
 

 

Despre noi 
 
Policy Center for Roma and Minorities este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, de tip 
think-tank, înfiinţată în România în anul 2008, care acţionează în vederea soluţionării 
problemelor legate de incluziunea socială a romilor şi a celorlalte minorităţi etnice.  
 
 
Viziune 
 
Credem că fiecare fiinţă umană are dreptul de a-şi cunoaşte şi valorifica potenţialul, indiferent de 
identitatea, etnia sau grupul minoritar căruia îi este asociat sau al cărui membru este. 
 
 
Misiune 
 
Acţionăm pentru a susţine romii şi celelalte minorităţi etnice să devină cetăţeni activi ai societăţii 
în care trăiesc şi pentru a stimula majoritatea să participe activ la procesul de incluziune socială. 
 
 
Policy Center for Roma and Minorities urmează trei direcţii principale: 
 
- Incluziunea socială a romilor și a celorlalte minorităţi etnice 
- Schimbarea atitudinilor negative faţă de grupurile etnice minoritare, în special faţă de 
minoritatea romă 
- Promovarea unei atitudini proactive cu privire la problemele societăţii şi implicarea civică 
 

 
 
Intern comunicare online: 
 
Rolul de Intern Comunicare online se adresează celor care vor să dezvolte și pună în practică 
abilităţile și cunoștintele pe care le au în domeniul care îi pasionează – comunicarea online. Policy 
Center for Roma and Minorities îţi oferă oportunitatea să îţi dezvolţi aceste abilităţi și să adaugi la 
portofoliul tău experienţa de a derula campanii de promovare și social media la nivel naţional 
pentru evenimente și programe internaţionale. Internshipul presupune un număr minim de ore 
la sediul Policy Center for Roma and Minorities (8/săptămână), dar majoritatea programului este 
flexibil. 
 
CE VEI FACE: Vei planifica împreună cu coordonatorul de Relaţii Publice ţintele și pașii 
campaniilor de comunicare;vei asista echipa Policy Center for Roma and Minorities în redactarea 
propunerilor de proiecte; vei redacta conţinut (articole, posturi, secţiuni de website) în limbile 
română și engleză; vei asigura un flux permanent de informaţii și conţinut actualizat și interesant 
pentru grupurile ţintă ale proiectelor. Trebuie să fii pasionat de comunicare, campanii și social 
media, să ai abilităţi excelente de comunicare în limba română și engleză (în special în scris), și 
multă, multă creativitate, cunoștinţe de utilizare PC și instrumente online de comunicare.  
 
 
 

Intern design grafic: 
 
Vrei să ne dai pe spate cu abilităţile tale de cunoaștele a Adobe Illustrator, Photoshop și Corel 
Draw? Vrei să îţi dezvolţi abilitatea de a transmite mesaje  printr-un design cu impact vizual 
puternic? Atunci alătură-te  echipei nostre ca intern de design grafic.Rolul se adresează celor care 
vor să își pună la bătaie creativitatea șicunoștinţele pe care le au în domeniul care îi pasionează –  



 

 
grafica. Policy Center for Roma and Minorities îţi oferă oportunitatea să îţi dezvolţi aceste abilităţi 
și să adaugi la portofoliul tău experienţa de a crea materiale promoţionale pentru evenimente 
naţionale și programe internaţionale. Internshipul presupune un număr minim de ore la sediul 
Policy Center for Roma and Minorities (8/săptămână), dar majoritatea programului este flexibil. 
 
CE VEI FACE: Vei realiza design-ul pentru canalele de promovare  (reţelele de socializare, broșuri,  
newsletter, bannere, page, website etc.); vei realiza conceptul creativ pentru campaniile de 
promovare online;  vei edita materialelor video de promovare, vei pregăti materiale de promovare 
pentru tipar. 
 

 
 
Asistent educaţional: 
 
Clubul de Educaƫie Alternativă, proiect al  Fundaƫiei Policy Center for Roma and Minorities, 
constituie un spaţiu creativ și inovator în care copiilor din zona de ghetou a cartierului Ferentari li 
se oferă șansa să-și valorifice talentele – de la muzică, dans, teatru, fotografie, filmat, desen, 
cursuri de educaţie financiară la fotbal, baschet, volei – și să-și îmbunătăţească performanţele 
școlare printr-un permanent sprijin în realizarea temelor acordat de echipa fundaţiei și de 
voluntari. 
 
CE VEI FACE: Ţi-e dor de zilele de şcoală de altă dată? De clasele de matematică și limba română 
când îi ajutai pe colegi să înţeleagă mai bine lecţia?Îţi plac copiii, provocările și ai timp liber în 
fiecare zi de la ora 10.00 la 12.00? Vino în Clubul de Educaţie Alternativă să îi ajuţi pe puștii de I–
VIII din Școala numărul 2 din Ferentari să își facă temele și să lucreze suplimentar. Avem nevoie 
de persoane pozitive, flexibile, care să lucreze bine în echipă, să fie constructive în relaţia cu copiii 
și colegii, deschise, organizate, atente la detalii și grijulii cu oamenii și lucrurile. Un pic de 
experienţă sau abilităţi pedagogice n-ar strica.  
 
 
Dacă te-ai regăsit în vreuna din descrierile  de mai sus, trimite-ne CV-ul și o scrisoare de intenţie 
la adresa internshipiada@militiaspirituala.ro, cu subiectul "Intern la Policy Center for Roma and 
Minorities".  
 


