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“Bunăstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socială”
Obiectivul general:
Scopul acestei proceduri interne este de a stabili modalitatea de desfășurare a acțiunilor de
informare și publicitate în cadrul proiectului ID: POSDRU/168/6.1/G/14405 - “Bunăstare pentru
persoane vulnerabile prin structuri de economie socială”.
Bază pentru stabilirea strategiei privind informarea și publicitatea:
 Cererea de finanțare – Cap. Activitatile proiectului;
 Cererea de finanțare – Planuri de afaceri;
 Cererea de finanțare – Buget;
 Manual de Identitate Vizuala POSDRU 2007-2013.
De asemenea, toate materialele folosite și distribuite pentru informarea și publicitatea
privind proiectul vor respecta cerințele specificate în Manualul de identitate vizuală POSDRU 20072013.
SECȚIUNEA I: ELABORARE MATERIALE DE INFORMARE
Activitățile de informare privind proiectul ID: POSDRU/168/6.1/G/14405 - “Bunăstare pentru
persoane vulnerabile prin structuri de economie socială” vor avea în vedere:
a) Construirea unui website dedicat proiectului
Responsabilitatea pentru construcția, administrarea și actualizarea website-ului official al
proiectului revine Expertului IT din proiect.
Website-ul oficial al proiectului va fi găzduit, în mod gratuit, pe site-ul Asociației “Societatea
Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”.
Adresa website-ului oficial va fi: www.ses.snsh.ro.
Site-ul va conține în mod obligatoriu antetul personalizat al proiectului și aprobat de către
OIR POSDRU SUD MUNTENIA.
Structura website-ului (secțiuni și butoane active) este următoarea:
- Despre noi: - Date de identificare proiect, Procedura privind prelucrarea datelor cu
character personal, Nota informativă privind protectia datelor cu caracter personal;
- Prezentare proiect: Obiectivul general, Obiectivele specifice, Grupul tinta, Beneficiile
grupului tinta, Rezultate anticipate, Finantare proiect;
- Echipa proiectului: Echipa de management și Echipa de implementare;
- Achiziții: Planul de achizitii cu defalcare pe FEDR, Administrativ, Servicii și Bunuri;
- Activități proiect: Graficul de activități și detalii despre Activitatea 1, Activitatea 2 și
Activitatea 3;

- Informare și publicitate: informatiile vor fi grupate în secțiunile: Media (articole de presă,
material foto, material video) și alte Materiale de promovare (afise, bannere, flyere, broșuri,
pliante, invitații, mape, agende, etc., ce urmează a fi confecționate în cadrul proiectului);
- Contact: datele de contact ale proiectului;
- Harta site: sinteza informatiilor prezentate pe website;
- Noutăți: sub aceasta denumire vor fi postate informații privind derularea proiectului,
actualizate periodic.
Notă: Această structură a website-ului va fi actualizată continuu, inclusiv prin secțiuni și/sau
subsecțiuni noi, în funcție de evoluția implementării proiectului.
b) Construirea a două website-uri dedicate celor două SES-uri
Responsabilitatea pentru construcția, administrarea și actualizarea website-urilor pe
perioada proiectului revine Expertului IT din proiect.
Se va achizitiona cate un domeniu web pentru fiecare din cele două SES-uri.
Se vor achizitiona servicii de gazduire pentru cele două website-uri.
Conținutul general al fiecărui website va urmări furnizarea de:
- informatii despre proiectul ID: POSDRU/168/6.1/G/14405 - “Bunăstare pentru persoane
vulnerabile prin structuri de economie socială”;
- informatii despre SES, activitățile ce urmează să fie desfașurate și produsele/serviciile
oferite;
- metodologia de recrutare a grupului țintă persoane vulnerabile;
- imagini ale echipamentelor achizitionate prin proiect;
- informatii despre echipa care lucreaza în SES, fotografii, scurte “povești de viață”.
c) Elaborarea de materiale informative privind proiectul
Responsabilitatea pentru concepția, realizarea și difuzarea materialelor informative revine
Managerului de proiect si Asistentului managerului de proiect.
Materialele informative vor respecta cerințele din Manualul privind identitatea vizuală în
cadrul POSDRU 2007-2013.
Toate materialele informative in forma scrisă vor conține antetul personalizat al proiectului.
In conceperea, realizarea și difuzarea materialelor informative se va urmări asigurarea unei
cât mai mari transparențe privind derularea proiectului.
d) Elaborarea de materiale informative privind SES-urile
Responsabilitatea pentru concepția, realizarea și difuzarea materialelor informative revine
Managerului de proiect, Asistentului managerului de proiect și echipei manageriale din fiecare
SES.
Toate materialele vor conține referiri clare la proiectul ID: POSDRU/168/6.1/G/14405 “Bunăstare pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socială” prin care au fost
înființate.
Vor fi tipărite afișe și flyere pentru fiecare SES.
e) Organizarea conferinței de lansare a proiectului
Conferința de lansare va fi organizată în București, în sala Senatului Universitatii Spiru
Haret.
La conferință vor fi invitate circa 50 persoane din partea Solicitantului, Partenerului,
persoane din cadrul Asociației “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și
Cultură”, dar și din cadrul Universității Spiru Haret, inclusiv studenți și reprezentanți ai organizațiilor

