Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (SDD) este o organizaţie neguvernamentală de protecţia
mediului, înfiinţată în 2004, cu scopul conservării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
(RBDD). SDD s-a impus în cei opt ani de activitate prin acţiuni susţinute de advocacy pe
probleme ecologice şi a demonstrat prin rezultate concrete că poate oferi soluţii pentru
marile provocări la care trebuie să facă față Dunărea și Delta Dunării, în special și altor
provocări de mediu cu care se confruntă România.
SDD are o activitate susținută și în domenii conexe protecției mediului, având în portofoliu
proiecte care vizează dezvoltarea durabilă, dezvoltare comunitară locală, managementul
deșeurilor, economie socială și dezvoltarea resurselor umane, managementul apelor,
antreprenoriat social etc. Prin acţiunile desfăşurate pentru influenţarea politicilor publice în
favoarea Deltei Dunării, SDD a contribuit la includerea priorităţilor rezervaţiei pe agenda
publică. (www.salvatidelta.ro).
Activitățile principale ale SDD și serviciile furnizate sunt:
1. Realizează proiecte de mediu pentru protejarea și conservarea ecosistemelor din
bazinului Dunării, a fluviului Dunărea și a Deltei Dunării, proiecte de factură
educațională, socială și antreprenorială și proiecte de advocacy în vederea dezvoltării
durabile a acestor zone. Pentru susținerea proiectelor organizează activități și campanii
de strângere de fonduri. În relație cu această activitate, furnizează următoarele servicii:
a. Realizează acțiuni de ecologizare și plantare;
b. Oferă module de formare în domeniul antreprenoriatului, ecoturismului și cursuri
de formare acreditate CNFPA;
c. Furnizează consultanță în domeniul dezvoltării durabile;
d. Organizează intervenții comunitare pentru îmbunătățirea nivelului economic, al
gradului de educație și a stării de sănătate a locuitorilor.
2. Inițiază, derulează și participă la campanii de informare, conștientizare și educare a
publicului larg cu privire la protejarea mediului înconjurător și la necesitatea
programelor de conservare, salvare și ecologizare a ecosistemelor naturale,
antropogene și umane din bazinul Dunării și din Delta Dunării. În relație cu această
activitate, furnizează următoarele servicii:
a. Realizează materiale informative pentru a fi distribuite pe diverse canale media:
TV, radio, print, on-line;
b. Organizează evenimente specifice cu participarea publicului larg;
c. Furnizează suport teoretic, metodologic și logistic organizațiilor locale care
desfășoară acest tip de activități.
3. Colaborează cu ONGuri din România și din străinătate, din diverse domenii, în special
cel al protecției mediului și face parte din coaliții ale organizațiilor neguvernamentale
care au ca scop dezvoltarea durabilă a României prin implicarea activă a societăţii
civile în procesul elaborării politicilor publice și a legislației. În acest sens, furnizează
următoarele servicii:
a. Organizează anual, în parteneriat cu alte ONGuri, Forumul ONGurilor de Mediu;
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b. Furnizează expertiză în vederea bunei desfășurări a programelor Coaliției
ONGurilor de Mediu și Coaliției Natura 2000.
c. Stabilește contacte și crează rețele cu organizații din România (de ex. Coaliţia
pentru România Curată) și din străinătate.
4. Încurajează, inițiază și susține studii, rapoarte și cercetări independente axate pe
diverse domenii de interes: protecția și conservarea mediului înconjurător și a
biodiversității, bunăstarea, nivelul de educație, starea de sănătate și dezvoltarea
sustenabilă a comunităților locale, renaturarea amenajărilor agricole și piscicole,
gestionarea deșeurilor. În acest sens, furnizează următoarele servicii:
a. Oferă expertiză pentru realizarea de studii, rapoarte și cercetări;
b. Organizează activități de lansare și promovare a acestor produse în rândul
publicului larg, al specialiștilor și a factorilor decidenți;
c. Monitorizează inserarea concluziilor/ rezultatelor acestor produse în procesul de
elaborare a politicilor publice.
5. Stabilește parteneriate și colaborează cu autoritatile statului roman și cu instituțiile
internaționale, în vederea realizării obiectivelor de salvare și protejare a mediului
înconjurător, a biodiversității și a comunităților locale.
a. Derulează proiecte în parteneriat cu autoritățile naționale și internaționale;
b. Organizează acțiuni specifice de advocacy;
c. Inițiază manifestări publice, de protest și/sau sprijinire, în legătură cu intenții,
decizii și acțiuni ale autorităților.
SDD are o echipă permanentă de 21 angajaţi (dintre care 2 îşi desfăşoară activitatea în
Tulcea) şi, în funcţie de proiecte, mobilizează peste 15 experţi şi 200 de voluntari. Asociaţia
îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, într-un spaţiu închiriat de 440 m², utilat cu toate
echipamentele necesare bunei funcționări: mobilier, telefon fix şi telefoane mobile,
computere, printer.
Căutăm un intern pe comunicare care:
- să demonstreze pasiune pentru mediu și protecția acestuia
- să aibă abilități de comunicare scrisă și orală
- să posede o bună cunoaștere a metodelor de comunicare media
- să cunoască cel puțin o limbă străină la nivel avansat/proficiency
- să manifeste atenție la detaliu şi să dea dovadă de spirit organizatoric
- să fie capabil să lucreze sub stress și cu deadline-uri scurte
- să fie dornic de a învăţa
- să debordeze de creativitate
- să fie flexibil (mai mult ca sigur sarcinile nu vor fi doar de comunicare :)
- să aibă spirit de echipă
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