei de studiu nu a fost finalizată dar printre organizațiile incluse în planul de întâlniri se numără
următoarele organizații:
-

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs (The Hilfsgemeinschaft) https://www.hilfsgemeinschaft.at/information-english;
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-

The World of NGOs - https://www.ngo.at/about-us/16-the-world-of-ngos;

-

Klagsverband – A Litigation Association of NGOs Against Discrimination (Klagsverband zur
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern) - https://www.klagsverband.at/english;

III. Condiții de eligibilitate
Persoanele care doresc să participe la vizita de studiu trebuie să fie angajați/voluntari în cadrul unei
organizații non-guvernamentale din România și să fie înscrise în grupul țintă al proiectului „Societatea civilă
dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834.

IV. Modalitate de înscriere
Selecția participanților se va desfășura conform metodologiei postată la adresa
http://www.sipoca202.ro/vizita-de-studiu/

Persoanele care doresc să se înscrie în competiție trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil la
adresa https://docs.google.com/forms/d/1rrtMO0IwtpTv9_mntjuSSDmIiUM60Z4BD2I2Z6TbQD4/edit până la
data de 22.04.2019.
ATENȚIE: Nu se acceptă alte modalități de înscriere!

V. Calendarul competiției
Nr. crt.

Etapa

Termen limită

1.

Elaborarea și promovarea anunțului de selecţie

15.04.2019

2.

Depunerea aplicaţiilor

22.04.2019

3.

Evaluarea aplicațiilor şi stabilirea listelor intermediare cu participanții la
vizita de studiu; afișarea și transmiterea rezultatelor intermediare către
participanți

25.04.2019

4.

Depunerea contestaţiilor

30.04.2019

5.

Soluţionarea contestaţiilor, stabilirea listei finale și a listei cu rezerve,
afișarea rezultatelor finale

03.05.2019

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: sipoca202@gmail.com
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