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ARTICOL DE PROGRES NR. 5
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
Octombrie - Decembrie 2013

În perioada 29.10-30.12.2013 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.
Activitatea 3 Informarea și publicitatea proiectului, a continuat în mediul on-line, prin
promovarea informațiilor despre proiect pe site-ul proiectului și actualizarea paginii de
socializare (facebook) a proiectului.
În sălile de curs în care a continuat desfășurarea cursurilor de Infirmieră 3, 4, 5 și 6 au fost
menținute afișele postate cu prilejul demarării cursurilor. De asemenea, au fost menținute
afișele postate la sediul beneficiarului și al partenerului.
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Activitatea 5 Elaborarea, multiplicarea și diseminarea Ghidului de orientare și
consiliere profesională a salariaților din sănătate și asistență socială. În cadrul acestei
activități, a fost stabilită structura și tematicile ce vor fi abordate, demarându-se procesul de
documentare cu privire la materialele necesare și informațiile relevante pentru elaborarea
ghidului de orientare și consiliere profesională.
De asemenea, a fost demarată activitatea de finalizare a studiului ce va fi parte a ghidului
de orientare și consiliere profesională.
Activitatea 6 Dezvoltarea si întreținerea 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 (270 de vizite în perioadă), fiind deja atins și
depășit indicatorul minim propus de 8000 accesări.

Accesări site
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Fig. nr. 1 - Accesări site
Totodată, a fost actualizată pagina de socializare (Facebook) a proiectului, cu informații
noi și utile grupului țintă.
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Fig. nr. 2 - Profil Facebook
Activitatea 9 Autorizarea și desfășurarea cursurilor de calificare a fost implementată cu succes
în această perioadă prin continuarea cursurilor de Infirmieră 3 (demarat în 01.08.2013), 4, 5
(demarat în 01.10.2013) și 6 (demarat în 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 cu 6.1% indicatorul inițial stabilit (98 de persoane).
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Fig. nr. 3 - Participare cursuri
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În cadrul Subactivității 9.4 Monitorizarea desfășurării programelor de formare profesională
s-a realizat monitorizarea desfășurării cursurilor de Infirmieră 3, 4, 5 și 6 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. De
asemenea, s-a procedat la verificarea telefonică prin sondaj a cursanților.
Au fost întocmite lunar rapoarte intermediare de monitorizare pentru cursurile aflate în
desfășurare.
Activitatea 10 Campaniile de conștientizare privind utilitatea și necesitatea
participării salariaților la formarea profesională a fost implementată în această perioadă prin
Subactivitatea 10.3 Desfășurarea campaniei de conştientizare a importantei şi a beneficiilor
participării angajaților la programele de formare profesională continuă, fiind respectată
strategia de desfășurare a campaniei de conștientizare.
A fost continuată cea de a doua campanie de conștientizare în mediul on-line, în baza Structurii
tehnice și logice realizate în acest scop.

Fig. nr. 4 - Structura tehnică și logică de organizare a campaniei on-line
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Astfel, prin intermediul procedurii on-line, respectiv a paginii de aterizare (pentru campania
de conștientizate) a fost promovată importanța şi beneficiile participării angajaților la programele
de formare profesională continuă.

Activitatea 11 Evaluarea rezultatelor proiectului și diseminarea experiențelor și bunelor
practici dobândite pe parcursul implementării a fost desfășurată în această perioadă prin
implementarea Subactivității 11.1 Analiza si evaluarea rezultatelor proiectului.
Astfel, în cadrul acestei activități a fost demarat procesul de analiză și evaluare a rezultatelor
proiectului, centralizându-se rezultatele înregistrate până în prezent.
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 6 ianuarie 2014
Expert resurse umane,
Celmare Lidia

Manager de proiect,
Rotilă Viorel
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