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TERMENI DE REFERINŢĂ  

Psiholog/Psihologă în domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi de vedere și asociate 
  

I. CONTEXT 
Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilităţi de vedere” este 
implementat de Asociația Obștească ”Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu 
Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” din resursele Uniunii Europene 
în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-
finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și 
AO Institutum Virtutes Civilis.  

 
Perioada de implementare a proiectului este 01 noiembrie 2021 – 31 octombrie 2023. 
Scopul Proiectului „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilităţi de vedere” este 
de a elabora Programul Național de Sănătate a Ochiului și a asigura accesul la servicii psihosociale și 
medicale de calitate a persoanelor cu dizabilități de vedere. În cadrul Proiectului este planificată 
elaborarea și promovarea Programului Național de Sănătate a Ochiului. De asemenea, proiectul 
prevede crearea Serviciului psiho-social specializat destinat persoanelor de diferite vârste cu 
dizabilități de vedere și asociate. 
 
Este esențial ca sănătatea ochilor să fie integrată în mod corespunzător în sistemul național de 
sănătate și social pentru a face față nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a preveni 
marginalizarea și excluziunea socială a persoanelor slab-văzătoare și nevăzătoare.  

 
Serviciul psiho-social adresat persoanelor cu dizabilități de vedere: 

 va oferi consiliere, psihoterapie, evaluare și consultanță pentru persoanele de toate vârstele 
care sunt orbi sau cu deficiențe de vedere și/sau pentru cei care sunt membri ai familiei sau 
parteneri ai unei persoane cu deficiențe de vedere sau orbire. 

 va promova dezvoltarea emoțională sănătoasă, a participarea socială și capacitatea de a vorbi 
și de a înțelege sentimentele într-un cadru sigur și confidențial în cadrul sesiunilor individuale, 
de cuplu și de grup. 

 va completa serviciile de incluziune destinată persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate.  
 va identifica resurse utile ale comunității pentru incluziunea persoanelor minore și adulte cu 

dizabilități de vedere și asociate. 
 va spori nivelul de sensibilizare față de problemele de sănătate a ochilor şi mobilizarea 

comunității pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de vedere. 
 va spori capacitățile personalului medical, de asistență socială, educațional antrenat în 

acordarea serviciilor. 
 
Pentru realizarea acestei sarcini, Centrul „LOW VISION” contractează Psiholog/Psihologă în 
domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilităţi de vedere și asociate. 
 
Psihologul/Psihologa va lucra în cadrul unei echipe multidisciplinare sub coordonarea/cu suportul 
Centrului ”LOW VISION” și echipei de proiect.  
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Psihologul/Psihologa va fi selectat/ă în baza dosarului. 
 
II. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANŢĂ PSIHOLOGICĂ 

 
1.  Evaluarea şi asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităților beneficiarilor pentru o 
viață independentă în comunitate: 
a) Elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență al beneficiarului; 
b) Selectarea instrumentelor de evaluare în funcție de vârsta şi particularitățile de dezvoltare ale 
beneficiarului; 
c) Evaluarea stării psihologice a beneficiarilor la etapa evaluării inițiale și evaluării complexe în 
vederea demarării intervenției terapeutice, în baza instrumentelor psihodiagnostice; 
d) Identificarea factorilor de risc şi crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului cu 
dizabilități de vedere și asociate; 
e) Elaborarea planului individual de dezvoltare; 
f) Efectuarea consilierii psihologice a beneficiarilor cu dizabilități de vedere și asociate şi  familiei (de 
grup şi individuală); 
g) Consilierea beneficiarilor cu dizabilități de vedere cu privire la afecțiunile oftalmologice; 
h) Realizarea programului individual pentru intervenția terapeutică/ recuperarea beneficiarului; 
i) Reabilitarea psiho-socială a  beneficiarilor Centrului; 
j) Înregistrarea într-un registru a intervențiilor privind fiecare beneficiar; 
k) Documentarea în condiții de maximă confidențialitate a intervențiilor psihologice;  
l) Colaborarea cu personalul Serviciului sau alți actori externi cu competențe în domeniu, întru 
soluționarea cazului beneficiarului admis în Serviciu; 
m) Acordarea sprijinului pentru formarea deprinderilor de viață independentă, activități de educație 
informală, etc. 
n) Dezvoltarea programelor de instruire și moderarea  de trening-uri , mese rotunde etc. pentru 
beneficiari cu dizabilități de vedere şi familie în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă. 
2.  Socializarea beneficiarilor cu dizabilități de vedere și asociate  şi dezvoltarea relațiilor armonioase 
în familie/mediu educațional/mediul profesional :  
a) efectuarea observațiilor psihologice asupra mediului social şi familial al beneficiarilor Serviciului; 
b) depistarea situațiilor conflictuale generate de prezența beneficiarului în familie, mediul 
educațional/profesional şi de constrângerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului; 
c) facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor în 
procesul de învățare şi relaționare; 
d) optimizarea şi armonizarea relațiilor dintre beneficiarii şi familia acestuia şi a relațiilor acestuia cu 
comunitatea și instituțiile  socio-educaționale; 
e) realizarea ședințelor de consiliere cu familia  şi implicarea familiei în programul de recuperare, 
depășirii unor situații conflictuale, problemelor de comportament etc.; 
f) sesizarea cazurilor de abuz și violență față de beneficiar șefului Centrului;  
g) acordarea suportului psihologic beneficiarului cu dizabilități de vedere  şi familiei în participarea la 
diverse activități realizate la nivel de comunitate.  
3.  Alte atribuții: 
a) organizarea ședințelor de ardere profesională pentru membrii echipei şi realizarea activităților 
pentru fortificarea coeziunii de grup; 
b) elaborarea rapoartelor lunare şi anuale de activitate. 
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III. CERINŢE DE CALIFICARE: 
 
 Studii superioare sau post-universitare în domeniul psihologiei. Specializarea în domeniul 
psihologiei persoanelor cu dizabilități de vedere sau experiența în intervenția psihologică pentru 
această categorie de beneficiari va constitui un avantaj. 
 Experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de consultanță psihologică pentru persoanele 
cu dizabilități de vedere. 
 Cunoașterea legislației și altor acte normative ce reglementează activitatea psihologului. 
 Cunoașterea prevederilor ICD-11 (Clasificarea Internațională a Funcționării Dizabilității şi Sănătății) 
și DSM-5 (Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mintale) va constitui un avantaj. 
 Cunoașterea sectorului nonprofit sau experiența de voluntariat va constitui un avantaj. 
 Cunoașterea obligatorie limbilor română și rusă. 
 Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice pentru acordarea de asistență persoanelor cu 
vedere slabă sau nevăzătoare. 
 Sensibilitate ridicată și abilități inter-personale pentru a ajuta beneficiarii extrem de vulnerabili. 
 Abilități excelente de comunicare (negociere, mediere a conflictelor). 
 Motivație puternică pentru a lucra cu persoanele slab-văzătoare și membrii familiilor lor. 
 Capacitatea de a planifica și scrierea rapoartelor narative. 
 Cunoștințe avansate MS Office ( Excel, Word, etc). 
 Responsabilitate, confidențialitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și 
individual, comunicare eficientă. Conformarea şi respectarea Codului deontologic al profesiei de 
psiholog. 
 

IV. PERIOADA DE CONTRACTARE: 01 Iulie 2022 – 30 Septembrie 2023, implicare 50 %. 
 

V. PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:  
1) Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea 
sarcinilor (max.4 pagini) 
2) Menționarea a 2 contacte de referință  
3) Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu 
4) Interviu de angajare 
5) Comunicarea rezultatului interviului de angajare 
 
Termenul limită de prezentare a dosarelor este  30 iunie 2022, ora 16.30. 
Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: 
lowvision2020@gmail.com, cu mențiunea Psiholog/Psihologă în domeniul asistenţei 
persoanelor cu dizabilităţi de vedere și asociate. 
 
Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 068284528/022240330 sau la 
adresa de e-mail menționată. 
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