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DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT 

Realizatori povești digitale în cadrul proiectului “Vocea noastră contează!”  

 

Subsemnatul/a________________________________________________, angajat/ă al/a 

______________________________________(instituția), având ocupația de 

de_________________________________, în cazul în care voi fi selectat/ă pentru poziția 

de Realizator povești digitale în cadrul proiectului “Vocea noastră contează!” voi face 

toate demersurile pentru a onora responsabilitățile asumate în condiții de calitate și 

profesionalism, respectiv: 

 

 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. 

 

 

Semnătura:                                                                                                           Data:   

 

 

 

                              
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 
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