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Fundația	  PACT	  –	  Parteneriat	  pentru	  Acțiune	  Comunitară	  și	  Transformare	  
	  
Misiunea	  Fundației	  PACT	  este	  de	  a	  contribui	  la	  dezvoltarea	  sustenabilă	  a	  comunităților	  prin	  încurajarea,	  
susținerea	  și	  promovarea	  inițiativelor	  locale	  și	  regionale,	  a	  parteneriatului	  și	  a	  responsabilității	  sociale	  (la	  
nivel	  de	  indivizi,	  companii,	  autorități	  și	  instituții	  publice).	  
	  

Prin	  proiectele	  noastre,	  identificăm	  oamenii	  cu	  inițiativă	  din	  comunitățile	  din	  sudul	  României	  și	  îi	  
sprijinim	  cu	  resurse	  și	  informații	  pentru	  a	  dezvolta	  proiecte	  relevante	  în	  comunitățile	  lor.	  

	  
Viziunea	  noastră	  este	  ca	  un	  număr	  cât	  mai	  mare	  de	  oameni	  din	  mediul	  rural	  și	  mic	  urban	  să	  fie	  activi	  la	  
nivel	   local,	  să	  găsească	  soluții	  pentru	  problemele	  cu	  care	  comunitatea	  în	  care	   locuiesc	  se	  confruntă,	  să	  
contribuie	  direct	  la	  dezvoltarea	  economică	  și	  socială	  proprie	  și	  a	  localității	  de	  care	  aparțin.	  	  
	  

Lucrăm	  direct	  cu	  oamenii	  care	  trăiesc	  în	  zonele	  rurale	  şi	  oraşele	  mici	  din	  sudul	  României,	  pentru	  a	  
crea	  structuri	  ale	  societăţii	  civile	  pe	  care	  le	  numim	  organizaţii	  comunitare	  şi	  pe	  care	  le	  sprijinim	  sa	  
fie	  active,	  eficiente	  şi	  eficace,	  sustenabile	  şi	  vizibile	  în	  regiunea	  lor.	  	  
	  
Creăm	  premisele	  pentru	  bunăstare	  socio-‐economică	  în	  comunităţile-‐ţintă	  prin	  încurajarea	  
cetăţenilor	  să	  îşi	  dezvolte	  aptitudinile	  antreprenoriale	  şi	  prin	  sprijinirea	  iniţiativelor	  de	  
antreprenoriat	  social.	  

	  
Esența	  activității	  organizației	  constă	  în	  construirea	  capacității	  membrilor	  comunității	  de	  a	  lua	  atitudine	  și	  
a	  acționa	  pentru	  a	  produce	  schimbări	  pozitive	  în	  comunitățile	  în	  care	  trăiesc.	  	  
	  
Utilizăm	  transversal	  o	  metodologie	  care	  îmbină	  activități	  de	  instruire	  și	  consultanță	  cu	  facilitare	  
comunitară	  și	  mică	  finanțare.	  	  
	  
În	  urmărirea	  misiunii	  pe	  care	  ne-‐am	  asumat-‐o,	   lucrăm	  pe	  următoarele	  4	  direcții	   strategice:	  dezvoltare	  
comunitară,	  economie	  socială,	  influențarea	  politicilor	  publice	  și	  dezvoltare	  organizațională.	  
	  
	  
Internship	  în	  departamentul	  de	  advocacy	  al	  Fundației	  PACT	  
	  
1. Perioada	  preferată:	  3	  luni,	  martie-‐mai	  2013	  
	  
2. Profilul	  internului/internei	  

a. Studii:	  preferabil	  din	  domeniul	  socio-‐uman	  (	  știinte	  politice,	  sociologie,	  istorie,	  comunicare	  
etc.)	  –	  sau	  din	  alte	  domenii,	  cu	  

b. Interese	  in	  domeniile:	  organizații	  neguvernamentale,	  politici	  publice,	  advocacy,	  incluziune	  
socială,	  grupuri	  defavorizate	  
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3. Titlul	  proiectului	  principal:	  Advocacy	  și	  politici	  publice	  pentru	  Dezvoltare	  socială	  în	  România	  
	  
