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ARTICOL DE PROGRES NR. 3
al proiectului Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere
profesională! Creșterea gradului de calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate
și asistență socială din Regiunea Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin
calificare, recalificare și consiliere profesională
SEPTEMBRIE 2012

În perioada mai 2012 - august 2012 activitățile proiectului cu titlul Competitivitate și
stabilitate pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională! Creșterea gradului de
calificare și adaptare a salariaților din ramura sănătate și asistență socială din Regiunea
Sud-Muntenia pe o piață a muncii în plină schimbare prin calificare, recalificare și consiliere
profesională au fost implementate cu succes, o mare parte a indicatorilor asumaţi fiind atinşi.
Activitatea 1. Managementul și administrarea proiectului s-a desfășurat
respectându-se procesul de comunicare atât cu organismul de control OIR_POSDRU, cât și cu
partenerii din cadrul proiectului, fiind stabilite detaliile legate de organizarea și desfășurarea
corectă a activităților. Totodată s-a avut în vedere monitorizarea permanentă a procesului de
elaborare a rapoartelor lunare individuale de activitate pentru fiecare expert din cadrul
proiectului și a modelului lunar general de raport de activitate, ca și centralizator al celor
individuale, precum și a indicatorilor din proiect.
În derularea fiecărei activităţi din cadrul proiectului sunt îndeplinite și respectate
aspectele legate de activitatea de informarea şi publicitatea proiectului prin elaborarea,
distribuirea și postarea de materiale informative și publicitare în locațiile de desfășurare, în
perioada raportată fiind astfel realizate în concordanță cu prevederile Manualului de identitate
vizuală materialele necesare desfășurării campaniei de conștientizare privind nevoia de
formare profesională a angajaților din sistemul sanitar, campaniei de informare și activității de
cercetare.
Pentru asigurarea vizibilității și promovării activităților din cadrul proiectului,
site-ul proiectului www.formare-continua.ro a fost actualizat actualizat și îmbunătățit cu noi
informații și materiale, acesta deţinând un rol important și în informarea şi publicitatea
proiectului.
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În cadrul subactivității 4.3 campania de informare a grupului țintă și constituirea
bazei de date cu salariații înscriși pentru activitățile proiectului, au fost tipărite noi
pliante, afișe și formulare de înregistrare în baza de date. Astfel, în luna iulie au avut loc
deplasări în județele Călărași și Teleorman în cadrul cărora au fost distribuite 80 pliante, 80
formulare de înscriere, 16 afișe și au fost informate 80 de persoane, ajungându-se la un total
de 1000 de pliante distribuite (în procent de 100 %) și 103 de afișe postate (în procent de
103%). Baza de date a fost actualizată cu noile înscrieri, ajungându-se la un total de 243 de
înscrieri (81%).
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In vederea implementării Activității 5 Elaborarea multiplicarea și diseminarea
Ghidului de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență
socială a fost demarată activitatea de cercetare, activitate desfășurată concomitent cu
campania de conștientizare, după ce în prealabil a fost stabilit eșantionul. Echipele
responsabile cu desfășurarea activității de cercetare s-au deplasat în cele 7 județe vizate,
respectiv Prahova, Călărași, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița și Argeș și au aplicat
chestionare angajaților din sistemul sanitar astfel:
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Totodată au fost elaborate 3 materiale de informare, orientare și consiliere pentru
site , fiind postate pe site-ul proiectului (Importanța consilierii profesionale, Tu știi să îți
construiești oportunități?, Ce este si cu ce ma ajuta consilierea profesionala? ). Indicatorul
privind numărul de materiale postate a fost atins în proporție de 100% (9 materiale postate).
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În cadrul activității 6 - Dezvoltarea și întreținerea unui site pentru implementarea
și dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională, a fost
implementată aplicația trasee de carieră, respectiv: au fost dezvoltate structura logică și
partea grafică a componentei, a fost aleasă și creată schema de culori si dimensiunile
componentei și a fost creat un ghid privind pașii necesari realizării unei cariere în domeniul
medical.

În ceea ce privește indicatorii prevăzuți pentru întreținerea site-ului, numărul de
vizite continuă să crească, în perioada raportată înregistrându-se 3925 de accesări. De la
lansarea site-ului și până în prezent s-au înregistrat în total 9216 de accesări, indicatorul
asumat la începutul proiectului fiind depășit cu 15.2%.
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Pentru implementarea Activității 7. Selecția și informarea grupului țintă;
desfășurarea consilierii individuale au fost analizate toate dosarele persoanelor înscrise
voluntar în proiect și s-a realizat selecția grupului țintă conform grilei de selecție,
respectându-se procedura de selecție astfel:
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În urma desfășurării consilierii individuale au fost completate formularele de grup țintă și au
fost întocmite fișe de consiliere.
În vederea desfășurării workshopurilor de orientare, informare și consiliere au
fost pregătite materialele necesare și a fost întocmit dosarul de acreditare a workshop-ul
(adresa de înaintare, anexa 1-cerere tipizată, programa și CV-urile formatorilor). Totodată
acesta a fost depus pentru acreditare la OAMMR, filiala Prahova.
În cadrul subactivității 9.3 Furnizarea programelor de calificare au fost demarate 2
cursuri de Îngrijitor Bâtrâni la Domiciliu și Baby-Sitter, cu câte 14 participanți fiecare. Inițial
cursul de Îngrijitor Bâtrâni la Domiciliu a început cu 15 participanți, ulterior înregistrându-se
un abandon.
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Respectând procedura de desfășurare a activităților din cadrul programului de
calificare s-a realizat procesul de evaluare a participanților la cursul de formare
profesională Îngrijitor Bătrâni la Domiciliu, fiind înregistrați 14 cursanți certificați.
Trebuie menționat faptul că în prezent cursul de Baby-Sitter este în curs de derulare,
având 14 participanți.
În ceea ce privește desfasurarea campaniei de constientizare a nevoii de formare
profesionala continua a angajatilor au fost pregătite și tipărite materialele necesare,
respectiv pliante, afișe și broșuri. Campania s-a desfășurat prin deplasarea în cele 7 județe
vizate în cadrul unităților sanitare aferente județelor astfel:
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