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Progresul proiectului la data de 31 IULIE 2012, 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,
RTF-uri, rambursări

Documente financiare
Dosare achiziţii

-1 Diagramă Gantt actualizată
- rapoarte de activitate membri
proiect
- rapoarte de activitate parteneri
- 5 planificări lunare (P+B) – luna
august
- Raport de progres luna iunie
- activităţi de comunicare

Documente financiare
Iniţiere achiziţie „Servicii organizare
evenimente” – luna iulie

Elaborare/aprobare elemente de
identitate vizuala. Diseminare
stadiu implementare proiect.
Comunicare interna si externa
proiect (comunicate de presa,
anunturi ziar, site-uri etc.)

- Activităţi de comunicare: şedinţe
skype, comunicare prin e-mail,
telefonic.

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

Responsabilităţi / atribuţii ale
membrilor MIP in
implementarea proiectului
Minute întâlniri MIP

Activităţi de coordonare a proiectului

A03. Constituirea si
desfăşurarea activităţii
MRT- Management

Minute întâlniri de lucru MRT
Întâlniri on-line

Contractare experţi
Notificări experţi etc

Activitate
continuă

Elaborare contracte
Elaborare fise post experţi

- Activitate
continuă

Elaborare notificări /acte adiţionale

- minute întâlniri on –line
- coordonarea activităţilor din centre

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

Întâlniri de lucru la sediul
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
Activităţi de coordonare/avizare
rapoarte de monitorizare ştiinţifica

Activitate
continuă

ACTIVITATEA 1. Înfiinţarea dezvoltarea si susţinerea centrelor de incluziune socială
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
1.2
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
1.3. Dezvoltarea si
furnizarea programelor de
pregătire (cu durata de 80
ore) pentru personalul

1 studiu privind amplasarea

1 studiu elaborat privind amplasarea

centrelor in locaţii accesibile

centrelor in locaţii accesibile

comunităţilor de romi

comunităţilor de romi
100 %
Activitate
finalizata

- 6 spatii identificate

- 6 spatii identificate

-6 spatii contractate

-6 spatii contractate

- dotare spatii

- 6 liste cu necesarul privind dotarea
centrelor

- 36 persoane cursate

100 %
Activitate
finalizata

- lista 48 persoane cursate
133,3 %
Activitate
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centrelor de incluziune
(36 persoane)

- 36 persoane certificate

- fise de curs

- fise de curs

- suporturi curs

finalizata

- suporturi curs
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
Baze de date cu locuri de munca
vacante (lunare) si angajatorii,
reactualizată pentru luna raportată
Actualizare Bază de date cu potenţialii
actori pe segmentul de formare
(AJOFM-uri si ONG -uri).
TOTAL APRILIE 2011 –IULIE
2012:
1. COMUNITATI SELECTATE: 87
2. PARTENERIATE/ACORDURI
ÎNCHEIATE: 110
3. PERSOANE INFORMATE
/CONSILIATE: 1630 ( 47 I)
7 parteneriate/acorduri încheiate: 2
P2_TG MURES, 1 CISPER BRAILA,
0 CISPER IASI, 0 CISPER
TIMISOARA, 3 P1_AMARE
PHRALA,1 P3_ ADRU.
47 persoane informate /consiliate: 3
P2_TG MURES, 0 CISPER BRAILA,
3 CISPER IASI, 13 CISPER
TIMISOARA, 25 P1_AMARE
PHRALA, 0 P3_ ADRU.
Completare anexe grup ţinta
Documente înregistrare grup ţinta
scanate

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
95 %
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ACTIVITATEA 2 Dezvoltare parteneriat transnaţional pentru sprijinirea programelor inovatoare ce vizează
combaterea şomajului prin promovarea măsurilor integrate în perspectiva dezvoltării antreprenoriatului
Activitatea 2.1
1 studiu privind profilul
1 studiu privind profilul grupului ţinta 100%
Identificarea si elaborarea
grupului ţintă
profilului grupului ţinta,
avându-se in vedere
nevoile specifice si
caracteristicile sociale ale
comunităţii romilor care
va beneficia de asistenta
oferita de centrele de
incluziune
Activitatea
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
Activitatea 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,
noţiuni fundamentale
privind drepturile si
obligaţiile legale si sociale

1 studiu socio-economic

1 studiu socio-economic

100%

- 1 metodologiei conceputa in

- 1 metodologie concepută in vederea

100%

vederea elaborării Ghidului

elaborării Ghidului manual de

manual de incluziune

incluziune

-1 Ghid manual de incluziune

-1 Ghid manual de incluziune sociala

sociala
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etc
Activitatea 2.4.
Realizarea unui studiu
privind caracteristicile
socio-istorice ale romilor
in diferite regiuni si
contribuţia semnificativa a
acestora in sfera culturala
si sociala a comunităţii
din care fac parte

