"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de
etnie rromă
Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509
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Progresul proiectului in luna decembrie 2010, anul I de implementare
Activităţi

Rezultate planificate

Indicatori/ Rezultate atinse

Procent de
realizare

A0. Managementul proiectului
-1 Diagramă Gantt actualizată
-1 buget in detaliu proiect,
actualizat

Elab/actualizare Diagrama Gantt
detaliata,
Buget proiect(general, parteneri)
Datele de contact si identitatea
vizuală a proiectului,
Proceduri, template-uri proiect
A01. Planificare, realizare si
evaluare/monitorizare activităţi
proiect (S, P1,P2,P3,P4)

Dosare achiziţii, Liste achiziţii,
Procese verbale de recepţie
Rapoarte de progres lunare, fise
de monitorizare, RTF-uri
Conferinţa de lansare.

- 4 bugete parteneri
actualizate (1 /partener)
- 5 template-uri
financiar/administrative: state
de plata, fisa de pontaj,
contract de munca, contract
de închiriere, evidența
cheltuielilor
- rapoarte de activitate
membri proiect
- rapoarte de activitate
parteneri

Conferinţa încheiere proiect

- 5 planificări lunare (P+B) –
luna ianuarie

Planificare lunară activităţi,
planuri implementare lunare,
rapoarte de activitate

-1 plan implementare luna
ianuarie

Activităţi de comunicare

Activitate
continuă

- 1 Plan comunicare care
cuprinde toate activităţile de
comunicare, informare si
publicitate – draft
- Draft-uri documente
conferinţa de lansare
Draft-uri lista necesar spatii
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A02. Constituirea si
desfăşurarea activităţii MIP Management Interregional al
proiectului (S)

Fise de post

Echipa Principala de
Management (EPM):
- Manager proiect
- Responsabil financiar
- Expert cu studii juridice

Minute întâlniri MIP

A03. Constituirea si
desfăşurarea activităţii MRTManagement Regional și
Transnaţional (S, P1,P2,P3,P4)
- 6 directori regionali
- Directorul Activitatilor
Transnationale -P3

A04. Monitorizare ştiinţifică (S,
P1,P2,P3)

Responsabilităţi / atribuţii ale
membrilor MIP in implementarea
proiectului

Activităţi de coordonare a
proiectului

- Activitate
continuă

Minuta întâlnire on –line
Minute întâlniri de lucru MRT
- fise post centre
Întâlniri on-line
- contracte de munca
Întâlniri de lucru la sediul
beneficiarului sau al partenerilor

- Rapoarte de monitorizare
ştiinţifica a cercetărilor, studiilor,
a activităţii de elaborare a
ghidurilor si a evenimentelor
cultural artistice

Activitate
continuă -

- Organigrama CISPER draft

Elaborarea metodologiei
pentru monitorizarea
ştiinţifică
Elaborarea Planului de
monitorizare ştiinţifică

Activitate
continuă

ACTIVITATEA 1. Înfiinţarea dezvoltarea si susţinerea centrelor de incluziune socială
A.1.1 Elaborarea studiului in
vederea dezvoltării centrelor de
incluziune si echipării acestora
cu competentele si categoriile de
servicii personalizate, având in
vedere parametrii geografici,
sociali, economici si istorici

- 1 Studiu/ cercetare privind
amplasarea centrelor in locaţii
accesibile comunităţilor de romi
din
fiecare
regiune
de
implementare

1 studiu elaborat privind
amplasarea centrelor in locaţii
accesibile comunităţilor de
romi

100 %
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A.1.2 Identificarea, închirierea
si dotarea spatiilor centrelor de
incluziune,
luându-se
in
considerare
stabilirea
unei
locaţii cât mai accesibile pentru
comunităţile de romi din fiecare
regiune de implementare

- aplicarea procedurilor de
identificare/ contractare spatii
- 6 spatii identificate
-6 spatii contractate
- dotare spatii

- studiu de piaţa in vederea
identificării/închirierii
spaţiului

40 %

- 3 spaţii contractate (Tg
Mureş, Timiş, Cluj )
- Dosare închiriere

ACTIVITATEA A2. Elaborarea cercetărilor, studiilor si ghidurilor privind nevoile specifice ale grupului
ţintă in vederea particularizării intervenţiilor suport oferite
A2.1. Identificarea si elaborarea
profilului grupului ţinta, avânduse in vedere nevoile specifice si
caracteristicile
sociale
ale
comunităţii romilor care va
beneficia de asistenta oferita de
centrele de incluziune
A 2.2. Identificarea si stabilirea
nevoilor specifice sociale si
economice la nivel local,
contribuind la realizarea unui
studiu privind noile ocupaţii in
curs de dezvoltare, conducând la
identificarea unor noi forme si
condiţii
de
reabilitare
profesionala si integrare pe piaţa
muncii a romilor
A 2.3. Elaborarea unui Ghidmanual de incluziune sociala,
adresat persoanelor de etnie
roma, particularizat in funcţie de
necesitaţilor lor specifice, care
va include module de dezvoltare
a competentelor lingvistice etc.

1 studiu/cercetare-ghid privind
profilul grupului ţintă.

1 cercetare privind noile ocupaţii
ȋn curs de dezvoltare (studiu
socio-economic)

metodologie in vederea
elaborării Ghidului manual de
incluziune
1 ghid manual de incluziune
sociala.

- demararea activităţilor de
identificare
a
profilului
grupului ţinta
- Elaborarea fişierului de
sistem al bazei de date alocata
centralizării chestionarelor pe
gospodarii

40 %

- stabilirea instrumentelor
metodologice
privind
realizarea cercetării

- Elaborarea fişierului de
sistem al bazei de date alocata
centralizării chestionarelor pe
servicii

- activităţi de comunicare(email, telefon, messenger) in
vederea realizării activităţii

40 %

40 %

- draft metodologie
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A 2.4. Realizarea unui studiu
privind caracteristicile socioistorice ale romilor in diferite
regiuni
si
contribuţia
semnificativa a acestora in sfera
culturala si sociala a comunităţii
din care fac parte

- 1 studiu/cercetare
privind
caracteristicile socio-istorice ale
romilor in diferite regiuni

- stabilirea instrumentelor
metodologice
privind
realizarea studiului/cercetării
40 %
- Realizarea studiului privind
comunităţile de romi din jud.
Cluj

ACTIVITATEA 4 Implementarea activităţilor care vizează: schimbarea atitudinii sociale fata de comunităţile de
romi, b.conștientizarea comunităţii de romi privind teme legate de sănătate, educaţie, integrarea sociala, c.
promovarea voluntariatului in activităţile dedicate incluziunii persoanelor de etnie roma
A.4.3 Realizarea si actualizarea
periodica a paginii de internet in
vederea asigurării vizibilităţii si
transparentei serviciilor oferite
de centrele de incluziune

- 1 pagina web funcţionala,
actualizată continuu

A.4.4 Elaborarea si distribuirea
materialelor informative,
precum calendare cuprinzând
informaţii specifice legate de
viata si cultura romilor, filme de
scurt metraj si documentare

- materiale informative elaborate
si distribuite

-

- calendare cu motive din cultura
romilor

- 1 concept pagina web
elaborat

culegere
imagini/poze
specifice culturii romilor in
vederea
elaborării
calendarelor

40 %

20%

- 6 draft-uri calendar

- filme de scurt metraj difuzate
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