Termeni de referinţă
Asistent logistic local în realizarea sondajului privind
Indicele de coeziune socială și reconciliere (SCORE)
Localitate:

Toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia.

Funcția:

Asistent logistic

Perioada:

Februarie-aprilie 2018

Limba de lucru:

Româna și Rusa

Nr. coordonatorilor locali:

20

Termenul-limită de înscriere:

7 februarie 2018

Anunțarea rezultatelor:

9 februarie 2018

1. Context
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 61 de organizații de
tineret, este o organizație apolitica, misiunea căreia constă în promovarea intereselor
organizațiilor membre, cât și în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel
național și local.
Ce este SCORE?
Indicele de coeziune socială și reconciliere (SCORE) este un instrument analitic inovator pentru
măsurarea nivelului de coeziune socială în societățile din întreaga lume. SCORE a fost inițial
elaborat în Cipru de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și un think-tank
local, Centrul pentru Pace Durabilă și Dezvoltare Democratică (SeeD)1. De atunci, SCORE a fost
implementat în Cipru, Bosnia-Herțegovina, Liberia, Ucraina și Nepal, iar acum și în Moldova.
Acesta se bazează pe cercetări științifice interdisciplinare, combinând sociologia, psihologia și
teoriile politice. În instrumental dat se face uz de principiile cercetării prin acțiuni participative
(PAR) și se acordă o atenție deosebită dimensiunii de gen și de tineret ca motoare pozitive ale
coeziunii sociale. Studiul privind populația generală va fi realizat de CIVIS, iar studiul privind
tineretul va fi efectuat de CBS-AXA.
Metodologia
Asistenții locali vor fi responsabili de recrutarea adolescenților pentru a participa în calitate de
respondenți în cadrul sondajului SCORE, conform criteriilor oferite de CBS-AXA. Coordonatorul
proiectului va fi responsabil de comunicarea cu asistenții logistici în așa fel încât implementarea
activităților din toate regiunile să aibă loc concomitent, potrivit planului de acțiuni.
Pentru stabilirea unei conlucrări eficiente dintre CNTM și echipa de asistenți logistici, vor fi
încheiate contracte de prestări servicii. Echipa selectată va beneficia de o instruire din partea
CNTM și a CBS-AXA, privitor la sondaj, scop și metodologia utilizată. Asistenți logistici vor avea
acces la informații, materiale și suport informativ necesar ce ține de activitățile planificate.
Cheltuielile ce țin de transport și alte costuri necesare, vor fi acoperite de către organizatori.
1

http://www.scoreforpeace.org/about

Str. Petru Rares 18, Chişinău
MD-2012 R e p u b l i c a M o l d o v a

Tel: (+373.22) 23-30-88
Tel/fax: (+373.22) 23-51-75

cntm.corespondenta@gmail.com
www.cntm.md

2. Cerințe față de candidați
 experiență practică în calitate de coordonator local, coordonator voluntari/grup de
inițiativă, responsabil de mobilizarea voluntarilor/tinerilor;
 abilități de planificare, implementare, evaluare și raportare a campaniilor de informare/
promovare;
 disponibilitatea de a participa la instruirea echipei de asistenți locali la 16 februarie la
Chișinău;
 non-partizanat politic;
 cunoașterea despre activitatea și structura CNTM va constitui un avantaj.
3. Responsabilități




recrutarea adolescenților conform criteriilor prezentate de CBS-AXA;
identificarea unui spațiu pentru efectuarea sondajului, organizarea pauzei de cafea și
rambursarea cheltuielilor de transport respondenților;
elaborarea datelor statistice privind respondenți și prezentarea raportului.

4. Modalitatea de înscriere
Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul
de participare denumit „Asistent logistic SCORE”, care va conține CV-ul candidatului cu
menționarea localității/localităților (maxim 3) în care urmează să activeze. Data-limită de
expediere este 7 februarie, ora 17.00.
Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să contactați:
Galina Petcu, Coordonator Direcția Educație CNTM
Tel/fax: (+ 373 22) 235 175
E-mail: petcugalina@gmail.com
Web: www.cntm.md
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