- 1 studiu privind

- 1 studiu privind caracteristicile socio

caracteristicile socio-istorice ale

- istorice ale romilor in diferite regiuni

100%

romilor in diferite regiuni

ACTIVITATEA 3 Furnizarea programelor de pregătire specifice persoanelor de etnie roma, in special tineri, in vederea
implicării active a acestora in asigurarea incluziunii sociale si profesionale.
A.3.1: Furnizare programe
de instruire periodice
pentru tinerii de etnie
roma, privind rolul de
mediator (initiere in
mediere comunitara,
sociala etc.), in vederea
implicarii acestora in
facilitarea accesului
romilor la serviciile
publice

Programe de instruire – privind rolul
de mediator- 120 persoane 20/regiune, Liste de prezenta,
Cataloage, Chestionare evaluare
curs+lector

Planificare implementare
activitate
Activitati de informare privind
desfasurarea instruirii
Recrutare/selectie cursanti
Autorizare cursuri „Lucrător
social”.
Metodologie selecţie cursanţi –
draft.
Selecţie lectori

20 %

Aplicarea formularelor din
metodologia de selecţie a
cursanţilor
Pregătire contracte de formare
cu plata subvenţie ( 120
persoane + 2 persoane /centru
rezerva)

A.3.2: Furnizare programe
de instruire periodice
pentru tinerii romi in

Programe de instruire – in domenii
precum: comunicare, informare,
promovare, facilitarea relaţiei cu

Planificare implementare
activitate
Activitati de informare privind

18 %
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domenii precum
comunicare, informare,
promovare, facilitarea
relatiei cu mass-media -

mass-media - 120 persoane 20/regiune, Liste de prezenta,
Cataloage, Chestionare evaluare
curs+lector

desfasurarea instruirii
Recrutare/selectie cursanti
Iniţiere autorizare cursuri
„Cameraman - fotoreporter”.
Metodologie selecţie cursanţi
Pregătire contracte de formare
cu plata subvenţie ( 120
persoane + 2 persoane /centru
rezerva)

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
Total: 11 conferinţe
conferinţelor la nivel regional
5 conferinţe planificate si
in vederea promovării si
realizate in luna aprilie
conştientizării asupra
Documente doveditoare
activităţii si sprijinului oferit
(Agenda, Mape, liste
de centrele de incluziune
participanţi, fotografii) –
luna aprilie
Comunicate de presa
Activitate
Conferinţe planificate si organizate de
conferinţa
diseminare
continua pana la
către centrele regionale
rezultate
sfârşitul
Agende conferinţe regionale
5 conferinţe de diseminare
proiectului
Mape conferinţe
a rezultatelor
Comunicate de presa
(1/centru)
47 %
Liste participanţi
5
Dosare
conferinţa
diseminare
1 conferinta regionala
planificata si organizata:
”Învățarea limbii rromani
– importanță și metode”CISPER MURES – luna
decembrie
A.4.2: Organizarea si
Activitate
Planul campaniilor de conştientizare a
4 campanii planificate si
desfăşurarea campaniilor de
continua pana la
publicului
realizate: educaţie,
informare si conştientizare a
sfârşitul
sănătate, recensământ si
Concept campanii
persoanelor de etnie roma,
proiectului
ocupare
privind necesitatea unui stil de
Liste participanţi
1 campanie in curs de
viata sănătos, prevenirea
63 %
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părăsirii timpurii a scolii si
beneficiile educaţiei etc.

DERULARE:
CAMPANIA PE
SĂNATATE (2012) –
toate centrele, excepţie
CISPER BRAILA care
derulează CAMPANIA
PE EDUCATIE (2012), si
CISPER BUCURESTI
care trebuie sa efectueze
pana la sfârşitul anului
ambele campanii.

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

A.4.4 Elaborarea si
distribuirea materialelor
informative, precum
calendare cuprinzând
informaţii specifice legate de
viata si cultura romilor….

- 1 pagina web funcţionala, actualizata
continuu
- 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
- actualizare site-uri/blogspot-uri
parteneri
- Elaborarea si distribuire materiale
informative

- filme de scurt metraj realizate si
difuzate

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

- Elaborarea Planului de
informare
- Elaborare afişe centre
- Elaborare materiale
informative
- distribuire materiale
informative
- conţinut curs on-line
limba romani (VIII
module)
- 1200 CD-uri Melodii
Rome imprimate
- finalizare calendare 2012
- 1482 calendare tipărite
- 7341fluturaşi
- 605 afişe
- 1276 pliante

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
76%

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
76 %
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A.4.5: Facilitarea organizării
evenimentelor muzicale si a
altor evenimente culturale, de
către tinerele/tinerii artişti
romi

In perioada anterioara CR3
au fost organizate 19
evenimente
cultural
artistice, 6 desfăşurate cu
ocazia Zilei Internaţionale
a Romilor – 8 aprilie
2011(1/centru),
6
evenimente cu ocazia Zilei
Muzicianului Rom in luna
octombrie
(1/centru),
precum si alte
7
evenimente organizate si
desfăşurate cu ocazia unor
evenimente
locale,
evenimente in cadrul
cărora a fost promovata
cultura si creaţia roma.

