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Creare și susținere workshop – ”Gândire inovativă” 

Termeni de referință 

Consultant de cercetare 

 

I. Scopul consultanței 

Obiectivul acestui contract de consultanță vizează proiectarea, dezvoltarea (inclusiv a tuturor documentelor suport 

necesare) și implementarea unui atelier de tehnici de gândire inovativă în rândul reprezentanților ONG-urilor care 

își desfășoară activitatea în domeniul medico-psiho-social din județele Galați, Cluj, Timiș, Sibiu, București.    

 

II. Contextul general 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) este Sub-recipient în cadrul Grantului “Sustainability of services for 

key populations în Eastern Europe and Central Asia region” (QMZ-H-AUĂ), finanțat de Fondul Global de Luptă 

Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Grantul este gestionat la nivel regional (Europa de Est și Asia 

Centrală), în calitate de Primitor Principal, de către Internațional Charitable Foundation “Alliance for Public 

Health” și este implementat simultan în Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia. 

Unul dintre scopurile grantului regional este creșterea gradului de sustenabilitate financiară a programelor 

HIV. Mai multe informații despre acest proiect se găsesc la: http://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-

central-asia/resservices/.  

În linie cu acest scop regional, Proiectul implementat în România de RAA, în parteneriat cu Asociația Română 

Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și 

Asociația “Eu sunt!Tu?”, vizează elaborarea de standarde minime de calitate și de cost pentru serviciile adresate 

grupurilor vulnerabile (”consumatori de droguri”, ”bărbați care fac sex cu bărbați” (BSB) și ”persoane care trăiesc 

cu HIV”), precum și obținerea unei alocări de 300,000 Euro pentru intervenții de prevenire HIV și suport furnizate 

de ONG-uri și adresate populațiilor vulnerabile din România. 

Pentru atingerea scopului general al Proiectului, RAA și partenerii vor implementa activități de colectare de 

date/cercetare, dezvoltare de standarde de calitate și cost pentru servicii adresate populațiilor cheie cu focus pe 

consumatorii de droguri, BSB și persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, elaborare de ”white papers” sau ”policy 

papers”, intervenții de ”lobby” și ”advocacy”. De asemenea, RAA va propune activități de creștere a capacității 

ONG-urilor de accesare a fondurilor publice dar și de diversificare și inovare a serviciilor adresate grupurilor 

vulnerabile și de îmbunătățire a comunicării în sprijinul potențialilor beneficiari.  

În acest sens vor fi recrutați 1 sau 2 consultanți pentru furnizarea unui ”curs de tehnici gândire inovativă”.  

Obiectivul cursului este acela de a sprijini sectorul ONG în diversificarea și implementarea într-un mod cât mai 

creativ a serviciilor adresate diferitelor categorii de beneficiari. S-a constatat că există o rezistență din partea unor 

ONG-uri pentru introducerea unor tehnici și abordări creative în activitatea lor, deoarece, pe de o parte, sunt rare 

inițiativele de formare în acest domeniu pentru reprezentanții ONGurilor și, pe de altă parte, acestea presupun un 

efort suplimentar de testare și acomodare la noile reguli. De asemenena, cei mai mulți dintre angajați consideră 

că ”lucrurile bine făcute nu trebuie adaptate continuu, ci că este mai eficient să mergi pe cărări bătătorite”. Astfel 

că există o anumită rezistență la preluarea unor posibile noi metode și tehnici care se pot dovedi foarte utile în 

activitatea organizațiilor. În contextul prezent, unde totul se transformă sau se adaptează continuu, este nevoie să 

gândim în termeni noi, să vedem noi oportunități și să dezvoltăm/implementăm idei noi. Pentru aceasta este nevoie 

de creativitate, de imaginație și disponibilitate de ajustare. Poate cu atât mai mult este evidentă nevoia de 

flexibilitate în condițiile unei pandemii care a forțat adaptarea modului de lucru pentru toate sectoarele.  
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Cursul va propune cursanților posibilitatea de a explora conceptele ”Cognitive Research Trust Fund (CORT)”, 

prin aplicații directe. Conceptul CORT a fost inițiat de Edward de Bobo, care este considerat autoritatea numărul 

1 în dezvoltarea gândirii, e cel care a lansat acum peste 30 de ani conceptele de ”Șase Pălării Gânditoare” și 

”Gândire Laterală”. Exercițiile vor oferi posibilitatea cursanților să exploreze idei creative de livrare a serviciilor, 

de organizare a activității sau de comunicare publică a activității cu scopul de a-și crește vizibilitatea pe piață și 

de a-i sprijini în posibilele activități de advocacy. 

 III. Serviciile de consultanță incluse în acest contract sunt următoarele: 

 Proiectarea design curs ”gândire inovativă” – designul de curs va fi proiectat pentru sesiuni de 2 ore 

zilnic, timp de maxim 6 zile. Designul va cuprinde sesiuni de prezentare ”față în față”, dar și momente de 

interacțiune sau activitate individuală. Cursul va fi creat pentru grupe de maxim 12 persoane; 

 Suport de curs – suportul de curs va conține minim 10 pagini, structurate pe sesiuni; 

 Susținerea sesiunilor – sesiunile de formare vor fi susținute zilnic, timp de două ore. Consultantul vă 

avea o sesiune minimă de interacțiune cu cursanții, aceștia urmând a fi implicați în exerciții practice 

zilnic; 

 Raport privind sesiunile de formare. 

 

IV. Livrabile și termene limită 

1. Proiectarea design curs gândire inovativă și suport de curs – documentul va fi predat în termen de 2 zile 

de la semnarea contractului; 

2. Susținerea sesiunilor – se va realiza pe o perioadă de 6 zile, în luna iunie și iulie, la datele comunicate de 

către RAA. 

3. Raport privind sesiunile de formare  – documentul va fi predat în termen de 5 zile de la finalizarea 

sesiunilor de curs. 

 

V. Cerințe privind educația, pregătirea profesională și experiența consultantului: 

 Studii superioare (de preferat și master în științe sociale ); 

 Experiență de minim 5 ani în domeniile: furnizare de cursuri (inclusiv creare de conținut), societate civilă- 

ONG, comunicare; 

 Experiență dovedită în furnizarea de cursuri pentru adulți – minim 2 ani; 

 Abilități foarte bună de redactare a rapoartelor de cercetare. 

 

VI. Durata contractului: 

Contractul se va derula pe perioada cuprinsă între data semnării și data predării ultimului livrabil.  

Consultantul va raporta către Camelia Olaru-Raita – Coordonator proiect  

 

 