4. Scurta	  descriere	  a	  proiectului:	  	  
Fundația	  pentru	  Dezvoltarea	  Societății	  Civile	  (aplicant)	  şi	  Fundatia	  PACT	  (partener)	  îşi	  propun,	  prin	  acest	  
proiect,	  să	  contribuie	  la	  creşterea	  capacităţii	  proprii,	  precum	  şi	  a	  membrilor	  Grupului	  de	  lucru	  pentru	  
Metoda	  Deschisă	  de	  Coordonare	  în	  domeniul	  incluziunii	  sociale	  (GL-‐MDC)	  –	  peste	  20	  de	  ONG,	  de	  a	  iniţia	  
campanii	  de	  advocacy	  şi	  de	  a	  participa	  în	  mod	  efectiv	  şi	  eficient	  la	  identificarea	  celor	  mai	  bune	  soluţii	  de	  
politici	  publice	  în	  domeniul	  incluziunii	  sociale	  împreună	  cu	  autorităţile	  publice.	  
	  
5. Principalele	  activități	  ale	  internului/internei:	  
− Comunicare	  cu	  reprezentanții	  ONG	  din	  cadrul	  GL-‐MDC	  care	  participă	  la	  activitățile	  din	  proiect	  
− Sprijinirea	  managerului	  de	  proiect	  din	  cadrul	  Fundației	  PACT	  în	  organizarea	  întâlnirilor	  și	  activităților	  

cu	  membrii	  GL-‐MDC	  
− Posibil:	  activități	  de	  documentare/cercetare	  legate	  de	  politici	  publice	  și	  procese	  de	  elaborare	  a	  

acestora	  în	  domeniile:	  incluziune	  socială,	  dezvoltare	  comunitară,	  dezvoltare	  rurală,	  economie	  socială	  
/	  antreprenoriat	  social	  

− Posibil:	  sprijin	  în	  activitățile	  curente	  de	  management	  de	  proiect	  și	  raportare	  
− Posibil:	  sprijin	  în	  alte	  proiecte/activități	  din	  cadrul	  Fundației	  PACT,	  în	  funcție	  de	  preferințele	  

internului	  
	  
6. Potențiale	  cunoștințe	  și	  experiențe	  noi	  pentru	  intern/ă:	  
− Cunoașterea	  mai	  bună	  a	  mediului	  ONG	  din	  Romănia	  (prin	  prisma	  comunicării	  cu	  un	  grup	  de	  peste	  20	  

de	  ONG,	  ca	  și	  a	  interacțiunii	  directe	  cu	  membrii	  ONG	  gazdă)	  
− Cunoașterea	  mai	  bună	  a	  contextului	  instituțional	  în	  care	  se	  realizează	  politicile	  publice	  în	  România	  și	  

implicit	  a	  mediului	  guvernamental	  în	  general	  	  
− Participarea	  la	  întâlniri	  cu	  reprezentanți	  a	  peste	  20	  de	  ONG	  
− Participarea	  la	  un	  proces	  de	  elaborare	  a	  unui	  plan	  de	  advocacy	  (prin	  prezența	  la	  întâlniri	  în	  care	  

grupul	  de	  ONG	  din	  GL	  își	  realizează	  propriul	  plan	  de	  advocacy)	  
− Cunoștințe	  privind	  managementul	  proiectelor	  finanțate	  prin	  fonduri	  structurale	  
	  
	  
Internship	  în	  departamentul	  de	  cercetare	  al	  Fundației	  PACT	  
	  
1. Perioada	  preferată:	  3	  luni,	  martie-‐mai	  2013	  
	  
2. Profilul	  internului/internei	  	  

a. Studii:	  preferabil	  din	  domeniul	  socio-‐uman	  (științe	  politice,	  sociologie,	  psihologie,	  științele	  
educației,	  comunicare	  etc.),	  cu	  

b. Interese	  in	  domeniile:	  organizații	  neguvernamentale,	  politici	  publice,	  advocacy,	  cercetare	  
aplicată,	  documentare	  (External	  Desk	  Research)	  
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3. Titlul	  proiectului	  principal:	  “ECT2S	  -‐	  A	  European	  capitalization	  system	  of	  credit	  transfer"	  (Un	  sistem	  

european	  de	  capitalizare	  prin	  transfer	  de	  credite)	  
	  
