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Proiectul este derulat de către Asociația Centrul pentru Inovare Publică, cu susținere financiară acordată
de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, în cadrul programului Human Rights Fund.
Centrul pentru Inovare Publică este o organizație neguvernamentală apolitică, activă în domeniul
democrației și implicării civice, în guvernare deschisă și societate incluzivă. Activitățile obișnuite sunt de
cercetare socială, de monitorizare a instituțiilor publice, formularea de recomandări pentru îmbunătățirea
politicilor publice, educație, advocacy și comunicare. Centrul pentru Inovare Publică folosește fiecare
ocazie disponibilă pentru a colabora și coopera cu alte organizații ce au valori și obiective similare.
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Despre proiect
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Cu toate că suntem mai conectați ca niciodată înainte și că distanțele fizice se parcurg astăzi mai repede
și mai în siguranță, sunt din ce în ce mai mulți oameni care simt cum crește distanța între ei și ceilalți, că
scade sentimental de apartenență la grup și la comunitate, că se simt nevăzuți, neauziți sa excluși.
Nu doar că nu ne mai simțim înconjurați de prieteni, dar percepem și mediul ca fiind ostil și conflictual.
Noile canale de comunicare transmit astăzi veștile bune mai departe și mai repede, dar propagă și
informațiile false, intenționat neadevărate, denaturări și zvonuri. Ele ne influențează negativ gândurile
și acțiunile, adaugă distanță între noi și ceilalți și ne alterează traiul împreună.
Proiectul nostru își propune să recupereze fragmente de realitate, să prevină reactivarea experiențelor
negative ale trecutului să combată dezinformarea și obiceiurile răuvoitoare de comunicare.
Vom dezvolta un sistem eficient și durabil care să descurajeze știrile false și dezinformarea, să susțină
gândirea critică și să facă posibilă incluziunea, coeziunea socială, încrederea și relațiile sănătoase în
comunitate.
Vom derula activități prin care vom oferi cunoștințe și abilități necesare pentru a identifica și neutraliza
informațiile false, pentru a preveni apariția și difuzarea acestora, dar pentru a combate efectele
nedorite.
Vom selecta 5 comunități, 5 facilitatori (de preferat profesori ai unor elevi/eleve de liceu din comunități
cu minorități etnice sau religioase) și 5 echipe compuse din puțin 4 elevi/eleve pentru fiecare
comunitate.
Vom pregăti echipele comunitare (în cadrul unor sesiuni la nivel de comunitate, dar și prin mentorat
față în față sau online) să identifice povești de viață din comunitate și să rescrie aceste povești în
contextul unei societăți incluzive, prietenoase.
Vom derula activități de sensibilizare, de informare și de comunicare la nivel local, dar și județean sau în
mediul online.
Vom elabora un set de instrumente care să prevină și să combată știrile false, dezinformarea și
comportamentele instigatoare la ură.
Vom furniza expertiză la nivelul unui centru de resurse, ce va face accesibile instrumente de intervenție
socioeducațională.
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Ce facem
(cu adevărat)
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Alegem 5 comunități, în urma unui proces corect, pe baza intențiilor celor ce doresc să faciliteze local
activitățile proiectului.
Pregătim facilitatorii pentru activitățile proiectului și construim împreună designul procesului din fiecare
comunitate.
Antrenăm și susținem echipele de elevi/eleve, ce vor studia experiențe individuale sau colective din
comunitate, recente sau mai vechi, în care informații false (neverificate sau în mode deliberat
denaturate), zvonuri și consecințe ale acestora au influențat viețile oamenilor din comunitate.
Imaginăm scenarii alternative prin care s-ar fi putut schimba atunci mersul lucrurilor sau prin care
putem preveni acum viitor comportamente ce amenință binele întregii noastre comunități.
Gândim strategii prin care putem oferi și altora rezultatele eforturilor noastre, dar putem și să inspirăm
comunități solidare, incluzive și coezive, în care fiecare om contează.
Cunoaștem și înțelegem mai bine trecutul și prezentul locului în care trăim, devenim mai receptivi față de
oamenii împreună cu care trăim și ne integrăm mai bine în comunitate.
