Indicatorii şi rezultatele la finalul proiectului
Indicator

Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului
- din care, nr. de copii romi
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/
amenajate în vederea furnizării de servicii pentru
grupuri vulnerabile de copii şi tineri
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri
aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin
adecvat, care beneficiază de servicii specifice de
suport (creşterea gradului de conştientizare,
consiliere etc.)
- din care, nr. de părinţi/ tutori romi*
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii
copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri
vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi
abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii
aparţinând grupurilor vulnerabile)
Nr. de iniţiative generate şi/ sau pilotate/
implementate la nivel comunitar, local, regional sau
naţional, care au dezvoltat/ promovat măsuri antidiscriminatorii şi valori şi practici incluzive, în scopul
asigurării de oportunităţi egale pentru grupurile
dezavantajate
Nr. de noi reţele (de colaborare, schimb de
experienţă şi bune practici) menite să combată
practicile discriminatorii, excluziunea socială şi
economică a grupurilor dezavantajate, iniţiate în
comun de reprezentanţi ai sectorului public,
împreună cu actori aparţinând societăţii civile şi
sectorului privat
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale,
judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor
aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care
au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce
priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse,
discriminare, înţelegerea interculturală, respect
pentru diversitate etc.
- din care, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau
judeţene din zone/ localităţi cu un procent ridicat de
romi (mai mult de 5% din totalul populaţiei
respectivei/lor unităţi administrativ-teritoriale sunt
romi, conform ultimului recensământ)
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Valoare
planificată prin
proiect
8
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la finalul
proiectului
8

Procentul de
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indicatorului
100%

Alţi indicatori, specifici proiectului
Indicator
Valoare
planificată prin
proiect
Planuri de intervenţie personalizate pentru elevi cu
15
tulburări din spectrul autist

Valoare realizată
la finalul
proiectului
15

Procentul de
realizare a
indicatorului
100%

Nr. de metodologii, instrumente, proceduri,
proiecte, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare
locală etc. elaborate, care au inclus măsuri antidiscriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul
promovării egalităţii de şanse pentru grupurile
dezavantajate

Planuri de intervenţie personalizate pentru elevi
diagnosticaţi cu cerinţe educative speciale

45

46

102,22%

Număr de cursuri de formare livrate
Registru județean al persoanelor cu dificultăți de
învățare
Număr studii privind gradul de integrare a
persoanelor
Evaluări psiho - socio - şcolare complexe pentru elevi
şi preşcolari

2
1

2
1

100%
100%

1

1

100%

60

61

101,66 %

