TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU MEDIATOR INTERCULTURAL
OIM România doreşte selectarea a 6 mediatori interculturali care vor fi implicaţi în proiectul
INTERACT PLUS - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural
(Nr. contract FAMI/17.02.01)
DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul INTERACT PLUS-Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural, finanţat
prin Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI) îşi propune să sprijine integrarea socio-economică
şi culturală a migranților în societatea românească prin furnizarea de informaţii şi servicii de integrare
de care aceştia au nevoie și prin încurajarea dialogului intercultural cu societatea gazdă.
Obiective
Proiectul își propune să contribuie la:

Îmbunătăţirea serviciilor de integrare acordate migranţilor şi a calităţii în furnizarea acestor
servicii (ex. informarea şi accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii de sănătate, educaţie,
culturale, sociale şi participarea activă în societatea românească etc.)

Implicarea comunitară și creșterea interacțiunii dintre migranți, comunitățile acestora și
comunitățile în care aceștia locuiesc.
Județele în care este implementat proiectului:
Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dolj, Prahova, Buzău, Dâmbovița, Argeş, Vâlcea, Gorj, Braşov, Covasna,
Giurgiu, Calaraşi, Ialomiţa, Teleorman şi Olt.
Grupul ţintă al proiectului
1. Grupul ţintă principal este reprezentat de:
• Beneficiarii unei forme de protecție internațională (BP) în România
• Străinii din afara statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European aflați cu
ședere legală în România.
2. Grupul ţintă secundar
• Autorităţi publice centrale (ex. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei Naționale
etc.).
• Autorităţi locale şi alte instituţii publice (Primării, Prefecturi, Agenţii judeţene de ocupare a
forţei de muncă, Inspectorate şcolare, Case judeţene de asigurări de sănătate, Inspectorate
teritoriale de muncă, Universităţi etc.)
• Alte organizaţii (ex. Asociații ale migranților, Asociații ale angajatorilor, ONG care lucrează cu
migranţi etc).

PROFILUL MEDIATORULUI INTERCULTURAL
Implicarea activă în diverse activităţi şi evenimente, atât a reprezentanţilor societăţii româneşti, cât şi
a comunităţilor de migranţi va conduce la surmontarea barierelor culturale şi lingvistice şi va facilita
integrarea străinilor în România. Dialogul intercultural este esenţial pentru a asigura integrarea cu
succes a migranţilor în societatea românească.
Astfel, dorim selectarea a 6 mediatori interculturali care se vor alătura echipei de proiect după cum
urmează:
•
•
•

3 mediatori interculturali în București/Ilfov.
2 mediatori intercuturali în județele Dolj/Gorj/Olt/Argeș/Teleorman/Vâlcea.
Un mediator intercultural în județul Giurgiu.

Aceștia vor sprijini comunităţilor de străini, cât şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România.
Mediatorul cultural va acţiona drept liant între aceste grupuri, promovând dialogul şi cooperarea
dintre acestea.
Mediatorii interculturali vor fi implicați în proiect până în luna iunie 2018.
CERINŢE SPECIALE
• Disponibilitatea de a lucra în cadrul unei echipe multidisciplinară.
• Abilitatea de a lucra şi de a rezolva probleme în situaţii de stres.
• Cunoaşterea comunităţii pe care mediatorul o reprezintă.
• Cunoaşterea contextului local şi social al societăţii româneşti.
• Abilitatea de a transmite informaţii şi a facilita comunicarea între comunitatea pe care o
reprezintă, OIM şi autorităţile publice locale.
• Atitudine cooperantă şi orientată spre rezolvarea problemelor, având drept obiectiv găsirea
celei mai bune soluţii care să permită beneficiarilor accesul la serviciile de care aceştia au
nevoie.
• Cunoașterea limbii române.
• Experienţă profesională în domeniul serviciilor sociale sau în organizaţii (publice sau private)
din domeniul migraţiei reprezintă un avantaj.
Mediatorul intercultural va fi implicat în următoarele activităţi:
•
•
•
•
•

Asistarea migranţilor în procesul de integrare în societatea românească luând în considerare
faptul că aceștia provin din medii sociale diferite și au tradiții, culturi și religii diferite.
Promovarea dialogului intercultural prin stimularea respectului, a cunoașterii reciproce,
diversității culturale și incluziunii sociale.
Identificarea şi referirea migranţilor (beneficiarii unei forme de protecție internațională (BP)
în România şi resortisanții țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România).
Asistarea membrilor comunităţilor străine în relaţia cu autorităţile locale. Mediatorul
intercultural trebuie să aibă capacitatea de a relaţiona cu autorităţile locale, de a negocia şi
de a previziona şi rezolva potenţiale situaţii dificile care pot surveni în relaţia cu autorităţile.
Organizarea sesiunilor de acomodare culturală pentru migranți.

•
•
•

Organizarea evenimentelor socio-culturale şi activităţilor recreaţionale la care vor participa
migranţii şi membrii comunităţilor locale.
Participarea la organizarea altor evenimente locale şi regionale.
Predarea cursurilor de limbă română pentru adulți și/sau copii (dacă va fi cazul).

Alte informații:
•
•

Mediatorii interculturali vor participa de o sesiune de formare, care va avea loc în Bucureşti.
Fiecare mediator intercultural va fi remunerat cu o sumă totală de 5.500 lei pentru întreaga
perioadă de activitate.

CUM SĂ APLICI
Pentru a aplica pentru această oportunitate vă rugăm sa ne transmiteţi un Curriculum Vitae şi o
Scrisoare de intenţie care să conţină:
• Justificare a motivului pentru care doriţi să vă implicaţi ca mediator intercultural în acest
proiect.
• Valoarea adaugată pe care o puteţi aduce echipei de proiect.
• Experienţa anterioară ca mediator intercultural şi alte activităţi din domeniul migraţiei (dacă
ași avut astfel de activități).
• Limbi străine vorbite şi nivelul de cunoaştere a acestora.
Scrisoarea de intenţie poate să includă şi un exemplu despre cum va arăta contribuţia
dumneavoastră la atingerea obiectivelor proiectului.
CV-ul şi scrisoarea de intenţie pot fi transmise până la data de 8 Septembrie 2017 prin email la
adresa: bucharestapplication@iom.int având drept subiect “Selecţie mediatori interculturali –
INTERACT Plus”
Toate aplicaţiilor vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive. Vor fi analizate iniţial CV-urile şi
scrisorile de intenţie, iar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi de către echipa de proiect să particie la
unul sau mai multe interviuri.

