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Regulament privind selecția GT
1. Scopul
Prezentul regulament are rolul de a stabili criteriile de selecție și modalitățile de atragere GT
în proiectul „EGAL - Dialog civic si advocacy pentru polici publice sensibile la egalitatea de
gen”, ID 110795.
2. Criterii de selecție și modalități de atragere GT
Grupul țintă este format din 210 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor (180 persoane) și
personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție – 30
persoane). Acesta va participa la activitățile integrate care răspund problemelor sale
specifice cu care acesta se identifică (lipsa dimensiunii de gen în acțiunile sale, neînțelegerea
fenomenului privind egalitatea de gen în complexitatea lui, incapacitate de răspuns la
propunerile de politici publice inițiate de Guvern, necunoașterea și neutilizarea
mecanismelor de dialog civic) și va beneficia de rezultatele proiectului astfel:
160 de persoane din GT vor participa la cele 4 cursuri de formare (A1), provin din cel puțin
80 de ONG-uri care activează în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, egalității de
șanse, tineret. Cele 160 de persoane sunt membri, angajați sau voluntari ai celor minim 80
de ONG-uri, deci vor participa în medie 2 persoane / ONG. Sesiunile de training se vor
organiza cu 10 persoane iar o persoană va participa la 2 cursuri.
20 de persoane din GT provin din rândul ONG-urilor care activează în domeniul promovării
egalității de gen și non-discriminării, cum ar fi ONG-urile cadrul Coaliției pentru Egalitatea de
Gen, Coaliției Antidiscriminare, Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împtoriva
femeilor din care partenerul face parte. Acestea vor participa la elaborarea celor 3 scenarii
de politică publică în SA4.1.
30 de persoane din GT fac parte din rândurile personalului din autoritățile și instituțiile
publice (personal de conducere și de execuție). Acestea vor participa la cele două mese
rotunde organizate în cadrul SA4.3. – campania de advocacy pentru acceptarea PPP.
SELECȚIA GT se va face pe principiul „primul venit, primul servit”. Responsabilul GT va face o
listă cu 100 de ONG-uri vizate (acționează în domeniul drepturile omului, egalitate de șanse
și gen, tineret; sunt înființate recent sau nu au încă proceduri de lucru și cunoștințe de
dialog civic; sunt interesate de formularea și promovarea politicilor publice alternative; sunt
active civic) cărora le va transmite invitația de a participa la cursuri. Formularul de înscriere

va avea detalii privind eligibilitatea participanților (să fie membri, angajați sau voluntari în
cadrul ONG-ului respectiv, să aibă responsabilități clare în cadrul ONG-ului respectiv iar
acestea să necesite competențele dobândite în cadrul cursurilor, să nu fi beneficiat de
formare în proiecte finanțate prin POCA / CP2) iar persoanele eligibile vor fi acceptate pe
măsura înscrierii. Dacă numărul înscrierilor depășește numărul de locuri disponibile, se va
păstra o listă de rezervă pentru situații neprevăzute (ex. o persoană înscrisă nu mai poate
participa la training din motive obiective și va fi înlocuită cu o persoană din lista de rezervă).
Dacă înscrierile sunt nesatisfăcătoare, se va completa lista cu ONG-uri vizate.
Cele 20 de persoane din GT care vor participa la elaborarea PPP vor fi selectate pe principiile
de mai sus cu singura mențiune că partenerul FILIA va avea un rol foarte important în
comunicarea cu membrii coalițiilor de ONG-uri din domeniul egalității de gen și de șanse..
Personalul autorităților și instituțiilor publice central va fi selectat prin metoda prezentantă
mai sus: listă de destinatari, transmitere invitație, verificare eligibilitate, confirmare.

Documentele care vor fi întocmite de GT sunt anexe la prezentul regulament.
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