Apel contractare PFA/SRL sau ONG
Echipă de trei (3) Formatori - educație pentru sănătate sexuală și reproductivă
adresată tinerilor

Cine contractează:
Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România, din
domeniul prevenirii HIV, cu activitate în peste 45 de comunități din țară. În 2014,
Asociația Semper Musica devine prima organizație din țară finanțată de Fundația
MTV Staying Alive din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul
prevenirii HIV sunt recunoscute prin câștigarea Premiului I la Gala Societății Civile –
Proiecte pentru tineret. În 9 ani de activitate în domeniul prevenirii HIV, Asociația
Semper Musica a informat direct, legat de infecția cu HIV și contracepție, peste
40.000 de liceeni și tineri, peste 2500 de tineri de la nivel național beneficiind de
consiliere specifică online și gratuită.
Ce se contractează:
Servicii de livrare de sesiuni de educație pentru sănătate sexuală și reproductivă
după o curriculă impusă pentru adolescenții și tinerii din județul Iași.
NUMĂR beneficiari de informat de către echipa de trei (3) formatori pe parcursul
anului școlar 2022-2023: 10.000 tineri din județul Iași, localizați în rural și urban,
preponderent din instituții de învățământ cu profil tehnic sau din cadrul altor instituții
care lucrează cu tinerii precum ONG-uri de tineret din județ, grupuri informale de
tineri. Tinerii vor fi organizați pe clase de liceu sau în grupuri mici spre medii în cadrul
instituțiilor, planificarea calendaristică decizându-se de comun acord cu formatorii.
Ce se urmărește:
Informarea tinerilor cu privire la protecția împotriva infecției cu HIV și a altor boli cu
transmitere sexuală, pașii corecți de folosire a prezervativului masculin și feminin și
prevenirea unei sarcini neplanificate. Astfel, se urmărește reducerea numărului de
cazuri noi de infecții cu HIV din rândul tinerilor din județul Iași, a sarcinilor
neplanificate în rândul tinerelor și a altor infecții cu transmitere sexuală. De
asemenea, se urmărește educarea tinerilor vizavi de metodele de contracepție
disponibile și folosirea lor în mod corect pentru a-și asigura protecția
corespunzătoare.

LIVRABILE:
1. Raport intermediar la fiecare 3 luni în care să se regăsească numărul de elevi
informați care au participat la sesiuni.
2. Poze doveditoare ale susținerii sesiunilor.

3. Anexă semnată de instituția care găzduiește desfășurarea sesiunilor cu
specificarea numărului de tineri informați.
4. Excel cu date legate de etnia, genul, vârstă și serviciile furnizate elevilor și
tinerilor- nu se vor colecta date cu caracter personal.

Ce se caută:
Căutăm firmă, PFA sau ONG cu personalitate juridică din județul Iași sau care are
structuri/filiale cu personalitate juridică în județul Iași cu experiență în domeniul
educației pentru sănătate și/sau în lucrul cu tinerii. ONG-ul să aibă în statut
mențiunea că poate derula activități economice. De asemenea, ONG-ul să aibă
CAEN-uri autorizate la ITM legate de furnizarea de servicii de educație, ex.8859
Constituie avantaj experiența anterioară în susținerea de sesiuni de educație pentru
sănătate sexuală și reproductivă.

Ce vrem să primim în faza aceasta:

•

•

•

O ofertă din partea PFA-ului, firmei sau ONG-ului care să includă costul total
pentru trei (3) formatori care vor susține sesiunile de educație pentru sănătate
sexuală și reproductivă în decursul anului școlar 2022-2023. Costul va fi unul
global pentru toți formatorii și luând în calcul indicatorul de 10.000 tineri ce
trebuie informați pe parcursul anului școlar 2022-2023.
O scurtă prezentare/descriere a activității PFA-ului/firmei/ONG-ului în care să
se regăsească experiența în domeniul educației pentru sănătate, educației
pentru sănătate reproductivă și sexuală și/sau în lucrul cu tinerii.
În cazul ONG-ului aplicant: 1. certificat constatator de la ITM care include
CAEN-urile autorizate; 2. Statutul organizației în care este menționat că
ONG-ul poate avea activitate economică.

Termenul de trimitere pentru oferta dumneavoastră este de 23 septembrie 2022.
Acestea pot fi trimise pe adresa de e-mail bmistrate@gmail.com cu subiectul: Ofertă
formatori educație pentru sănătate sexuală și reproductivă
Data anunțului: 07 septembrie 2022