4. Scurtă	  descriere	  a	  proiectului:	  	  

Obiectivele	  principale	  ale	  proiectului	  sunt	  de	  a:	  
• concepe	  și	  experimenta	  o	  abordare,	  o	  metodă	  și	  instrumente	  de	  evaluare	  pentru	  articularea	  

celor	  2	  sisteme	  de	  credit	  (ECVET	  /	  ECTS)	  în	  domeniul	  profesional	  al	  dezvoltării	  teritoriale	  
• facilita	  compatibilitatea,	  comparabilitatea	  și	  complementaritatea	  sistemelor	  naționale	  de	  

certificare	  ECVET	  /	  ECTS	  	  	  
• sprijini	  formarea,	  evaluarea	  și	  certificarea	  competențelor	  vizate	  de	  locurile	  de	  muncă	  din	  

domeniul	  	  dezvoltării	  teritoriale	  și	  mobilitatea	  profesională.	  	  
	  

Tipul	  proiectului:	  	  
Proiectul	  este	  finanțat	  prin	  Programul	  Leonardo	  da	  Vinci	  al	  Comisiei	  Europene	  -‐	  în	  domeniul	  educației	  și	  
formării	  profesionale.	  Proiectul	  se	  derulează	  în	  parteneriat	  cu	  instituții	  și	  organizații	  din	  Franșa,	  Italia,	  
Ungaria,	  Luxemburg	  și	  Grecia.	  
	  
5. Principalele	  activități	  ale	  internului/internei:	  
− Comunicare	  cu	  reprezentanții	  grupurilor	  țintă	  și	  beneficiarilor	  care	  participă	  la	  activitățile	  din	  proiect	  
− Sprijinirea	  managerului	  de	  proiect	  din	  cadrul	  Fundației	  PACT	  în	  organizarea	  întâlnirilor	  cu	  factorii	  

interesați	  și	  a	  focus	  grupurilor	  prevăzute	  în	  proiect	  
− Activități	  de	  documentare/cercetare	  legate	  de	  politici	  publice	  și	  procese	  de	  elaborare	  a	  acestora	  în	  

domeniul	  formării	  profesionale	  –	  evaluare	  competențe	  profesionale	  dobândite	  în	  context	  formal,	  
non-‐formal	  și	  informal/dezvoltare	  teritorială/locală/comunitară/rurală/economie	  	  
socială/antreprenoriat	  social	  (Online	  Desk	  Research;	  Government	  published	  data;	  Customer	  Desk	  
Research)	  

− Posibil:	  sprijin	  în	  activitățile	  curente	  de	  management	  de	  proiect	  și	  raportare	  
− Posibil:	  sprijin	  în	  alte	  proiecte/activități	  din	  cadrul	  Fundației	  PACT,	  în	  funcție	  de	  preferințele	  

internului	  
	  
6. Potențiale	  cunoștințe	  și	  experiențe	  noi	  pentru	  intern/ă:	  
− Cunoașterea	  mai	  bună	  a	  mediului	  ONG,	  universitar,	  autorități	  publice	  centrale	  și	  locale,	  profesioniști	  

din	  domeniul	  dezvoltării	  teritoriale	  (locale)	  din	  România	  (prin	  prisma	  comunicării	  cu	  ministere,	  
primării,	  organisme	  naționale	  de	  formare	  profesională	  și	  evaluare/certificare)	  

− Cunoașterea	  mai	  bună	  a	  contextului	  instituțional	  în	  care	  se	  realizează	  politicile	  publice	  în	  România,	  și	  
implicit	  a	  mediului	  guvernamental	  în	  general	  –	  participarea	  la	  întâlniri	  cu	  reprezentanți	  ai	  
ministerelor	  și	  autorităților	  naționale	  în	  domeniul	  formării	  profesionale	  și	  dezvoltării	  teritoriale	  

− Participarea	  la	  un	  proces	  de	  cercetare	  aplicată	  și	  pilotare	  a	  unui	  produs	  inovativ	  în	  domeniul	  
mobilitătii	  profesionale	  

− Cunoștințe	  privind	  managementul	  proiectelor	  finanțate	  prin	  fonduri	  europene.	  


