Termeni de Referință
Vizită de studiu pentru jurnaliști

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) lansează apelul pentru
depunerea de aplicații de către jurnaliști interesați în efectuarea unei vizite de studiu cu scopul de a
realiza materiale de presă despre domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională. Termen limită
pentru depunerea aplicației este 14 iulie 2016 (ora 17.00). Perioada de implementare a vizitelor de
studiu și elaborare a materialelor de presă este 25 iulie – 31 octombrie 2016.
Apelul lansat face parte din proiectul “Sprijinirea jurnaliștilor din România în abordarea subiectelor de
dezvoltare internațională”, implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Dezvoltare (FOND), cu sprijinul financiar al Ministerul Afacerilor Externe al României în parteneriat cu
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.
Locații posibile pentru deplasarile jurnaliștilor:



Unul dintre statele prioritare pentru politica de cooperare pentru dezvoltare a României Vecinătatea Estică și statele MENA1, de exemplu: Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Egipt,
Tunisia, Palestina.
Alte state în curs de dezvoltare incluse în lista OCDE-CAD2, dacă prezintă subiecte de interes
pentru contextul național al politicii de dezvoltare.

Deschis pentru: Jurnaliști cu background în relații internaționale, afaceri externe sau experiență
jurnalistică în a aborda subiecte precum educația, migrația, finanțele, comerțul, dezvoltarea
internațională, agricultura, egalitatea de gen sau schimbările climatice în context internațional.
Durata vizitei de studiu: 5-10 zile (poate varia dacă este necesar).
Tipul de contract: Contract individual drepturi de autor în valoare de 9200 RON3

Obiectivul vizitei de studiu

Activitatea constă în 5 până la 10 zile de vizită (perioada poate varia în funcție de propunerea jurnalistului)
în unul din statele mai sus menționate pentru a acoperi un subiect legat de cooperarea pentru dezvoltare
internațională și coerența politicilor pentru dezvoltare. Rezultatul acestei vizite de studiu se va concretiza
în 3 articole din presa scrisă sau 2-3 audio/video-reportaje ce vor fi publicate în ziarul/publicația online
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http://roaid.ro/post/cadru-strategic-175
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
3
Suma include impozitele aplicate acestui tip de contract ce vor fi reținute de către FOND și transferate către
bugetul de stat.
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sau difuzate în cadrul postului de televiziune/radio pentru care jurnalistul în cauză lucrează sau la care
colaborează (în cazul jurnaliștilor independenți), cel târziu până la data de 31 octombrie.
Această vizită de studiu oferă jurnaliștilor oportunitatea de:






A-și îmbogăți experiența de teren;
A lua contact cu un context cultural diferit;
A face o legătură între politicile naționale și politica de cooperare pentru dezvoltare;
A explora un domeniu relativ nou care le va da un avantaj competitiv;
A stabili contacte cu organizații locale/jurnaliști/alți actori care pot fi folosite pe viitor.

