
Anunț de recrutare și formare în domeniul participării copilului 

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) invită persoane interesate să 
se înscrie la un curs de formare intensivă în domeniul participării copilului ce va fi desfășurat la Bălți și 
Chișinău în perioada iunie-august 2019. Scopul cursului este de a dezvolta participanților competențe de 
proiectare, facilitare și evaluare a activităților de instruire pentru elevii ce activează în Consiliile Elevilor 
din gimnazii, licee, școli profesionale și centre de excelență.  

CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, care activează în Moldova de 20 de ani. Informăm şi 
instruim ADULȚII care vin în contact cu copiii să înțeleagă ce nevoi are copilul și cum să le satisfacă în 
familie, la școală sau alt mediu. Susținem COPIII să-și facă vocea auzită și să influențeze deciziile 
autorităților. Oferim suport AUTORITĂȚILOR de a ține cont de drepturile copilului atunci când iau decizii. 
Ne dorim o societate în care fiecare copil este respectat şi tratat ca fiinţă umană cu drepturi depline. 

În perioada iunie-august 2019, persoanele selectate vor fi instruite în următoarele domenii: 
 înțelegerea drepturilor copilului, în special a dreptului la participare/opinie; 
 rolul, funcțiile și funcționarea Consiliului Elevilor în cadrul școlii; 
 metode și instrumente de cercetare și pledoarie privind opinia elevilor despre 

nevoile/problemele lor la școală; 

Absolvenții/absolventele cursului vor putea facilita pe parcursului anului de studii 2019-2020 un grup sau 
mai multe grupe de elevi din instituții de învățământ din raioanele/municipiile Anenii Noi, Bălți, Călărași, 
Chișinău, Telenești și Ștefan Vodă, ce beneficiază de asistență din partea CIDDC.  

Cine poate candida: 
 elevi, studenți, masteranzi, beneficiari ai programelor CIDDC sau orice persoană interesată.  

 
Cerințe față de candidat/candidată: 

 deschidere, acceptare și valorizare a demnității umane, drepturilor omului/copilului și 
diversității; 

 cunoașterea limbilor română (excelent) și rusă (excelent, mediu); 
 experiența de participare în activități nonformale va constitui un avantaj; 

Persoanele interesate vor transmite pe adresa ciddc@yahoo.com CV-ul și o scrisoare de motivare în care 
explică atitudinea sa față de modul actual de funcționare a consiliilor elevilor.  

Termenul limită de transmitere a dosarelor: 3 iunie 2019.  

Doar candidații/ele selectați/e vor fi contactați/e pentru interviu. CIDDC își rezervă dreptul de a respinge 
dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.  

Procedura de recrutare a CIDDC se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia față de toate 
formele de violență a copilului în cadrul proiectelor şi activităţilor noastre, precum și în afara organizației. 
CIDDC are o politică de protecţie a copilului; candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja 
să respecte această politică. 

Pentru informații suplimentare contactați:  
Tel: 022 747813 / 716598 / 7444600 
Mob: 068499746 
Email: irinagusanu@gmail.com  
Persoană de contact: Irina Gușan, Coordonatoare program participarea copilului, CIDDC 


