
RAPORT DE PROGRES 

Nr. …. / …………

RAPORT

1. Numărul raportului de progres: 1
2. Perioada de referinţă: 01/10/2009 - 30/09/2010
3. Date despre organizaţie: 

 Numele organizaţiei:

Adresa:  

Contact:  

CUI/ Cod fiscal: 

4. Detalii despre proiect:

Titlu proiect: 

Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate)

Obiectiv general:

 Integrarea  sociala completa si stabila a tinerilor (băieţi şi fete) care părăsesc 

centrele de plasament  

Obiective specifice:

1.  Asigurarea găzduirii temporare a tinerilor care părăsesc instituţiile statului. 

2. Dezvoltarea abilităţilor sociale şi a deprinderilor de viaţă independentă a acestor 

tineri.

3. Sprijinirea integrării în muncă a beneficiarilor

1

Asociatia” Sprijinirea Integrarii Sociale” (A.S.I.S.)

Bucuresti , sector 3, B-dul C. Coposu nr. 4, bl.105 A sc. 4, ap.94

Tel./fax : 021 323 3855, Tel.  031 417 9995

6347840

Serviciu rezidential de formare a deprinderilor de viata independenta 
(Apartament social)

Bucuresti
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5. Stadiul proiectului: 
5.1 Cadrul fizic:  Se va completa cu descrierea stadiului  proiectului  din punct de 
vedere fizic daca este nevoie de amenajarea vreunui spatiu fizic sau de activitati de 
achizitii  materiale, etc. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut (lunar 
sau trimestrial), chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a realizat nici  
o cheltuială. 
Apartamentele destinate proiectului sunt  dotate in  conformitate cu  standardele 

de calitate prevazute in legislatia actuala. Pentru perioada de referinta ( octombrie 

2009 –septembrie 2010 ) nu a fost planificata nicio activitate vizand reamanajarea 

sau reutilarea spatiilor in care se desfasoara proiectul. 

5.2 Descrierea stadiului de implementare a proiectului    

Nota:   Beneficiarii  programului  nu  formeaza  un  grup  stabil  pentru  o  perioada 
determinata.Pe  masura  ce  se  realizeaza  pasi  importanti  in  sensul  dobandirii 
deprinderilor de viata independenta si a  integrarii sociale a unora dintre tineri  acestia 
parasesc apartamentul iar alti tineri le iau locul.
   Rulajul populatiei este continuu,iar instruirea fiecarui tanar/a se realizeaza secvential si 
progresiv  in baza unui program personalizat de interventie. 

Activitate Persoanele 
implicate în 
implementar
ea activităţii 

(cu 
menţionarea 

cu normă 
întreagă/cu 

normă 
redusă)

Perioada de 
desfăşurare a 

activităţii

Stadiul de 
realizare a 

activităţilor la 
momentul 
raportării

Gradul de 
realizare a 

activităţilor ca 
procent 

corespunzător 
perioadei de 

raportare

Observaţii

1.Activitati de 
informare , 
educare si 
instruire

1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

  Complet- pentru 
3  absolventi

In desfasurare- 
pentru 3 
beneficiari

100%

70%
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2.Activitati de 
acumulare a 
unor deprideri 
socialmente 
dezirabile din 
punct de 
vederea al 
igienei 
personale si 
al locului de 
viata

1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet – pentru 
3 absolventi

                    

In desfasurare 
-pentru 3 
beneficiari

100%

80%

3.Activitati 
privind 
monitorizarea 
integrarii si 
suport post-
integrare

1 persoana 
(norma
    Intreaga)

Pe toata 
perioada 
raportata

In desfasurare- 
pentru 3 
absolventi

60%

4.Activitati de 
formare si 
consolidare a 
depriderilor 
de 
autogospodar
ire

1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet – pentru 
3 absolventi

In desfasurare 
-pentru 3 
beneficiari

100%

60%

5.Activitati de 
acumulare a 
unor 
cunostinte de 
cultura 
generala

1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet- pentru 3 
absolventi

In desfasurare –
pentru 3 
beneficiari

100%

75%

6.Activitati de 
consiliere 
sociala in 
vederea 
pregatirii 
profesionale

1 persoana 
(norma 
intreaga)

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet- pentru 3 
absolventi

In desfasurare –
pentru 3 
beneficiari

100%

85%

7.Activitati de 
consiliere 
sociala in 
vedera 
integrarii in 
munca

    1 
persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet – pentru 
3 absolventi

In desfasurare 
-pentru 3 
beneficiari

100%

85%

8.Activitati de 
consiliere 
psihologica

1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet – pentru 
3 absolventi

In desfasurare –
pentru 3 
beneficiari

100%

85%

9.Activitati de 
consiliere 
sociala in 

 1 persoana 
(norma
    Intreaga) 

Pe toata 
perioada 
raportata

Complet-pentru 3 
absolventi

100%
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vedera 
achitarii 
datoriilor fata 
de stat/ a 
functionarii ca 
membru 
deplin al 
comunitatii

In desfasurare- 
pentru 3 
beneficiari

65%

5.3.  Rezultatele obţinute până la momentul raportării 
In  urma  acordarii   serviciilor  sociale  tinerilor  proveniti  din  sistemul  de  asistenta 

sociala si protectia drepturilor copilului din sectorul 6 au fost inregistrate urmatoarele 

rezultate:

