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ARTICOL DE PROGRES NR. 4
al proiectului Acces și participare la calificarea și consilierea profesională! Creșterea capacității
de adaptare a salariaților din sănătate și asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile
cerințe de pe piața muncii prin calificare și consiliere profesională
Iulie-Octombrie 2013

În perioada 26.07.2013-28.10.2013 proiectul cu titlul Acces și participare la calificarea și
consilierea profesională! Creșterea capacității de adaptare a salariaților din sănătate și
asistență socială din Regiunea București-Ilfov la noile cerințe de pe piața muncii prin calificare
și consiliere profesională, a fost implementat cu succes, fiind respectate graficul planificat pentru
această perioadă, atât prin diverse metode inovative în mediul on-line, cât și în cadrul
activităților desfășurate.
În ceea ce privește activitatea de Management și administrare a proiectului, au fost
monitorizați cu succes indicatorii de proiect și atingerea acestora, fiind respectat planul de
management, realizându-se o comunicare permanentă cu partenerul de proiect și cu instituțiile
implicate în implementarea activităților.
Totodată, fiecare expert din cadrul proiectului a realizat rapoarte lunare individuale de
activitate, acestea fiind comasate ulterior în rapoarte generale lunare de activitate, în cadrul
cărora au fost sintetizate rezultatele din cadrul fiecărei activități în parte. Conform prevederilor,
toate documentele realizate în această perioadă au fost în realizate cu respectarea Manualului de
identitate vizuală și principiului egalității de șanse.
Actrivitatea nr.3, de informare și publicitate a proiectului, a fost implementată atât prin
elaborarea materialelor necesare (afișe workshop-uri nr.4-8, cursuri Infirmieră 3-6), cât și prin
realizarea de procese verbale de postare a acestora în cadrul locațiilor de desfășurare, fiind
realizate și fotografii la activități. Astfel, în această perioadă au fost postate în total 60 de afișe de
promovare, în total fiind până în prezent 122 afișe (15 afișe la conferința de promovare a
proiectului, 48 în sălile de curs și consiliere din cadrul sediului, 59 săli workshop-uri).
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Fig.nr.1-Afișe postate
În cadrul activității 4 Pregătirea, lansarea și promovarea proiectului, a fost continuată
campania de informare a grupului țintă și constituirea bazei de date cu salariații înscriși pentru
activitățile proiectului. Astfel, au fost înregistrate 170 de înscrieri (din care 8 on-line), în total
fiind înregistrate pe durata proiectului 661 înscrieri (depășire de 120%).

Fig.nr.2-Înscrieri
Tot în cadrul campaniei de informare au fost transmise prin fax 80 de adrese de invitație
de participare la cursurile de Infirmieră pentru unitățile sanitare din regiune și 2484 prin e-mail,
precum și 757 invitații pentru grupul țintă de a participa la activitățile de workshop.
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Fig.nr.3-Invitatii activități
Activitatea 6 Dezvoltarea si intretinerea unui site pentru implementarea și dezvoltarea
serviciilor de informare, consiliere și orientare profesionala a fost implementată cu succes,
fiind realizată mentenanța și popularizarea site-ului (1308 de vizite în perioadă). Astfel, de la
lansarea site-ului și până la sfârșitul lunii iunie au fost înregistrate în total 9795 de accesări din
cele 8000 preconizate, fiind astfel depășit indicatorul minim propus cu 22.43% (122.43%).

Fig.nr.4-Accesări site
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Totodată, a fost actualizată pagina de Facebook a proiectului, cu informații noi și utile
grupului țintă.

Fig.nr.5- Profil Facebook
Activitatea 7 Selecția și informarea grupului țintă; desfășurarea consilierii
individuale a avut loc în luna septembrie, fiind selectate 255 persoane în total dintre care 80
pentru activitatea de consiliere pentru cursurile de Infirmieră 4, 5 și 6 (40 prezentate) și 175
pentru workshop-urile nr.4-8 (124 prezentate).

