Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

ARTICOL DE PROGRES NR. 6
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
IUNIE 2013

În perioada aprilie 2013 - iunie 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 de management și administrare a proiectului a fost desfășurată prin
elaborarea și respectarea procedurilor specifice implementării proiectului, precum și
diseminarea și respectarea acestora, precum și prin întocmirea documentelor specifice
proiectului (rapoarte tehnice de activitate, rapoarte generale lunare, calendare lunare, procese
verbale ale ședințelor echipei de implementare). În cadrul ședinței echipei de implementare au
fost stabilite obiectivele pentru buna implementare a activităților și monitorizarea stadiului
desfășurării acestora, fiind respectat totodată procesul de comunicare, atât cu organismul de
control CNDIPT, cu partenerii din cadrul proiectului, cât și membrii grupului țintă.
Activitatea 3. Informarea și publicitatea proiectului s-a desfășurat prin elaborarea și
distribuirea materialelor informative grupului țintă, cât și postarea afișelor și a roll-upului în
locațiile de implementare a proiectului. În această perioadă au fost realizate modele de afișe
pentru informare și publicitate privind activitatea de workshop și conferință de diseminare a
rezultatelor/conferință de presă, precum și mape personalizate cu materiale informative. De
asemenea, au fost elaborate, tipărite, multiplicate în conformitate cu prevederile Manualului
de identitate vizuală, Ghidul de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate
și asistență socială, publicația Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul ocupării
și formării profesionale și Studiul

privind nevoile specifice de consiliere și orientare
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profesională ale salariaților din sănătate, fiind distribuite către grupul țintă, unități sanitare și
factori decizionali.
În cadrul subactivității 3.2 Asigurarea vizibilității și promovării activităților din
cadrul proiectului, site-ul proiectului www.formare-continua.ro a fost actualizat și verificat,
fiind postate informații cu privire la desfășurarea activităților de workshop sau conferințe de
diseminare, fiind actualizată în permanență pagina de socializare cu informații și fotografii
noi. Pentru informarea grupului țintă a fost amplasat roll-up-ul din cadrul proiectului la
activitățile de workshop și conferință de diseminare a rezultatelor/presă.
Totodată, pentru promovare au fost postate 22 de afișe în această perioadă, în total dea lungul proiectului înregistrându-se, conform proceselor verbale, 104 afișe, fiind depășit
indicatorul inițial de 70 de afișe postate, ceea ce a condus la o bună publicitate a activităților
din cadrul proiectului (un procent de realizare de 148.57%).

Fig.1- Asigurarea vizibilității și promovării activităților
În vederea implementării Activității 5 Elaborarea multiplicarea și diseminarea
Ghidului de orientare și consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență
socială a fost finalizată elaborarea studiului, corectarea lui, tipărirea și multiplicarea în 100 de
exemplare (ca partea I-a la Ghidul de consiliere) fiind distribuit în această perioadă și în
perioada viitoare. Studiul a fost de asemenea distribuit în mediul on-line prin intermediul siteului de proiect (posibilitate de download) și pe pagina de socializare Facebook.
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Totodată, a avut loc redactarea, tipărirea și multiplicarea Ghidului de orientare și
consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială, acesta fiind distribuit în
cadrul conferinței de diseminare a rezultatelor precum și ulterior în 100 de exemplare.

Fig.2-Ghid de orientare și consiliere

Fig.3-Studiul

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 cu mărturiile obținute în cadrul workshop-ului nr.7.

Fig.4-Site-anunțuri proiect
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A fost realizată cu succes monitorizarea numărului de vizite pe site-ul, în perioada
aprilie-iunie 2013 fiind înregistrate 16.683 de vizite.

Fig.5-Accesări site apr.-iun.2013

La sfârșitul perioadei de implementare a proiectului au fost înregistrate în total 89.194
cu 1014% mai mult decât indicatorul de 8000 de accesări stabilit inițial.
Pentru implementarea Activității 7. Selecția și informarea grupului țintă;
desfășurarea consilierii individuale au fost informate privind selectarea, data, locul și
condițiile de desfășurare a activității de workshop și convocate telefonic 21 persoane (21
apeluri telefonice), din care 21 persoane au confirmat participarea la activitatea de Workshop
7 (anexate notele telefonice) și 25 persoane prezentate efectiv la Workshop 7 (cele 4 persoane
care reprezintă diferența până la 25, au fost convocate prin intermediul altor persoane
participante la workshop). Statistica la sfârșitul perioadei de implementare este următoarea:

Fig.6-Selecția și informarea
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Activitatea de desfășurare a workshop-urilor de orientare, informare și consiliere
a avut loc în această perioadă prin organizarea unui workshop 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-ului a fost realizată pregătirea logistică și au fost
multiplicate materiale. Toți participanții la workshop au fost evaluați, rezultatele finale la
sfârșitul perioadei de implementare a proiectului fiind:

