SELECȚIE PARTICIPANȚI LA TRAINING

Fundația Corona din Iași selectează 15 activiști ONG în vederea participării la un training și o campanie de
monitorizare pe tema Mesajelor Discriminatorii și Instigatoare la Ură (MDIU) din mediul online în cadrul
proiectului PANDORA RO2013_C1.3_32.

Condiții de selecție:
- Membru/Angajat al unui ONG având sediul în Regiunea de Nord Est cu activitate/interes in
domeniul drepturilor omului, a discriminării, hate speech-ului offline si online.
- Cunoștințe de operare în mediul online (familiar cu Facebook, Twitter, realizarea de comment-uri
online);
- Susținere din partea ONG-ului pe care îl reprezintă;
- Disponibilitate :
o de participare la o sesiune de training (2 zile în lunile Februarie/Martie),
o de derulare a unei campanii de monitorizare/combatere a hate speech-ului în mediul
online (10 ore)
o de participare la o sesiune de training (1-2 ore) în vederea împărtășirii experienței din
timpul campaniei online.
Avantaje:
- Participare la un training pe tema Mesajelor Discriminatorii și Instigatoare la Ură din mediul
online
- Remunerație de 75 Eur net pentru campania derulată în mediul online
- Decontare transport pentru participare la training-uri
- Asigurare cazare și masă pentru participanții din afara județului Iași
- Participarea la o rețea de activiști în acest domeniu

Despre training
Trainingul va conține 2 module:
Ziua 1 – 8 ore - Modul teoretic:
 Problematica discriminării grupurilor vulnerabile (legislaţie, studii, cazuistică);
 Problematica libertăţii de exprimare (legislaţie, principii, cazuistică) cu aplicabilitate la mediul online;
Ziua 2 – 8 ore – Modul practic:
 Metode de identificare, raportare, contracarare a MDIU pe internet (inclusiv Kitul de contramesaje);
 Elaborarea de noi contramesaje de către participanţi pentru dezvoltarea Kitului de contramesaje;
 Instructajul activiştilor cu privire la obiectivele de realizat (testare şi promovare Kit contramesaje).
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Despre campania de monitorizare/combatere a MDIU online
Anterior trainingului, va fi creat un kit conținând mesaje de combatere a MDIU online. Acest kit va fi
structurat pe trei secțiuni text, imagine și spot video.
Cei 15 activiști ONG vor promova kitul, testându-l în 20 de contexte discriminatorii pe internet. Ulterior,
vor pregăti un raport descriind experiența din cadrul acestei campanii.
Despre training II
Fiecare activist ONG va participa la un training pe aceeași temă adresat profesorilor din Reg de NE,
împărtășind experiența sa de monitor din mediul online. Această activitate va dura 1-2 ore.

Pentru a participa la training și acțiunile adiacente, va rugăm să transmiteți un CV împreuna cu o scurtă
prezentare a asociației (maxim 10 rânduri), la adresa: roxana.romanica@fundatiacorona.ro până pe data
de 10 februarie 2015. Selecția va fi realizată pe principiul primul-venit, primul-servit luându-se în
considerare însă și istoricul organizației.
Pentru informații suplimentare legate de implicarea dumneavoastră în implementarea proiectului, ne
puteți contacta la :
Fundația Corona, Str. Păcurari, nr. 21, Iași, Jud. Iași, cod poștal, nr. 700511
Tel: 0232 244 530, Fax: 0232 244 536
E-mail: roxana.romanica@fundatiacorona.ro sau raluca.ferchiu@fundatiacorona.ro .
Persoane de contact: Roxana Romanică, Manager de proiect și Raluca Ferchiu, Asistent manager

Activitățile se derulează în cadrul proiectului RO2013_C1.3_32 PANDORA implementat de Fundația Corona.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
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