Fig.nr.6- Selecție grup țintă
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În cadrul subactivității 7.3 Consilierea individuală au fost consiliate 40 de persoane (25
persoane-17-19.09.2013 și 15 persoane-24.09-2.09.2013).
Activitatea 8 Desfasurarea workshopurilor de orientare, informare si consiliere a
fost implementată în această perioadă prin prin organizarea următoarelor workshop-uri :
-

workshop-ului nr.4 în perioada 06-07.08.2013, la C Casa de Cultură a Studenților
București, cu 22 participanți, 21 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând
chestionare de evaluare a activității.

-

workshop-ului nr.5 în perioada 08.08-09.08.2013 2013, la Amfiteatrul Spitalulului
Universitar București, cu 26 participanți, 23 fiind evaluați, alături de alți un alt participant
neevaluat anterior la workshop-ul nr.4, fiecare dintre aceștia completând chestionare de
evaluare a activității.

-

workshop-ului nr.6 în perioada 02.09-03.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din
București, cu 23 participanți, toți cei 23 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând
chestionare de evaluare a activității.

-

workshop-ului nr.7 în perioada 10.09-11.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din
București, cu 17 participanți, 16 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând
chestionare de evaluare a activității.

-

workshop-ului nr.8 în perioada 17.09-18.09.2013, la Casa de Cultură a Studenților din
București, cu 36 participanți, 35 fiind evaluați, fiecare dintre aceștia completând
chestionare de evaluare a activității.

Fig.nr.7- Workshop-uri
4-8
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Activitatea 9 Autorizarea și desfășurarea cursurilor de calificare a fost implementată cu
succes în această perioadă prin demararea cursurilor de Infirmieră 3 (01.08.2013), 4, 5
(01.10.2013) și 6 (02.10.2013), fiecare cu câte 14 participanți. Astfel, în ceea ce privește
participanții la activitățile de formare profesională, în total au fost înregistrați 104 participanți la
cursuri, fiind depășit indicatorul inițial stabilit de 98 (+6.1%).

În cadrul Subactivității 9.4 Monitorizarea desfășurării programelor de formare
profesională s-a realizat monitorizarea desfășurării cursului de Infirmieră 3 și prin verificarea
rapoartele de activitate realizate de către formatori și responsabilii de instruire practică, listelor
de prezență a cursanților la orele de curs și de practică, agendelor de curs și fotografiilor.
Activitatea 10 Campaniile de conștientizare privind utilitatea și necesitatea
participării salariaților la formarea profesională a fost implementată în această perioadă prin
Subactivitatea 10.3 Desfasurarea campaniei de conştientizare a importantei şi a beneficiilor
participarii angajatilor la programele de formare profesionala continua, fiind respectată
strategia de desfășurare a campaniei de conștientizare.
A fost demarată campania de conștientizare prin distribuirea materialelor la demararea
cursurilor de Infirmieră 4,5 și 6 (01.10.2013) și la Workshop-urile 4 (07.08.2013), 5
(08.08.2013), 6 (06.09.2013), fiind realizate 4 procese verbal de distribuire a materialelor și 5
liste cu participanții la activitate.
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Au fost astfel distribuite 202 pliante (fiecare persoană a primit câte 2 pliante – persoanele
participante la curs fiind factori de diseminare a materilelor elaborate în cadrul campaniei de
conștientizare) și au fost postate 17 afișe.

Pentru desfășurarea campaniei în mediul on-line, a fost realizată o bază de date cu datele de
contact a medicilor și asistenților medicali din regiune București-Ilfov, fiind dezvoltată și
implementată pagina de conștientizare a importanței şi a beneficiilor participării angajaților la
programele de formare profesională continuă.
Totodată, prin intermediul procedurii on-line, respectiv a paginii de aterizare (pentru
campania de conștientizate) au mai fost informate și conștientizate 420 de persoane care au
deschis emailul și au citit invitația și au parcurs materialele de conștientizare din cadrul
proiectului din 2466 invitații (via sistemul de newslettere, pagina de constientizare) trimise pe emailurile colectate în baza de date a proiectului (dovadă anexată).
Atât procesul de implementare cât și cel de management al proiectului va fi permanent
îmbunătățit, în activitățile derulate un aspect important fiind dat de gradul de mulțumire resimțit
de participanții la acestea.
Articol înregistrat la data de 30 octombrie 2013,
Expert resurse umane,
Celmare Lidia
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Manager de proiect,
Rotilă Viorel

