
Stagiari la FONPC 

Alăturaţi-vă Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru a promova şi apăra drepturile 
copilului! 

 

De două ori pe an FONPC lansează un apel pentru tinerii care doresc să facă parte din achipa 
de stagiari implicaţi în acţiunile derulate de Federaţie şi membrii săi.  Pentru stagiari este o reală 
oportunitate de a lucra într-un mediu internaţional şi de a câştiga experienţă în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului dar şi în domeniul influenţării politicilor publice şi al 
societăţii civile. Este o ocazie extraordinară de a lucra într-o echipă multi-disciplinară şi într-o 
reţea naţională de organiyaţii neguvernamentale, dinamică, prezentă la nivel naţional şi 
internaţional.  

Pentru FONPC aceasta este o ocazie excelentă de a beneficia de entuaziasmul, motivaţia şi 
experienţa tinerilor stagiari.  

 

Perioada de stagiatura poate dura între 6 luni şi un an şi nu este plătită. Stagiarii sunt voluntari 
şi vor beneficia de decontul transportului pe lună în toată această perioadă (transport local 
metrou sau RATB). Se va încheia cu fiecare stagiar un contract de voluntariat în baza legislaţiei 
în vigoare. 

 

Există anual două apeluri în perioada ianuarie-martie şi septembrie.  

 

FONPC încurajează toţi tinerii să aplice pentru aceste posturi fără nicio discriminare, de gen, 
dizabilităţi, statut, naţionalitate, etnie, rasa, statut economic sau social, culoare apielii, religie, 
convingeri sau orientări sexuale. Cerinţele specifice acestei poziţii în cadrul FONPC sunt detaliate 
în Anexa I.   

 

Cum puteţi aplica? 

Ca să deveniţi stagiari la FONPC trebuie să îndepliniţi următoarele crietrii: 

- Să fiţi înscrişi într-o formă de învăţământ superioară sau pos-universitară (de tip 
masterat, doctorat) – se vor solicita acte doveditoare certificate, adeverinţe, diplome etc.  

- Să aveţi o scrisoare de motivare prin care să demostraţi că sunteţi dornici şi disponibili 
pentru noi exerienţe, cunoştinţe şi practici. în domeniul drepturilor copilului şi al 
dezvoltării sectorului neguvernamental, al politiclor publice privind copilul şi societatea 
civilă.  

- O scrisoare de recomandare de la două cadre didactine (profesor, lector, conferenţiar, 
asistent universitar). 

- Să aveţi cunoştinţe şi abilităţi lingvistice în una din limbile oficiale ale UE (Engleză sau 
Franceză) – scris şi citit. Orice altă limbă a UE poate fi un atuu. Limba română este un 
criteriu obligatoriu.  

- CV în format Europass în limba romană şi sau franceză şi engleză.  

Responsabilităţi:  
Responsabilităţile specifiece acestui post include următoarele:  



- Redactarea de rapoarte ale întâlnirilor de lucru, a conferinţelor, atelierelor de lucru, 
şedinţe de echipă, întâlniri ale experţilor etc.  

- Muncă de documentare şi redactare de documente : comunicate de presă, analize de 
politici publice, studii de caz, analize de situaţii, luări de poziţie, manifest-uri, scrisori 
publice etc.  

- Redactarea raportului anual al FONPC sau a unor rapoarte de activitate specifice unor 
proiecte. 

- Asistarea coordontarilor de proecte la implementarea proiectelor : planificarea 
activităţilor, participarea la activităţile proiectului : coferinţe, grupuri şi ateliere de lucru, 
realizarea de studii şi cercetări, realizarea de manuale de instrumente de lucru etc.  

- Participarea la şedinţele de echipă.  
- Asistă echipa FONPC în dezvoltarea comunicării interne şi externe, contribuie la 

comunicarea social media : facebook, tweeter etc şi la ameliorarea website-ului FONPC. 

Program şi mod de lucru 

Programul de lucru va fi stabilit cu Fiecare stagier în parte în funcţie de forma de învăţământ pe 
care o urmează şi programul de studiu. În medie un stagiar va petrece între 2 şi 4 ore pe zi la 
FONPC.  

 

Oferim stagiarilor o pregătire de două zile pentru a se familiariza cu domeniul de lucru al 
FONPC, cu echipa şi cu procedurile de lucru.  

Stagiarii pot participa la activităţile directe ale FONPC în funcţie de programul său, de priorităţile 
sale şi de nevoile echipei de implementare a proiectului. Poate participa la întâlnirile experţilor, 
la conferinţe, la întâlnirile cu autorităţile publice, la realizarea de analize, studii şi cercetpri etc.  

 

Fiecare stagiar va avea un tutore (o persoană care se va ocupa de instruirea şi de integrarea sa 
în cadrul FONPC). 
 

Stagiarul va avea o şedinţă de planificare la începutul mandatului său, pentru stabilirea 
obiectivelor şi a planului de lucru. Directorul executiv FONPC şi tutorele responsabil de stagiar, 
împreună cu stagiarul vom avea cel puţin o astfel de întâlnire. Obiectivele vor fi evaluate după 
şase luni, când se va realiza şi o evaluare activităţii stagiarului. Evaluarea se va face de către 
directorul executiv al FONPC, tutore şi stagiari. Stagiarul va pregăti un raport de activitate la 
şase luni şi la finalul mandatului său şi o lucrare pe tematicile de interes ale FONPC: drepturile 
copilului, politici publice, parteneriat public privat, dezvoltarea organizaţională a sectorului ONG 
etc.  

  

Cum să aplicaţi ? 

- Aplicaţiile se vor trimite in format electronic pe adresa : office@fonpc.ro si 
daniela.gheorghe@fonpc.ro, până la data afişată în apelul pentru aplicaţii. 

- Aplicaţii vor conţine : formularul de aplicaţie completat, CV, scrisoarea de motivaţie şi 
cele două recomnadări din partea cadrelor didactice.   



- Doar aplicaţiile care vor fi trimise în perioada stabilită în apleul de aplicaţii, vor fi luate în 
considerare.  

- Veţi primi un răspuns la aplicaţia dvs în termen de max 30 de zile de la data la care se 
va încheia aplicaţiile.  

  

 