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

- 1657 mape
- pixuri, insigne
Pregatirea CD-ului
interactiv “Istoria Romilor”
– CISPER TIMISOARAdraft
Realizarea in luna aprilie a
4 episoade din
documentarul privind
istoria romilor din BanatCISPER TIMISOARA
- CURS On-line de lb.
rromani – CISPER
MURES
- fluturaşi, afise campanie
educaţie
Total 35 evenimente in
perioada aprilie 2011iulie 2012
Aprilie 2011
6 evenimente cultural
artistice desfăşurate cu
ocazia Zilei Internaţionale
a Romilor – 8 aprilie
2011(1/centru)
August 2011
- 2 evenimente culturale in
luna august - CISPER
CLUJ NAPOCA si
CISPER BRAILA
Septembrie
4 evenimente culturale in
luna septembrie: CISPER
CLUJ NAPOCA, CISPER
TIMISOARA, CISPER TG
MURES
si
CISPER
BRAILA
Octombrie 2011
7 evenimente culturale
organizate cu ocazia Zilei
Internationale a
Muzicianului Rom
(1/centru) – 7-9 octombrie
2011 (2 evenimente
organizate de catre

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
93 %
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In perioada raportată,
respectiv 16 noiembrie 29 februarie,
au fost
realizate in total 10
evenimente de către toate
cele 6 centre. Astfel in luna
decembrie
au
fost
organizate.

CISPER IASI)
Decembrie 2011
4 evenimente:
CISPER BRAILA
evenimentul „Identitate și
Diversitate”; CISPER
CLUJ NAPOCA
evenimentul „Tradiţii
rome de sărbători”;
CISPER BUCURESTI
evenimentul „Ziua
Minorităţilor din
România”; si CISPER
IASI evenimentul
„Tradiţii rome de
sărbători”
Ianuarie 2012
5 evenimente planificate
si realizate cu ocazia Zilei
Internaționale pentru
Comemorarea Memoriei
Victimelor Holocaustului
(27 ianuarie 2012)
Februarie 2012
1 eveniment in luna
februarie ( 2.02.2012) –
CISPER BRAILA dedicat Zilei
Holocaustului
Aprilie 2012 – 2
evenimente
CISPER CLUJ - Ziua
Internationala a Romilor
(8 aprilie)
CISPER TG MURES Concurs și Expoziție
Fotografcă ”Copilul Rom”
cu ocazia Zilei
Internaționale a Romilor
de 8 aprilie
Dosare evenimente
culturale
Comunicate de presa presi post- evenimente
Afise evenimente
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Mai 2012: 1 eveniment
CISPER BRAILA: „1
mai 2012
Iunie 2012: 3 evenimente
CISPER BUCURESTI:
Ziua Internaţionala a
Copilului
CISPER TIMISOARA:
Ziua Internaţionala a
Copilului
CISPER IASI: Ziua
Internaţionala a Copilului
6-unitati culturale înfiinţate in cele 6
centre( 1/centru), elemente de identitate
vizuala culturala

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

6 unitati culturale infiintate
Concepte unităţi culturale
AFISE+ PLIANTE –
PROMOVARE UNITATI
CULTURALE
Realizare dosare activităţi
organizate prin unitatea
culturală
Planificare si realizare
activităţi unităţi culturale
conform planificărilor din
centre:
CISPER BRAILA:
Ziua Mondială a Şahului –
concurs de şah pentru copii
romi ; Ziua Mediatorului
Sanitar Rom;
CISPER IASI – Ziua
porţilor deschise la
CISPER Iasi; Ziua
mediatorului sanitar rom;
CISPER TIMISOARA Ziua invatamantului pentru
romi ; Ziua Mediatorului
Sanitar Rom;
CISPER CLUJ - Ziua
Mediatorului Sanitar Rom
(25 iulie);
CISPER TG MURES
Micul Ceteraș ; Ziua
Internațională a Populației;

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
50 %
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__________________________________________________________________________________________________________________________

CISPER BUCURESTI
Romii si meşteşugul
artelor plastice; Ziua
Mediatorului Sanitar Rom.
Total: 118 activităţi
culturale
Actualizare
registru
voluntari

A.4.7: Acţiuni de suport
adresate romilor pentru
înfiinţarea unor organizaţii
voluntare, in comun cu alte
categorii vulnerabile

Concept si planificare
activitate voluntari

- plan organizare acţiuni suport pentru
organizaţiile voluntare
- întruniri cu scop de informareconsiliere individualizata sau pe grup,
- sprijinirea romilor care intenţionează
sa înfiinţeze organizaţii voluntare

1
organizaţie
de
voluntariat înfiinţata CISPER MURES
- draft statut ONG -uri
Demararea activităţii de
constituire a organizaţiilor
voluntare
(ONG-uri,
fundaţii, asociaţii) de către
celelalte centre;
Elaborarea
„Ghidului
voluntariat

structurii
pentru

Rapoarte acţiuni lunare

Activitate
continua pana la
sfârşitul
proiectului
48 %

