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APEL SELECȚIE 

2 realizatori povești digitale în cadrul proiectului “Vocea noastră contează!”  

 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), partener 

în cadrul proiectului “Vocea noastră contează!”, implementat de Asociația Asistență și 

Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, în parteneriat cu ANBPR, Asociația 

Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens 

Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 

2014-2021, anunță selecția a 2 realizatori de povești digitale, ca experți retribuiți în cadrul 

proiectului. 
 

Proiectul “Vocea noastră contează!” își propune să contribuie la schimbarea mentalității și 

atitudinii cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat, prin activități de informare și 

advocacy, privind promovarea drepturilor omului și ale copilului, pentru a lupta împotriva 

stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care 

afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere și familiile acestora. 
 

ANBPR, coordonatorul A6 – activitate dedicată realizării poveștilor digitale, lansează 

prezentul apel în vederea selectării a 2 realizatori de povești digitale care vor fi responsabili 

cu instruirea grupului-țintă în domeniul Digital Storytelling și cu realizarea unui număr total 

de 50 de povești digitale pe tematica proiectului, create în mod participativ de copiii și tinerii 

cu deficiențe de auz și de vedere, reprezentând grupul-țintă principal al proiectului, sub 

îndrumarea directă a celor 2 realizatori de povești digitale. Din totalul celor 50 de povești 

digitale produse în cadrul proiectului, 10 cele mai relevante povești vor fi reunite într-un 

Ghid care va fi elaborat și diseminat pe canalele social media ale partenerilor. 
 

Activitatea presupune utilizarea tehnicii poveștilor digitale de către copiii și tinerii cu 

deficiențe de auz și de vedere implicați în activitățile proiectului. Beneficiarii vor fi instruiti 

și îndrumați cu privire la modalitatea prin care pot realiza povești digitale, utilizând 

instrumente de editare audio-video, cu sprijinul experților în Digital Storytelling recrutați în 

proiect. 
 

Beneficiarii cu deficiențe de auz și de vedere vor fi încurajați să își creeze propriile povești 

digitale, folosind videoclipuri, texte, fotografii și instrumente media uzuale. Copiii și tinerii 

cu deficiențe de auz și de vedere vor fi inițiați de către cei 2 realizatori de povești digitale în 

tehnica Digital Storytelling și vor fi invitați să își împărtășească experiențele și valorile  
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culturale pentru reflectarea tematicii principale a proiectului – drepturile copiilor și tinerilor 

cu deficiențe de auz și de vedere.  
 

Ca urmare a acestei activități, un număr de 50 de povești digitale vor fi produse și o selecție 

de 10 povești dintre acestea vor fi incluse într-un Ghid care va fi elaborat și diseminat pe 

canalele social media ale partenerilor. O sinteză cu cele mai reușite povești va fi transcrisă în 

limbajul braille. 
 

RESPONSABILITĂŢILE CELOR 2 REALIZATORI DE POVEȘTI DIGITALE: 

 

 Organizarea unei sesiuni de instruire față în față sau online cu durata de 1 zi în tehnica 

Digital Storytelling pentru un grup de 50 de copii și tineri cu deficiențe de auz și de 

vedere din București și județul Buzău;  

 Participarea la crearea și producerea tehnică a minimum 50 de povești digitale cu 

participarea copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și de vedere implicați în activitățile 

proiectului;  

 Asigurarea de sprijin în crearea scenariilor creative și în editarea audio-video a 

poveștilor digitale pe tematica proiectului; 

 Elaborarea materialelor de instruire și facilitarea interacțiunii cu grupul țintă în vederea 

producerii a minimum 50 de povești digitale pe tema drepturilor copiilor și tinerilor cu 

deficiențe de auz și de vedere din București și județul Buzău; 

 Evaluarea și selecția celor mai de impact 10 povești digitale în vederea includerii în 

Ghidul poveștilor digitale și a transpunerii în limbajul braille; 

