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Progresul proiectului in luna SEPTEMBRIE 2011, anul II de implementare
Activităţi

Rezultate planificate

Indicatori/ Rezultate atinse

Procent
de
realizare

A0A. Managementul proiectului
A01. Planificare,
coordonare, realizare si
evaluare/monitorizare
activităţi proiect (S,
P1,P2,P3,P4)

Elab/actualizare Diagrama
Gantt detaliata
Rapoarte de activitate
Planificare lunară activităţi
Planuri implementare lunare
Rapoarte de progres lunare, fise
de monitorizare, RTF-uri
Dosare achiziţii
Elaborare Strategie de
comunicare şi relaţii cu publicul
centre

A02. Constituirea si
desfăşurarea activităţii
MIP - Management
Interregional al
proiectului (S)
Echipa Principala de
Management (EPM):
- Manager proiect
- Responsabil financiar
- Expert cu studii juridice
A03. Constituirea si
desfăşurarea activităţii
MRT- Management
Regional și Transnaţional

Activităţi de comunicare
Responsabilităţi / atribuţii ale
membrilor MIP in
implementarea proiectului
Minute întâlniri MIP
Contractare experţi
Notificări experţi etc

Minute întâlniri de lucru MRT
Întâlniri on-line
Întâlniri de lucru la sediul

-1 Diagramă Gantt actualizată
- rapoarte de activitate membri proiect
- rapoarte de activitate parteneri
- 5 planificări lunare (P+B) – luna
octombrie
-1 plan implementare luna octombrie
- Raport de progres luna august
- Fisa de monitorizare luna august
- activităţi de comunicare
- Documente financiare
- 6 dosar achiziţii luna septembrie

Activitate
continuă

- Elaborarea Strategiei de comunicare
şi relaţii cu publicul (CISPER N-V),
evenimente media
- Activităţi de comunicare
Activităţi de coordonare a proiectului

Elaborare contracte
Elaborare fise post experţi

- Activitate
continuă

Elaborare notificări

- minute întâlniri on –line
- coordonarea activităţilor din centre

Activitate
continuă -
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(S, P1,P2,P3,P4)
- 6 directori regionali
- Directorul Activităţilor
Transnaţionale -P3
A04. Monitorizare
ştiinţifică
(S, P1,P2,P3)

beneficiarului sau al
partenerilor

Monitorizare ştiinţifica
activităţi proiect

Coordonare/avizare documente

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

Activitate
continuă

Activităţi de coordonare/avizare
rapoarte de monitorizare ştiinţifica

ACTIVITATEA 1. Înfiinţarea dezvoltarea si susţinerea centrelor de incluziune socială
1.4. Funcţionarea
propriu-zisa a structurii
centrale, precum si a
structurilor regionale de
incluziune sociala

Selectarea comunităților
grupului țintă
- Parteneriate încheiate la nivel
local și regional atât cu instituții
specializate , ONG-uri si
potențiali angajatori
Servicii de informare/
consiliere/mediere
Servicii formare
Servicii de asistenta in cautarea
unui loc de munca (1200)

Criterii de selectare a comunităților
Plan de consiliere individuala
Plan de informare si conştientizare
Actualizare Bază de date cu potenţialii
actori pe segmentul de formare
(AJOFM si ONG –uri cu proiecte
POSDRU) actualizata
Actualizare Bază de date cu potenţialii
actori pe segmentul angajatori
(AJOFM si firme)
TOTAL MAI +IUNIE
+IULIE+AUGUST+SEPTEMBRIE:
1. COMUNITATI SELECTATE: 87
2. PARTENERIATE ÎNCHEIATE:
72
3. PERSOANE INFORMATE
/CONSILIATE/ MEDIATE: 1642
(173+364+278+636+191)
4. PERSOANE FORMATE: 26
(17+0+0+9+0)
5. PERSOANE PLASATE PE
PIAŢA MUNCII: 47 (7+7+7+14+12)
Din care in septembrie:
0 comunități selectate: 0 P2_TG
MURES, 0 CISPER BRAILA, 0

