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Anunț selecție facilitatori comunitari 

 
Fundatia PACT selectează un facilitator comunitar ce-și va desfășura activitatea în localitățile 
Polovragi și Baia de Fier, din județul Gorj, în cadrul proiectului “zefiR – Împreună pentru 
puterea de acțiune: Fondul pentru incluziunea romilor și alte grupuri dezavantajate”, finanțat 
de Programul de Cooperare Elvetiano-Roman și implementat de un consorțiu format din 7 
parteneri: Terre des Hommes – coordonator consorțiu, Agenția Împreună, Fundația PACT și 
Amare Rromentza – parteneri principali, Habitat for Humanity Romania și Sastipen – 
parteneri asociați.  
 
Proiectul, derulat pe o perioada de 3 ani în județele Olt, Dolj, Gorj, urmărește să contribuie 
la incluziunea socială a populației rome și altor grupuri dezavantajate, cu accent pe 
incluziunea copiilor și femeilor. Partenerii folosesc o metodologie integrată care urmărește 
reducerea diferențelor în ceea ce privește accesul egal la servicii de educație și sănătate al 
membrilor comunităților; complementar, se urmărește îmbuntățirea condițiilor de  locuire și 
al nivelului de ocupare. Componenta transversală a proiectului este dezvoltarea comunitară 
care urmărește implicarea grupurilor dezavantajate în toate stadiile proiectului, cu focus 
special pe comunitatea roma,.  
 

Care este rolul facilitatorului comunitar în acest proiect?  

 Mobilizează membrii comunității și sprijină dezvoltarea și întărirea grupurilor de 
inițiativă deja formate în cele două comunități; Sprijină grupurile de inițiativă în 
dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiune și proiectelor comunitare pe care și 
le-au propus;  

 Culege date despre nevoile și resursele comunitare din domeniul educației, sănătaății 
și locuirii, precum și despre relațiile interetnice și fenomenul discriminării în 
comunitățI și accesul la servicii al grupurilor dezavantajate 

 Crește capacitatea grupurilor comunitare de a identifica nevoile comunitare în mod 
participativ, de a lucra cu membrii comunității și cu autoritățile locale, județene și 
regionale, identifică resurse necesare rezolvării unor probleme comunitare;  

 Sprijină tinerii din comunitate să inființeze cluburi de educație financiară și civică, 
pentru a le stimula implicarea în viața comunităților în care traiesc și pentru a le 
dezvolta calitățile de lideri  

 Furnizează informații de interes pentru comunitățile sprijinite și oferă noilor grupuri și 
altor factori interesați modele de bună practică; transmite grupurilor de initiativă 
informații de interes pentru comunitate, facilitând astfel accesul la diverse 
oportunități 
 

Pentru a-și realiza acest rol, facilitatorul:  
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- efectuază vizite periodice în comunitate (o vizită la două săptămâni în fiecare 
comunitate, în această etapă a proiectului);  

- organizează întâlniri de instruire și motivare a membrilor grupurilor comunitare; 
colaborează cu alți experți care lucrează în proiect în domeniile educație, sănătate, 
locuire; participă la toate instruirile organizate de Fundația PACT și Agenția Împreună 
și la toate întâlnirile stabilite în proiect.   

 
Procesul de dezvoltare comunitară a demarat la sfârșitul anului 2013 și urmează să 
continue până la sfârșitul proiectului zefiR. 
 
Ce fel de colegi cautăm pentru poziția de facilitator comunitar?  
 
A. Educația minimă necesară – liceu, preferabil absolvenți de facultate (în special din 

domeniul socio-uman, însă poziția este deschisă oricărei persoane care are cunostințele si 

abilitățile necesare)  

 

B. Experiența profesională:  

Experiența demonstrată de minim 1 an în activități de facilitare comunitară sau lucru 
participativ cu grupuri de cetățeni din comunități dezavantajate, în special cele de romi, mai 
ales în mediul rural. 
 
C. Cunostințe, abilitati si atitudine necesare:  

 Cunoaște și pune în practică principiile dezvoltării comunitare; 

 Are cunoștinte și abilități de facilitare comunitară, facilitare de grup sau alte 
metode/abordări participative de lucru cu grupurile 

 Are cunoștințe și abilități de lucru cu administrația publică locală, agenții 
guvernamentale și alte instituții de utilitate publică  

 Are cunoștințe și abilități de culegere și analiză de date din teren – poate folosi și 
completa adecvat instrumente de culegere a datelor, fără a influența răspunsurile; 

 Are excelente abilități de relaționare și comunicare interpersonală cu orice tip de 
grupuri din comunitate (etnice, de interes, religioase etc.); are capacitatea de a 
asculta activ;  

 Are foarte bune abilități de lucru în echipa (va lucra impreună cu un coleg/colegă); 

 Are experiență de redactare de rapoarte: abilități bune de utilizare a Microsoft Word, 
Excel și a aplicațiilor pentru poșta electronică; 

 Are cunoștințe și abilități în administrarea de registre financiare simple 

 Are cunoștințe și abilitați de scriere și/sau management de proiect 

 Manifestă o atitudine nediscriminatorie în comunitate față de toate grupurile, 
indiferent de etnie, gen, vârsta, orientare sexuală; 

 Este deschis/ă să învețe despre cultura, tradițiile și obiceiurile populației majoritare  și 
ale minorităților din comunitățile locale; 



  

 

 

 
www.zefirincomunitate.ro 

 Este capabil să se poziționeze, în procesul de facilitare, pe o poziție secundară, cu 
scopul de a forma capacitatea liderilor și a comunității de a participa și de a lua decizii 
pentru interesul general al localității lor; nu cautăm persoane care să devină lideri 
pentru comunitate, ci cautăm persoane care să faciliteze formarea lor!  

 Respectă valorile care guvernează activitatea facilitatorului comunitar și a 
organizațiilor pentru care lucrează în proiect 
 

D. Aspecte logistice:  

 Vor avea prioritate candidații cu domiciliul în județul Gorj și județele limitrofe;  

 Candidații trebuie să aibă disponibilitatea de a călători frecvent în interes de serviciu 
și de a participa activ la instruirile, atelierele și întâlnirile din proiect. 

 
E. Aplicare:  

 
Vă rugăm trimiteți CV-ul dvs. și o scrisoare de motivație la adresa: radu@fundatiapact.ro, 
până la data de 11 iulie 2014. Scrisoarea de motivație trebuie să conțină și răspunsul la 
urmatoarele intrebări: 
 
1. Care credeți că ar putea fi cele mai puternice sau frecvent întâlnite trei motivații 
personale ale unui localnic dintr-un cartier de oraș sau dintr-un sat al unei comune de a se 
implica în acțiuni în beneficiul comunității din care face parte? Dați un 
exemplu concret de modalitate prin care ați putea, ca facilitator, să stimulați membrii unei 
comunități să se implice într-un proces de durată, fără beneficii imediate. 
 
 

2. Descrieți pe scurt (nu mai mult de 1/2 pagină), o experiența personală de lucru cu un grup 
(de cetățeni, de tineri, de persoane vulnerabile etc.). Detaliați contextul, explicati ce 
obiective ați avut, ce abordare / ce metode de lucru ați folosit, care au fost rezultatele, ce ați 
face altfel.   
 
La  adresa de e-mail furnizată mai sus puteți solicita și informații suplimentare.  
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