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ARTICOL DE PROGRES NR. 5
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
APRILIE 2013

În perioada ianuarie 2013 - martie 2013 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, indicatorii asumaţi pentru această perioadă fiind
atinşi.
Activitatea 1. Managementul și administrarea proiectului s-a desfășurat prin
elaborarea procedurilor necesare bunei implementări a proiectului, diseminarea și respectarea
acestora, precum și prin urmarea planului de management și întocmirea documentelor
standard (calendare, rapoarte individuale de activitate, rapoarte generale lunare, procese
verbale ale ședințelor și rapoarte tehnice de activitate). Totodată, au fost organizate două
ședințe ale echipei de implementare, pentru stabilirea obiectivelor și pentru buna
implementare a activităților și monitorizarea stadiului desfășurării acestora, fiind respectat
procesul de comunicare, atât cu organismul de control CNDIPT, cât și cu partenerii din cadrul
proiectului.
Informarea și publicitatea proiectului a fost realizată cu succes prin elaborarea,
distribuirea și postarea de materiale informative și publicitare în locațiile de, în perioada
raportată fiind astfel realizate în concordanță cu prevederile Manualului de identitate vizuală
materialele necesare desfășurării celei de-a doua campanii de conștientizare, cursuri și
workshop-uri.
Pentru asigurarea vizibilității și promovării activităților din cadrul proiectului,
site-ul proiectului www.formare-continua.ro a fost actualizat actualizat cu noi informații și
materiale, fiind postate informații utile grupului țintă și detalii cu privire la organizarea
activităților, precum și prin actualizarea secțiunii media cu fotografii. Tot pentru promovare
au fost postate afișe la locurile de desfășurare a activităților de curs și workshop și realizate
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procese verbale. Până în prezent au fost postate 82 de afișe din totalul de 70 de afișe
preconizate, fiind atins un procent de 117.14%.
În cadrul activității de Campanie de informare a grupului țintă și constituirea
bazei de date cu salariații înscriși pentru activitățile proiectului, în perioada aceasta au
fost colectate 108 formulare de înregistrare în baza de date și realizate dosare personale,
numărul total al înscrierilor fiind de 375 (123.66% din totalul asumat).
In vederea implementării Activității 5 Elaborarea multiplicarea și diseminarea
Ghidului de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență
socială a fost actualizat draft-ul studiului, prin inserarea de corelații și analize la figurile
generate anterior, astfel încât au fost analizate .
În cadrul activității 6 - Dezvoltarea și întreținerea unui site pentru implementarea
și dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională, au fost
actualizate categoriile de Anunțuri proiect (informații utile legate de organizarea activităților)
și Testimonial.

Fig.1 Categorii site informare și Testimonial
Având în vedere activitate de monitorizare a numărului de vizite pe site-ul
proiectului, în perioada ianuarie-martie 2013, s-a remarcat creșterea remarcabilă a numărului
de accesări în luna octombrie față de septembrie, creșterea continuând în luna noiembrie și
remarcând o ușoară scădere în decembrie 2012. Per ansamblu, evoluția numărului de accesări
poate fi apreciată ca fiind pozitivă. De la lansarea site-ului și până la finalul lunii martie 2013,
au fost înregistrate în total 72.312 de accesări (procentul de realizare fiind 903.9% din
numărul asumat de 8000 de accesări).
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Fig.2 Evoluție nr.vizite pe site

Pentru implementarea Activității 7. Selecția și informarea grupului țintă;
desfășurarea consilierii individuale au fost analizate toate dosarele persoanelor înscrise
voluntar în proiect și a fost realizată selecția grupului țintă conform metodologiei pentru a
participa la activitățile din cadrul proiectului, fiind selectate 74 de persoane astfel:

Fig.3 Persoane selectate pentru
activități
Activitatea de consiliere pentru cursurile de Baby sitter 2 și Îngrijitor bătrâni la
domiciliu 2, aceasta s-a desfășurat în luna martie 2013 și au fost consiliate 28 persoane, toate
completând formularele de grup țintă și fișe de consiliere, astfel:
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Fig.4 Persoane consiliate pentru
cursuri
Desfășurarea workshop-urilor de orientare, informare și consiliere a avut loc în
această perioadă prin organizarea a patru workshop-uri desfășurate cu succes, fiind acreditate
cu 16 credite OAMMR oferind astfel salariaților posibilitatea de a beneficia de EMC.
Participanții la activitate au beneficiat de asemenea și de servicii de catering și de coffee
break. Anterior desfășurării workshop-urilor a fost realizată pregătirea logistică și au fost
multiplicate materiale. Toți participanții la workshop-uri au fost evaluați, conform graficului
de mai jos:

Fig.5 Participanți la workshop
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Activitatea de Furnizare a programelor de calificare a fost implementată prin
continuarea cursurilor de Infirmieră 1, 2 și 3 și demarare și au fost demarate 2 cursuri
respectiv: Baby sitter 2-19 participanți și Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2-9 participanți.

Pentru cea de-a doua campanie de conștientizare au fost distribuite materiale
informative, respectiv pliante și postate afișe, activitatea fiind desfășurată și în perioada
următoare de implementare.

Articol întocmit la data de 02 aprilie 2013,
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