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
40 %
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CISPER IASI, 0 CISPER
TIMISOARA, 0 P1_AMARE
PHRALA, 0 P3_ ADRU.
2 parteneriate încheiate: 1 P2_TG
MURES, 41 CISPER BRAILA, 0
CISPER IASI, 0 CISPER
TIMISOARA, 0 P1_AMARE
PHRALA, 0 P3_ ADRU.
191 persoane informate /consiliate:
6+4+0 P2_TG MURES, 10+8+0
CISPER BRAILA, 0 CISPER IASI,
23+14+0 CISPER TIMISOARA,
33+15+0 P1_AMARE PHRALA,
50+28+0 P3_ ADRU.
0 persoane formate: 0 P2_TG
MURES, 0 CISPER BRAILA,9
CISPER IASI, 0 CISPER
TIMISOARA, 0 P1_AMARE
PHRALA, 0 P3_ ADRU.
13 persoane plasate pe piaţa muncii:
4 P2_TG MURES, 0 CISPER
BRAILA, 3 CISPER IASI, 0 CISPER
TIMISOARA, 6 P1_AMARE
PHRALA, 0 P3_ ADRU
Documente înregistrare grup ţinta
scanate
Anunţ promovare servicii CISPER
TIMIS (sept)
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.4.1: Organizarea
24 conferinţe organizate de 6 conferinţe planificate si realizate in
Activitate
conferinţelor la nivel
către centre (4 x 6 centre)
continua
luna aprilie
pana la
regional in vederea
Agende conferinţe regionale
Documente doveditoare (Agenda,
sfârşitul
promovării si
Mape conferinţe
Mape, liste participanţi, fotografii) –
proiectului
conştientizării asupra
Comunicate de presa
luna aprilie
activităţii si sprijinului
Liste participanţi
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oferit de centrele de
incluziune

45 %

Comunicate de presa
5 aprobări OIRPOSDRU CENTRU
coperta manual de incluziune sociala
Concept conferinţă regională
diseminare CISPER NV

de

6 COMUNICATE DE PRESA
CONFERINTA DISEMINARE (toate
centrele)
Metodologie campanii
Agende campanii
Liste participanţi
Planul campaniilor de
conştientizare a publicului

A.4.2: Organizarea si
desfăşurarea campaniilor
de informare si
conştientizare a
persoanelor de etnie roma,
privind necesitatea unui
stil de viata sănătos,
prevenirea părăsirii
timpurii a scolii si
beneficiile educaţiei etc.

2 campanii planificate si realizate:
educaţie si sănătate
1 campanie in curs de desfăşurare:
campania de ocupare
CAMPANIE EDUCATIE:
10 Comunicate de presa privind
organizarea/desfăşurarea/încheierea
campaniei de educaţie (luna iunie)
4 Comunicate de presa privind
organizarea/desfăşurarea/încheierea
campaniei de educaţie (luna iulie)
Afise +pliante campanie sănătate
CAMPANIE SANATATE:
6 Comunicate de presa privind
organizarea/desfăşurarea campaniei de
sănătate(luna iulie+august)
2 comunicate de presa Post Campanie Sănătate (august)
Afise +pliante campanie sănătate
Septembrie:
4 comunicate presa campanie
sănătate (CISPER TIMISOARA,
MURES, BUCURESTI, CLUJ)
1comunicat presa CAMPANIE
OCUPARE (TG MURES)

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
35 %
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CISPER Brăila : informare si
conştientizare 42 de persoane de etnie
roma
CISPER TG MURES: 10 afişe
distribuite

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,
actualizata continuu

- 1 pagina web actualizata
- documente doveditoare actualizare
site (Print – screen-uri)

- elaborare baza de date in
mediu Acess, pentru a permite
responsabililor
de
implementarea programelor de
formare
profesionala,
sa
înregistreze, zilnic, o serie de
date precum orele realizate,
prezentele
si
absentele
participanţilor

- 1 structura draft - Baza de date
actualizata
- Actualizare site-uri/blogspot-uri
parteneri (Blogspot Amare Prhala)

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
67%

- actualizare site-uri/blogspoturi parteneri
A.4.4 Elaborarea si
distribuirea materialelor
informative, precum
calendare cuprinzând
informaţii specifice legate
de viata si cultura
romilor….