Fig.7-Desfășurarea workshop-urilor

Activitatea 9. Furnizare a programelor de calificare a fost implementată prin
continuarea cursurilor de Infirmieră 3, Baby sitter 2-18 participanți și Îngrijitor bătrâni la
domiciliu 2 - 9 participanți. Subactivitatea 9.4 Monitorizarea desfasurarii programelor de
formare profesionala a fost realizată prin supervizarea desfășurării cursurilor de Infirmieră
3, Baby sitter 2 și Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2 prin intermediul rapoartelor de activitate,
verificarea prezenței cursanților la orele de curs, verificarea completării documentelor
necesare derulării cursului, verificarea activității desfășurată de lector, fiind îndeplinită în
special de experții Partenerului 1 și ai Partenerului 2 în ceea ce privește aspectul working
progress și de echipa de management în ceea ce privește îndeplinirea parametrilor și
indicatorilor asumați.
În cadrul activității de Certificare a competentelor dobândite în urma formării;
evaluarea programelor de formare au avut loc 3 procese de evaluare astfel:
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 Pe data de 29.05.2013 cursul de Îngrijitor bătrâni la domiciliu 2 a fost finalizat, evaluați
9 participanți (100%);
 Pe data de 30.05.2013 cursul de Infirmieră 3 a fost finalizat, fiind evaluați 14 participanți
(100%);
 Pe data de 30.05.2013 cursul de Baby sitter 2 a fost finalizat, fiind evaluați 18 din 19
participanți (94.73%);

Fig.8-Cursuri apr.-iun.2013

În cadrul activității de formare rezultatele finale la sfârșitul perioadei de implementare
a activităților rezultatele sunt următoarele:

Fig.9-Cursuri rezultate finale

Pentru cea de-a doua campanie de conștientizare au fost distribuite materiale
informative, respectiv pliante și postate afișe, activitatea fiind finalizată în perioada aceasta.
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 Materialele au fost distribuite astfel :
 La sediul regional al proiectului: 60 pliante, 6 afișe ;
 La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești : 15 pliante, 4 afișe ;
 La Spitalul de Pediatrie Ploiești : 22 pliante, 3 afișe ;
 La Spitalul Județean de Urgență Ploiești : 56 pliante, 12 afișe ;
 La Workshop-ul nr.7 (20.04.2013) : 125 pliante (fiecare persoană a primit câte 5
pliante – persoanele participante la curs fiind factori de diseminare a materilelor
elaborate în cadrul campaniei de conștientizare);
-

Au fost distribuite în total 432 pliante și 25 de afișe;

-

Totodată, prin intermediul paginii de socializare Facebook, a fost realizată
conștientizarea/informarea on-line a unui numar de 605 persoane.

Fig.10-Materiale campanie de conșt.

Analiza finală, a rezultatelor per totalul activității relevă următoarele:

Fig.11-Rezultate finale a doua camp.conșt.
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Astfel, indicatorul pliantelor distribuite a fost depășit cu 193%, iar cel al persoanelor
conștientizate cu 218.33%.
În ceea ce privește Activitatea 11. Evaluarea rezultatelor proiectului si
diseminarea experientelor si bunelor practici dobindite pe parcursul implementarii,
aceasta a fost implementată prin realizarea unui raport de analiză și evaluare a rezultatelor
proiectului, prin elaborarea Ghidului de bune practici și povești de succes în domeniul
informării orientării și consilierii profesionale a salariaților din sănătate și asistență socială
prin colectarea materialelor și realizarea testimoniale de către persoanele implicate în
activitățile din cadrul proiectului, publicația fiind diseminată în 100 de exemplare.

Fig.12-Rezultate finale a doua camp.conșt.

Subactivitatea 11.3. Organizarea conferinței de diseminare a rezultatelor;
desfășurarea conferinței de încheiere a proiectului a fost realizată prin desfășurarea cu succes
a unei conferințe de presă de încheiere a proiectului în data de 14.06.2013, în sala de
conferinţe a hotelului Mara din Sinaia și a unei conferințe de diseminare a rezultatelor la care
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au fost prezente 99 persoane, acestora fiindu-le oferite mapele de participare, după ce în
prealabil fiecare a semnat un tabel de prezență la conferință.
-

Au fost realizate 100 de mape astfel:


50 de mape albe conținând: copertă de prezentare, program de desfășurare, 2 coli
albe pentru notițe, 1 ex. Extras din ghidul de bune practici și povești de succes (48
foi cu coperți de carton și arc), 1 ex. Ghid de orientare și consiliere, concluziile
studiului (26 foi cu coperți de carton și arc), 1 ex. Studiul impactul directivei
nr.24/2011 asupra sistemului sanitar (66 foi față/verso cu coperți de carton și arc),
1 ex. Studiu timpul de lucru în sectorul sanitar (42 foi cu coperți din carton și arc);



50 mape albe conținând: copertă de prezentare, program de desfășurare, 2 coli albe
pentru notițe, 1 ex. Ghid de bune practici, concluziile studiului (26 foi cu coperți
de carton și arc), 1 ex. Studiul impactul directivei nr.24/2011 asupra sistemului
sanitar (66 foi față/verso cu coperți de carton și arc), 1 ex. Studiu timpul de lucru
în sectorul sanitar (42 foi cu coperți din carton și arc);

În cadrul activității au fost aplicate chestionare de evaluare a conferinței, fiind
colectate 45 de fișe, analizate și sintetizate sub forma unui raport de evaluare a activități.
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În urma desfășurării conferinței de diseminare a rezultatelor a fost înregistrat un
editorial video realizat de către Valea Prahovei TV (anexat).

Expert resurse umane,
Celmare Lidia
Manager de proiect,
Rotilă Viorel
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