Dacă suntem elevi/eleve, aflăm lucruri noi, ne formăm și ne dezvoltăm abilități noi (ce ne vor fi utile atât
la școală, dar și pentru viață), trăim niște experiențe semnificative de învățare.
Construim o bază pentru proiecte similare în alte comunități și pentru a face lucrurile mai bine în
comunitățile noastre.
Asigurăm un onorariu de 5.500 lei pentru facilitator, plătit în baza unui contract de cedare a drepturilor
de autor, sub rezerva furnizării raportului cu lecțiile învățate.
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Rolul facilitatorilor
pe care îi căutăm
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Prin participarea la procedura de selecție și pentru foarte buna implementare a acestui proiect, fiecare
potențial coordonator local își asumă:
1. Implicarea în activitate, respectiv:
prezența la o întâlnire de informare, de instruire și de pregătire a activităților proiectului (ce se va
derula pe durata unei zile, în intervalul 10-18 Octombrie 2022, la Centrul pentru Inovare Publică
din București)
participarea la o activitate de pregătire și instruire a echipei de proiect din comunitatea propusă*,
cu durata de o zi, în intervalul 19 octombrie -4 noiembrie 2022;
facilitarea echipei de proiect comunitare** pe durata activităților se vor derula în perioada 5
noiembrie 2022 – 31 mai 2023, în baza calendarului general al proiectului (agreat la întâlnirea de
informare, instruire și pregătire) și a agendei locale (definitivată cu ocazia activității de pregătire
și instruire din comunitate)
2. Interacțiuni formale și informale cu actorii comunitari reprezentativi și cu membrii ai comunității;
3. Medierea comunicării, cooperării și colaborării cu membrii corpului didactic din comunitate;
4. Existența echipamentelor și a unor competențe digitale elementare, pentru accesarea și utilizarea
comunității virtuale;
5. Receptivitatea față de posibile dorințe de colaborare din partea unor factori decizionali locali și
județeni sau față interesul manifestat de către instituții de presă sau diverse canale media, în calitate de
Ambasadori ai Incluziunii.

* Ne interesează în mod prioritar comunități vulnerabile, cu o puternică reprezentare multietnică sau
multireligioasă, comunități marginale sau aflate în situație de marginalizare (în oricare perioadă din
ultimii 35-40 de ani), localități în care membrii au experimentat situații de excluziune sau de
dezavantajare (indiferent de motiv sau de apartenență etnică, religioasă etc.)
** Echipele comunitare sunt alcătuite dintr-un facilitator și din cel puțin 4 (patru) elevi/eleve la un
liceu din localitate, din același județ sau chiar din afara județului.
Nu există o limită a numărului de elevi/eleve care să facă parte din echipă, însă este important să fie
avut în vedere ca o echipă prea numeroasă poate fi dificil de sincronizat.
Este de preferat ca elevii/elevele să provină din unitatea școlară ce va deveni parteneră în proiect.
Reprezintă un avantaj dacă aceasta este plasată într-o comunitate vulnerabilă și/sau dacă activitățile
echipei urmează a se derula într-o comunitate vulnerabilă.
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Procedura de selecție
pas cu pas
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1. Acest document este planificat a fi plasat online în 16 septembrie 2022, împreună cu adresa web a
formularului de candidatură online.
2. Documentul va fi diseminat:
a) pe siteul www.inovarepublica.ro;
b) pe pagina Facebook a Centrului pentru Inovare Publică;
c) prin e-mail către Inspectoratele Școlare Județene și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
d) pe paginile Facebook ale grupurilor de profesori.
3. Formularul de candidatura va fi accesibil până în 30 septembrie 2022, acesta urmând a fi completat doar
online.
4. El poate fi completat de către orice persoană cu vârsta de 18 ani împliniți la data de 1/09/2022, de
preferință cadre didactice, însă fără ca aceasta să fie o condiție obligatorie pentru a participa la proiect.