- materiale informative
elaborate si distribuite
Planificare campanii de
promovare a culturii rome

- Elaborarea Planului de informare
- Elaborare afişe centre
- Elaborare materiale informative
- Planificare campanii de promovare a
culturii rome
CISPER Brăila: 42de persoane
informate care au primit materiale
informative
CISPER TG MURES: 40 pliante
distribuite

- filme de scurt metraj realizate

-1 draft machetă calendar 2012

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
62 %
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si difuzate

- conținut curs on-line limba romani
(VIII module)

A.4.5: Facilitarea
organizării evenimentelor
muzicale si a altor
evenimente culturale, de
către tinerele/tinerii artişti
romi

36 evenimente cultural-artistice
organizate de către centre
(6 evenimente x 6 centre)

- actualizare metodologie de
implementare a evenimentelor
(concept, planificare)
- elaborare concept si planificare
eveniment cultural artistic: Ziua
Lautarului (8 octombrie)
- distribuire afise si fluturasi in
vederea promovarii evenimentului
-

comunicate de presa activitati
culturale
4 comunicate de presa evenimente
culturale ( CISPER TG MURES,
TIMISOARA, BUCURESTI,
IASI)
1 afis+ 1 fluturas promovare
eveniment cultural (CISPER TG
MURES)
4 comunicate de presa POST EVENIMENT cultural ( 1 CISPER
IASI, 2 TIMISOARA, BUCURESTI)

A. 4.6. Înfiinţarea unei
unitati culturale in cadrul
fiecărui centru de
incluziune

Pregatirea/demararea înfiinţării celor 6
unităţi culturale
Fisa activitate culturala CISPER
BRAILA
Pliant promovare unitate culturala
CISPER CLUJ NAPOCA
Concept unitate culturală CISPER NV
Raport unitate culturala (Cisper
Centru)

A.4.7: Acţiuni de suport
adresate romilor pentru

2 AFISE+ 1PLIANT –
PROMOVARE UNITATE
CULTURALA (CISPER
BUCURESTI 1+1, TG MURES 1afis)
Total contracte: 51
(mai+iunie+iulie+august)

6-unitati culturale înfiinţate in
cele 6 centre( 1/centru),
elemente de identitate vizuala
culturala

- plan organizare acţiuni suport
pentru organizaţiile voluntare

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
30 %

Activitate
continua
pana la
sfârşitul
proiectului
10 %

Activitate
continua
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înfiinţarea unor
organizaţii voluntare, in
comun cu alte categorii
vulnerabile

- întruniri cu scop de informareconsiliere individualizata sau pe
grup,
- sprijinirea romilor care
intenţionează
sa
înfiinţeze
organizaţii voluntare

Luna septembrie 28:
2 contracte de voluntariat încheiate
(CISPER Brăila)
9 contracte de voluntariat incheiate
(CISPER N-E Iaşi)
1 contract de voluntariat încheiat (CISPER
V TIMIS)

0 contracte de voluntariat încheiate
(CISPER CLUJ –NAPOCA)
5 contracte de voluntariat încheiate
(CISPER Centru Mureş)
11 contracte de voluntariat încheiate
(CISPER BUCURESTI)
Actualizare registre voluntari
Plan de lucru voluntari
Rapoarte activitate voluntari
Promovare activitate voluntari(AFIS)
CISPER BUCURESTI

pana la
sfârşitul
proiectului
20 %