studentești, de la institutii cu atribuții de ocrotire socială și atribuții în economia socială,
reprezentanți ai altor organizații non-guvernamentale cu activitate în domeniul social etc.
Invitațiile se vor trimite personalizat prin poșta electronică sau poșta obișnuită. Se va păstra
și arhiva dovada transmiterii invitației.
Pentru a asigura informarea în legătură cu participarea la conferință a tuturor persoanelor
interesate, se vor aplica afișe în locuri frecventate de cât mai multe persoane.
In ziua desfășurării conferinței se va completa un tabel cu persoanele prezente, cu date
care să permită contactarea ulterioară a acestora.
In cadrul conferinței vor fi distribuite mape cu materiale de informare.
Conferinta va fi filmată și se vor realiza fotografii. Atât filmul, cât și fotografiile realizate vor fi
postate pe website-ul oficial al proiectului.
In continuarea conferinței va fi organizat un bufet pentru a permite continuarea discuțiilor
într-un cadru mai puțin oficial. In acest scop va fi achiziționat un serviciu de organizare
evenimente, inclusiv catering, conform Planului de achiziții aprobat.
Toate materialele folosite și distribuite pentru informarea privind proiectul cu ocazia
Conferinței de lansare, vor respecta cerințele specificate în Manualul de identitate vizuală
POSDRU 2007-2013.
f) Organizarea conferinței de închidere a proiectului
Conferința de închidere va fi organizată în comuna Buturugeni, jud. Giurgiu, într-o locație
adecvată scopului acesteia.
La conferință vor fi invitate circa 100 persoane din partea Solicitantului, Partenerului,
persoane membre ale grupurilor țintă din proiect, persoane din cadrul Asociației “Societatea
Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”, dar și din cadrul Universității Spiru Haret,
inclusiv studenți și reprezentanți ai organizațiilor studentești, de la institutii cu atribuții de ocrotire
socială și atribuții în economia socială, reprezentanți ai altor organizații non-guvernamentale cu
activitate în domeniul social etc.
Invitațiile se vor trimite personalizat prin poșta electronică sau poșta obișnuită. Se va păstra
și arhiva dovada transmiterii invitației.
Pentru a asigura informarea în legătură cu participarea la conferință a tuturor persoanelor
interesate, se vor distribui afișe în locuri frecventate de cât mai multe persoane.
In ziua desfașurării conferinței se va completa un tabel cu persoanele prezente, cu date
care sa permita contactarea ulterioară a acestora.
In cadrul conferinței vor fi distribuite mape cu materiale de informare.
Conferinta va fi filmată și se vor realiza fotografii. Atât filmul, cât și fotografiile realizate vor fi
postate pe website-ul oficial al proiectului.
In continuarea conferinței va fi organizat un bufet pentru a permite continuarea discuțiilor
într-un cadru mai puțin oficial. In acest scop va fi achiziționat un serviciu de organizare
evenimente, inclusiv catering, conform Planului de achiziții aprobat.
Toate materialele folosite și distribuite pentru informarea privind proiectul cu ocazia
Conferinței de închidere, vor respecta cerințele specificate în Manualul de identitate vizuală
POSDRU 2007-2013
SECȚIUNEA II: PUBLICITATE (DISEMINARE INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL)
Activitățile de publicitate privind proiectul ID: POSDRU/168/6.1/G/14405 - “Bunăstare
pentru persoane vulnerabile prin structuri de economie socială” vor avea în vedere:
a) Realizare emisiuni TV
Vor fi prezentate reportaje de la cele două conferințe, cea de lansare și cea de închidere.
In plus, vor mai fi realizate emisiuni în care vor fi prezentate:

- grupul țintă și beneficiile aduse membrilor;
- SES 1 – produsele oferite, echipamente, echipa, rezultate;
- SES 2 – servicii oferite, echipamente, echipa, rezultate.
b) Realizare emisiuni radio
Vor fi difuzate patru emisiuni radio, care vor prezenta:
- proiectul – prezentare generală;
- grupul țintă și beneficiile aduse membrilor;
- SES 1 – produsele oferite, echipa, rezultate;
- SES 2 – servicii oferite, echipa, rezultate.
c) Distribuire materiale de promovare a proiectului
In cadrul proiectului vor fi realizate afișe de informare și promovare, flyere, prezentări
tematice de tip Powerpoint.
 Afisele: vor fi expuse vizibil, în locuri frecventate de cât mai multe persoane, la sediile de
implementare, precum și la sediile partenerilor din proiect.
 Flyerele: vor fi distribuite cu ocazia conferințelor, precum și tuturor persoanelor interesate
de proiect.
 Prezentările: vor fi derulate pe videoproiector în cadrul conferințelor și vor fi distribuite pe
suport de hârtie tuturor persoanelor prezente la conferințe.
Toate materialele folosite pentru publicitatea privind proiectul vor respecta cerințele
specificate în Manualul de identitate vizuală POSDRU 2007-2013.
d) Articole în ziare/reviste/publicații cu acoperire națională
Vor fi difuzate cel puțin patru articole, care vor prezenta:
- proiectul – prezentare generală;
- grupul țintă și beneficiile aduse membrilor;
- SES 1 – produsele oferite, echipa, rezultate;
- SES 2 – servicii oferite, echipa, rezultate.
e) Elaborare comunicate de presă
Vor fi transmise comunicate de presă cu ocazia conferințelor de lansare și închidere.
f) Afisare bannere semnalizare
Vor fi confecționate două bannere de semnalizare, care vor fi expuse la sediile de
implementare ale proiectului.
g) Distribuirea de materiale promovare SES-uri
Afișele vor fi expuse la sediile SES-urilor și în locuri vizibile în comuna Buturugeni din jud.
Giurgiu și în localități limitrofe.
Flyerele vor fi distribuite de către membrii echipelor celor două SES-uri personal locuitorilor
comunei Buturugeni și în localitățile limitrofe.
Întocmit
Asistent manager
Florin Vartolomei

Aprobat
Manager Proiect
Laura-Oana Goran