5. Facilitatorii care vor fi selectați și care nu au raporturi formale de muncă și cu atribuții în școli/licee
publice din România, este nevoie să transmită în decurs de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatului selecției o scrisoare de intenție avizată de către directorul unității școlare din comunitatea în care
sunt planificate a se derula activitățile proiectului.
6. Prima etapă de selecție va presupune declararea ca admise a tuturor candidaturilor (a) depuse până la
termenul comunicat la punctul 3 și care (b) furnizează în mod corect conținut pentru fiecare dintre rubricile
formularului de candidatură,
7. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la finalizarea înscrierii, fiecare dintre candidați/candidate vor
primi recepționa un mesaj colectiv, la adresa de e-mail furnizată în formular.
8. Un mesaj personal va fi transmis fiecărei persoane a cărei candidatură nu satisface condițiile minime de
eligibilitate, candidatura fiind declarată ca neacceptat.
9. În a doua etapă de selecție echipa de proiect va evalua fiecare dintre formularele de candidatură declarate
eligibile, completate corect și integral, fiecare dintre cei doi componenți ai echipei de proiect urmând a
acorda puncte în acord cu baremul comunicat la pag. 11-14.
10. Ulterior finalizării evaluării tuturor candidaturilor, va fi realizată media aritmetică (simplă) a celor două
punctaje, medie ce va deveni punctaj final al celei de-a doua etape de selecție.
11. Proiectele vor fi ordonate în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.
12. Vor fi selectate primele cinci candidaturi și alte trei candidaturi pe lista de rezervă, în ordinea numărului
de puncte.
13. În cazul aceluiași număr de puncte obținut de candidaturile de pe locurile cinci și șase, departajarea se va
face în funcție de numărul de puncte primit pentru mențiunile efectuate de candidat la secțiunea
„Durabilitatea intervenției”.
14. Dacă numărul de puncte primite la secțiunea „Durabilitatea intervenției” este același pentru ambele
proiecte, departajarea se va face în funcție de numărul de argumente pentru alegerea comunității propuse.
15. Rezultatul intermediar al selecției va fi publicat la www.inovarepublica.ro, cel mai târziu în 4/10/2022 și
prin mesaj către fiecare adresă de e-mail înregistrată în formularul de candidatură.
16. În cea de-a treia etapă de selecție, facilitatorii locali cu primele cinci candidaturi selectate (în ordinea
punctajului final al celei de-a doua etape) vor transmite un CV și o scrisoare de intenție pe adresa
observator@inovarepublica.ro în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului
intermediar al selecției.
17. În cazul în care echipa de evaluare va simți nevoia unor clarificări, membrii acesteia vor aborda telefonic
persoana de contact la numărul din telefon din formular, răspunsul scris al persoanei solicitate urmând a fi
furnizat observator@inovarepublica.ro în cel mult 1 (o) zi lucrătoare de la discuția telefonică.
18. Dacă în termen de două zile lucrătoare nu va fi realizată sarcina de la punctul 16, vor fi activați facilitatorii
de pe pozițiile 6-8, ce vor avea la dispoziție o zi lucrătoare pentru remiterea celor 2 (două) documente.
19. Cel târziu la data 7/10/2022, Centrul pentru Inovare Publică va afișa anunțul de finalizare a selecției la
www.inovarepublica.ro/aici_trebuie_sa_scriem_adresa_exacta și îl va comunica prin mesaj colectiv către
toate adresele de e-mail furnizate în formularele de candidatură, rezultatele selecției fiind finale și neputând
face obiectul contestării.
20. Cel târziu în data de 10/10/2022, facilitatorii ale căror candidaturi au fost declarate câștigătoare vor fi
contactați personal de către echipa de proiect pentru formalizarea raporturilor de colaborare și pentru
tranziția către etapele viitoare ale proiectului.
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Formularul de
candidatură
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AICI găsiți formularul de candidatură, într-o structură și cu un conținut identic textului de mai jos, scris cu
negru.
Mențiunile cu gri oferă informații despre criteriile de evaluare și despre punctarea conținutului
candidaturilor, iar cele cu gri (text înclinat) despre dimensiunea maximă acceptată a răspunsului pentru
cerința/rubrica respectivă.
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