Invitatie de participare
Selectie expert realizare raport „Tratamentul ARV in Romania – incotro?”

Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) selecteaza in
cadrul proiectului CSS 46 „Prin ochii mei” co-finantat de Elvetia prin intermediul Programului de
Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse, expert pentru realizarea Raportului „Tratamentul ARV in Romania – incotro?”.
Realizarea raportului „Tratamentul ARV in Romania – incotro?” presupune:


Documentarea istoricului si a contextului tratamentului ARV in Romania



Documentarea problemelor intampinate in asigurarea tratamentului in Romania



Identificarea posibilelor cauze ale intreruperilor de tratament in Romania



Identificarea institutiilor si responsabilitati institutionale in ceea ce priveste asigurarea
tratamentului ARV in Romania



Colaborarea cu echipa de proiect pentru analizarea impactului economic, sociologic, social
pe care intreruperile de tratament il au in Romania



Prezentarea efectelor intreruperii de tratament asupra persoanelor seropozitive (cunoscute
pana in prezent)



Colaborarea cu echipa de proiect pentru identificarea si documentarea posibilelor solutii si
abordari pentru prevenirea intreruperilor tratamentului ARV in Romania



Colaborarea cu echipa de proiect pentru redactarea unei solicitari catre fiecare institutie cu
responsabilitati in ce priveste asigurarea tratamentului pentru a-si exprima, in mod oficial,
pozitia fata de aceasta problema.



Redactarea raportului

Criterii minime de calificare:


Studii superioare de preferat in domeniul socio-uman sau adminstrativ



Experienta de minim 5 ani in lucrul cu grupuri vulnerabile



Experienta in activitati de documentare si realizare rapoarte de minim 3 ani

www.unopa.ro

Tip contract: contract de prestari servicii incheiat cu persoane fizice autorizate
Numarul ore prevazute pentru realizarea realizarea raportului: 70 ore
Procesul de recrutare va avea urmatoarele etape:
1. Primirea aplicatiilor :Documentatia (CV, scrisoare de intenţie) se va trimite la: sediul UNOPA din
Stefan Greceanu nr 7, Et 1, Ap. 2, sector 2, Bucuresti sau e-mail: unopa@unopa.ro
Data limita de transmitere a documentatiei: 25 aprilie 2016
2. Selectia candidatilor care vor fi invitati la interviu, in baza analizei profilului raportat la cerintele
postului
3. Interviu

Cu stima,
Iulian Petre
Director Executiv
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