Context și descrierea proiectului

Deși România implementează propria politică de cooperare pentru dezvoltare, încă există un nivel scăzut
de cunoaștere și promovare a acestui domeniu în rândul publicului larg, a factorilor de decizie la nivel
politic și mai ales în rândul mass-media. Acest aspect este deosebit de important mai ales în noul context
internațional al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ce trebuie promovate extensiv, luând în considerare
caracterul universal al Agendei 2030 și relevanța acesteia atât pentru statele în curs de dezvoltare, dar și
pentru statele dezvoltate. De asemenea, creșterea importanței Coerenței Politicilor pentru Dezvoltare –
Policy Coherence for Development (menționat în Agenda 2030 prin Obiectivul 17, Ținta 17.14) reflectă
interconectivitatea între politicile naționale și europene cu politicile de dezvoltare și impactul, uneori
negativ al acestora, asupra obiectivelor de dezvoltare eficace ale statelor partenere. Acest principiu, pe
alocuri tehnic și greu de aplicat, necesită o înțelegere aprofundată pentru a putea fi reflectat
corespunzător în mass-media, iar relevanța acestuia pentru promovarea domeniul cooperării pentru
dezvoltare internațională este semnificativă deoarece aduce exemple concrete despre modul în care ceea
ce se întâmplă în țările în curs de dezvoltare, aparent îndepărtate de contextul nostru național, ne
afectează, și cum politicile noastre la nivel național și regional afectează aceste țări (un exemplu relevant
în acest sens este criza refugiaților cu care se confruntă statele europene).
Mass-media este un actor important pentru creșterea conștientizării atât la nivelul publicului general, cât
și la nivelul decidenților politici, care în timp contribuie la schimbarea mentalităților. Prin urmare,
importanța cooperării pentru dezvoltare internațională și a coerenței politicilor pentru dezvoltare trebuie
să fie făcută vizibilă în mass-media, fie că este vorba despre presa scrisă sau online, televiziune sau radio.
Scopul proiectului de față este de a crește profilul României de donator de asistență pentru dezvoltare
prin consolidarea cunoștințelor jurnaliștilor, specializați pe politică externă, de a redacta materiale de
presă în contextul politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare și conectarea acestora la agenda
internațională în contextul dezvoltării – Noile Obiective de Dezvoltare Durabilă. Pentru îndeplinirea
obiectivelor acestui proiect se vor acorda 3 finanțări pentru jurnaliști care să acopere costurile pentru
cercetarea unui subiect relevant din punct de vedere al politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare
și al coerenței politicilor pentru dezvoltare.

Proceduri şi calendar
Vă rugăm să luați în considerare că la etapa interviului, candidații selectați trebuie să își demonstreze
motivația și angajamentul pentru a participa la vizita de studiu, precum și să prezinte subiectul legat de
cooperarea pentru dezvoltare internațională sau coerența politicilor pentru dezvoltare (pitch-story) pe
care doresc să îl abordeze pe parcursul vizitei de studiu.
Criterii de eligibilitate:
Candidații eligibili trebuie:
 Să fie jurnaliști (inclusiv fotojurnaliști și video reporteri) care colaborează sau lucrează pentru o
publicație scrisă /online independentă, televiziune sau radio cu o audiență largă4;
 Să aibă background în relații internaționale, afaceri externe sau experiență jurnalistică în a aborda
subiecte precum: educația, migrația, finanțele, comerțul, dezvoltarea, agricultura sau schimbările
climatice în context internațional;
 Să aibă motivația de a cunoaște alte culturi și abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural;
 Să aibă experiență de teren în afara României;
 Să aibă susținerea publicației scrise/online, postului de televiziune sau radio pentru care jurnalistul
lucrează sau la care colaborează (în cazul jurnaliștilor independenți).

Procedura de aplicare și selecție:
Procedura de aplicare și selecție constă în două etape:
Selecția
inițială

Candidații interesați de această oportunitate sunt rugăți să trimită un CV împreună cu o scrisoare de
motivație care sa conțină și o scurtă descriere despre a subiectului pe care doresc să îl abordeze în vizita
de studiu și 2 exemple relevante de articole scrise, video-uri produce, reportaje radio, foto de aceștia
care îi recomandă pentru vizita de studiu la adresa de e-mail: fond.romania@gmail.com până pe 14 iulie
2016, ora 17:00, ora României. Candidații selectați pentru interviu vor fi anunțați până la data de 18 iulie
2016.

Interviu şi Interviul va avea loc în perioada 19– 21 iulie 2016. Anunţarea şi încheierea contractului cu aplicantul ales
selecţia
va avea loc până pe 25 iulie 2016. În cazul în care candidatul este selectat pentru interviu, el sau ea trebuie
finală
să furnizeze o scrisoare de susținere din partea publicației scrise/online, postului de televiziune sau radio
pentru care ea sau el lucrează sau la care colaborează (în cazul jurnaliștilor independenți), prin care este
confirmat faptul că articolele, video-reportajele vor fi publicate în ziarul publicația online sau difuzat în
cadrul postului de televiziune/radio respectiv.