-3 tineri au absolvit programul  si se intretin din retributie

-2 tineri locuiesc intr-un imobil inchiriat si au o autonomie totala

-1 tanar a fost reintegrat in mediul familial 

-3 tineri sunt inclusi in program

-5 tineri au accesat piata muncii obtinand un loc de munca cu forme legale

-2 tineri continua studiile cu rezultate bune

-1 tanar a absolvit un curs de calificare profesionala

-1 tanar a finalizat studiile preuniversitare 

-1 tanar a fost reabilitat din punct de vedere judiciar

- niciun  tanar nu a abandonat  programul

5.4Rezultatele aşteptate pentru perioada următoare
- 1 tanar va fi inclus in program

-  1 tanar va absolvi programul  

-  Niciun tanar inclus in program nu va renunta la locul de munca 

- Tinerii  inscrisi  intr-o  forma de  invatamant  vor  frecventa  cu  regularitate 

cursurile

- Niciun tanar  nu va abandona programul

- Cei 2 absolventi care au autonomie totala (locuiesc in gazda si se intretin 

din retributie)  isi mentin aceasta pozitie socio-profesionala

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)
4
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     Nu este cazul

5.6. Modificări esenţiale faţă de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau 
previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Nu este cazul

5.7. Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile (daca este cazul): 
      Nu este cazul

6. Indicatori 

Indicator Valoarea indicatorului 
cantitativ general 

propus

Valoarea obţinută până 
în acest moment

%

Rezultate (1) UM      
(2) 

Cantitat
e

(3)

UM      
(4)

Cantitate
(5)

60  intalniri de 
lucru cu institutiile 
partenere

Nr.  intalniri 24 Nr.  intalniri 60 250

50 Sesiuni 
individuale cu 
tinerii pentru 
identificarea si 
accesarea unui 
loc de munca

 Nr. sesiuni
individuale

36  Nr. sesiuni
individuale

50 138

5 tineri angajati 
cu forme legale

 Nr.beneficia
ri

5 Nr.beneficiar
i

5 100

59 vizite de 
monitorizare a 
tinerilor la locul 
de munca

Nr. vizite 
monitorizare

54 Nr. vizite 
monitorizare

59 109

30 sedinte de 
consiliere 
psihologica cu 
beneficiarii

Nr.sedinte 
consiliere

12 Nr.sedinte 
consiliere

30 250

54.Demersuri 
pentru asitarea 
medicala a 
beneficiarilor

 Nr.demersur
i medicale

24 Nr.demersuri 
medicale

54 225
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45 sesiuni 
informative pentru 
orientarea 
profesionala

Nr. sesiuni 
informative

42 Nr. sesiuni 
informative

45 107

46 demersuri 
administrativ-
juridice 

Nr. 
demersuri

24 Nr. 
demersuri

46 191

67 activitati de 
petrecerea 
timpului liber

Nr. activitati 
de 
petrecerea 
timpului liber

72 Nr. activitati 
de 
petrecerea 
timpului liber

67 93

63 sesiuni 
individuale de 
consiliere sociala

Nr. sesiuni 
individuale 

72 Nr. sesiuni 
individuale

63 87.5

70 demersuri 
pentru 
identificarea unui 
spatiu de locuit

Nr. 
demersuri

30 Nr. 
demersuri

70 233

27 vizite de 
monitorizare a 
tinerilor la scoala

Nr. vizite 
monitorizare

24 Nr. vizite 
monitorizare

27 112.5

Indicatori calitativi:

- atmosfera din cadrul grupului de tineri din apartament (nici un conflict major nu a fost 

semnalizat, nici un tanar nu a abandonat programul)

- relationarea dintre responsabilul de program si tineri (maniera de lucru profesionista 

a  personalului  este  oglindita  la  nivelul  sedintelor  saptamale/lunare,  a  planificarii  

activitatilor impreuna cu tinerii;  nu a fost semnalat nici un conflict major intre personal  

si tineri)

- buna integrare a tinerilor in microcomunitatea locala (o buna relationare cu vecinii,  

nu a fost semnalata nici  o plangere la administratia blocului referitoare la conduita 

tinerilor inclusi in program)

-accesarea unor locuri de munca cu forme legale si vechimea in munca (mentinerea 

unui loc de munca o perioada relativ lunga de timp)

-referintele bune obtinute de la locurile de munca (discutii cu patronii, nici un conflict  

semnalat la locul de munca, randament in munca)

- continuarea studiilor si referintele bune obtinute din partea cadrelor didactice 

- situatia familiala stabila a tanarului reintegrat in mediul familial 
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- buna colaborare cu institutiile din comunitate (relatiile profesionale de lunga durata 

cu reprezentantii acestor institutii)

- aprecierea pozitiva a rezultatelor muncii si a manierei de lucru in cadrul proiectului  

din partea reprezentantilor altor organizatii neguvernamentale din tara si strainatate 

care au vizitat apartamentul social    

-  aprecierea  pozitiva  a  rezultatelor  proiectului  de  catre  finantatori  (  continuarea 

finantarii proiectului )

7.Recomandări pentru perioada următoare în vederea  preîntâmpinării 
eventualelor deficienţe la momentul raportării;

SEMNEAZA: Adrian Mirea –Coordonator program

DATA:27.10.2010
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