 Colaborarea cu echipa de proiect și încadrarea în cerințele de timp și conținut în acord 

cu specificațiile tehnice ale proiectului. 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

 

Se pot înscrie realizatori de povești digitale care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

- Au minim 2 ani de experiență în domeniul Digital Storytelling; 

- Au livrat cel puțin 2 sesiuni de instruire privind realizarea poveștilor digitale; 

- Au experiență de lucru cu copii și tineri; 

- Sunt familiarizați cu problematica drepturilor omului; 

- Au disponibilitatea de deplasare la fața locului /implicare în sesiuni de instruire online cu 

copii și tineri cu deficiențe de auz și de vedere din București și județul Buzău. 

_____________ 
* Implicarea anterioară în instruirea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile reprezintă un avantaj  

** Au prioritate la înscriere realizatorii de povești digitale care sunt bibliotecari-traineri şi au experienţă în 

livrarea de sesiuni Digital Storytelling în bibliotecile publice 

*** Este necesară respectarea regulilor impuse de autorități în contextul pandemiei 

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE: 

 

Perioada de înscriere: 17-28 februarie 2022 (inclusiv) 
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Înscrierile vor fi supuse unui proces de selecție.  
 

Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 Formularul de înscriere (ataşat) completat și semnat; 

 O scrisoare de motivație privind implicarea în proiect și valoarea adăugată adusă de 

participant (semnată de candidat); 

 Declarația de angajament (semnată de candidat); 

 Acordul GDPR (semnat de candidat). 

 

Aplicațiile se transmit doar online, pe adresa anbpr_ro@yahoo.com, menționând în subiectul 

mesajului “Înscriere realizator povești digitale “Vocea noastră contează!” – cu 

documentele listate mai sus sub formă de atașament. 

 

CRITERII DE SELECȚIE: 

 

 Înscrierea până la termenul limită anunțat, cu respectarea procedurii de față; 

 Valoarea adăugată dovedită prin implicarea în instruiri Digital Storytelling; 

 Motivația privind implicarea în proiect; 

 Angajamentul privind implementarea activităților proiectului “Vocea noastră contează!”  
 

CALENDAR PRELIMINAR: 

 

Perioada Activitatea 

17-28 februarie 2022 Înscrierea candidaților 

01-04 martie 2022 Selecția celor 2 realizatori de povești digitale 

7 martie 2022 Anunțarea celor 2 realizatori de povești digitale selectați 

08-11 martie 2022 Contractarea celor 2 realizatori de povești digitale 

14 martie-14 aprilie 2022 Instruirea grupului-țintă în domeniul Digital Storytelling 

14 martie-30 mai 2022 Realizarea celor 50 de povești digitale 

01 iunie 2022-30 iunie 2022 Evaluarea și selecția celor mai relevante 10 povești digitale 

01 iunie 2022-31 iulie 2022 
Realizarea Ghidului conținând cele mai relevate 10 povești 

digitale 

01 iunie 2022-31 iulie 2022 Realizarea a 600 de DVD-uri cu povești digitale 

01 iunie 2022-31 iulie 2022 
Traducerea în limbaj braille a unei sinteze cu cele mai 

reușite 10 povești digitale 

01 iulie 2022-31 iulie 2022 Diseminarea Ghidului de povești digitale pe canale online 

 

Contact: 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la tel. 0374 052 437, sau 0758 220 

291, e-mail anbpr_ro@yahoo.com. 

 

mailto:anbpr_ro@yahoo.com
mailto:anbpr_ro@yahoo.com
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Proiectul ”Vocea noastră contează!” este derulat de Asociația Asistență și Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia și beneficiază de 
o finanțare în valoare de 88.430,24 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu 
reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai 
multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt 
disponibile la www.activecitizensfund.ro. 
 
http://www.agenda21.org.ro/vocea%20noastra%20conteaza.html  

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 
 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România: 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 

Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a 

consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația 

pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 

Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de 

Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor 

SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a 

cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 

46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și 

capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării 

democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile 

bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații 

despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. 

Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro 
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