Lista aplicanțiilor selectați pentru interviu va fi disponibilă şi pe site-ul FOND: www.fondromania.org.
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Cel puțin la nivel regional, cuprinzând cel puțin trei județe din Romania și un oraș cu peste 500,000 de locuitori.

La efectuarea vizitei de studiu toate costurile legate de transport, cazare şi masa vor fi acoperite prin
proiect în baza documentelor justificate prezentate de jurnaliști.
Dupa efectuarea vizitei de studiu, aplicantul va elabora un raport de deplasare narativ şi financiar conform
contractului care va fi încheiat între părţi. De asemenea, aplicantul va elabora un raport monitorizarea
impactului/audienţei avute în urma publicării/difuzării materialului și va contribui la promovarea
rezultatelor vizitei de studiu în cadrul evenimentelor organizate în contextul acestui proiect.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa fond.romania@gmail.com, telefon: 0734
325 662 (persoana de contact: Adela Rusu).

Anexă - Resurse utile
Cooperarea pentru dezvoltare internațională
La nivel global / european:
2. Politica europeană de dezvoltare și cooperare
http://europa.eu/pol/dev/index_ro.htm
3. Sinteză legislația Uniunii Europene în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare
http://europa.eu/legislation_summaries/development/index_ro.htm
4. AidWatch Report 2015: Looking into the future, don’t forget the past. Aid beyond 2015.
http://library.concordeurope.org/record/1567/files/DEEEP-REPORT-2015-086.pdf
(rolul, eficacitatea și cantitatea ajutorului pentru dezvoltare, recomandări – include pagina de țară a
României)
La nivelul României:
1. Politica de cooperare pentru dezvoltare a României (obiectivele României, asistență umanitară,
partenerii Ministerului Afacerilor Externe în cooperarea pentru dezvoltare, raportarea asistenței oficiale
pentru dezvoltare) http://www.mae.ro/node/1381
2. Cadrul strategic privind Politica Națională de Cooperare pentru Dezvoltare
http://www.roaid.ro/post/cadru-strategic-175
3. Proiecte finanțate prin asistența oficială alocată de către Ministerul român al Afacerilor Externe:
http://www.roaid.ro/page/rezultate-12
4. Raport de monitorizare a politicii de cooperare pentru dezvoltare – perspectiva societății civile, FOND,
2015: http://www.fondromania.org/library/files/raport_monitorizare_a4_final_pentru_lansare.pdf
Coerența politicii de cooperare pentru dezvoltare (PCD)
1. Info Brief FOND: Coerența Politicilor pentru Dezvoltare Durabilă (PCSD):
https://issuu.com/fondromaniaorg/docs/info_brief_pcsd___pcd_ro
2. Domenii prioritare pentru PCD la nivel european:

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12534_en.ht
m
3. Exemple de incoerență a politicilor europene cu obiectivele de cooperare pentru dezvoltare ale UE :
http://www.fairpolitics.eu/onderwerpen/biofuels
4. Raportul Spotlight privind Coerența Politicilor pentru Dezvoltare elaborat de CONCORD :
http://www.concordeurope.org/259-spotlight-on-eu-policy-coherence-for-development
6. Raport OECD: Better Policies for Development. In focus: Policy Coherence for Development and
Global Food Security http://www.oecd.org/pcd/PoliCoh_PDFforWeb_270513.pdf
Reportaje din state aflate în curs de dezvoltare (Programul Storytellers Deutsche Welle):
http://www.dw.de/the-storytellers/a-16524317
Reportaje și articole realizat în cadrul proiectului european World-Wise Europe, implementat de
FOND în perioada 2013-2016:
https://issuu.com/fondromaniaorg/docs/media_toolkit_issuu

