Proiect “Educaţia interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” (RO2014_ C2.1_48)

ANEXA.
Specificatii tehnice pentru achizitia de servicii animatie teatru
1. Descriere proiectului
Proiectul “Educaţia interculturală - un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, este
finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție
Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice. Operator FOND ONG– Fondul
pentru dezvoltarea societății civile. Partener operator: Fundația Centrul de resurse pentru comunitățile
de rromi.
Proiectul se desfasoara in localitatea Galbinasi, jud. Calarasi.
Ca o completare a activitatii nr. 3 „Program de mentorat” a proiectului, activitate care are ca scop
dezvoltarea personală, in vederea îmbunătăţirii relaţiilor interetnice si dialoguluiintercultural, ne
propunem sa introducem o alta subactivitate nonformala cu elevii beneficiari, continuare a celor deja
desfasurate, respectiv prezentarea, in fata elevilor si parintilor, a unei piese de teatru interactive,
sustinute de 4 actori independenti, in cadrul careia elevii si parintii sa fie implicati direct.
Piesa de teatru se va desfasura sub forma de teatru-forum si va aborda o serie de teme fundamentale
pentru elevi si parinti: importanta scolii in formarea tinerilor, diversitatea etnica in societate,
valorificarea identitatii etnice rrome in relatia cu sine si cu alteritatea, pozitivarea imaginii de sine
personale si etnice, contribuind astfel la atingerea unuia dintre obiectivele proiectului anume acela de a
de creste stima de sine a elevilor si parintilor. Participantii vor dobandi abilitati de comunicare
interculturala si de cunoastere de sine, vor invata sa-i cunoasca si sa-i respecte pe cei de langa ei si sa le
puna in valoare diferenta culturala, scopul ultim fiind incluziunea intr-o societate care sustine si
promoveaza diversitatea.
2. Descrierea serviciilor solicitate
B.Detalierea activitatii:
Serviciile de animatie de teatru vor fi sustinute de 4 actori independenti (din care 1 actor coordonator) si
vor consta in crearea si punerea in scena a unei piese de teatru interactive cu o durata de 2 ore.
Beneficiarii proiectului vor fi implicati direct in activitatea de teatru.
Piesa va fi prezentata beneficiarilor la inceputul lunii aprilie (7-8 aprilie), in Scoala Galbinasi, jud. Calarasi.
B . Criterii minime de selecţie a actorilor independenti
În cadrul acestei proceduri sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie:
- studii/cursuri in domeniul teatru, demonstate prin diplome de studii depuse in copie conform cu
originalul;
-experienţă în domeniul teatrului de 1 an, experienta care trebuie sa fie cuprinsa in Curriculum Vitae în
format Europass;
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- experienţă de lucru cu rromii sau in domeniul interculturalitatii de minim 1 an, care trebuie sa fie
cuprinsa in Curriculum Vitae în format Europass;
- bune abilitați de interrelationare, dinamism si proactivitate- care sa reiasa din Curriculum Vitae în
format Europass;
C. Atribuţii
Principalele atribuţii în cadrul serviciilor solicitate constau in crearea si punerea in scena a unei piese de
teatru pentru beneficiarii proiectului.
Numarul de ore care va fi prestat de catre fiecare actor, este de 8 ore, din care: 4 ore de pregatire,
elaborare a documentelor, 2 ore dedicate sustinerii piesei de teatru si 2 ore dedicate activitatii de
evaluare si raportare a activitatii.
D. Procedura şi calendarul de selecţie
a) In perioada 10-16 martie 2016, pana la ora 15:00, se va depune/trimite prin posta sau curier (cu
suportarea taxelor de catre persoanele care depun documentele), la punctul de lucru al Asociatiei
Centrul Rromilor “Amare Rromentza” din strada Constantin Bosianu, nr. 15 sau prin e-mail la adresa
rromano@amarerromentza.org, dosarul de candidatura care va contine următoarele documente:
1. Curriculum Vitae în format Europass, semnat si datat pe fiecare pagina in parte
2. Anexe care să susţină experienta din CV (diplome de studii, adeverinte, etc.) in copie conform cu
originalul
b) Pe data de 16 martie 2016, ora 17:00 se va face evaluare aplicatiilor primite
c) In perioada 16-18 martie 2016 se vor semna contractele de antrepriza de servicii de animatie teatru.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro.

2

