
  

 

   
 

                                                                                                              

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE VALORIZARE – 2010 
 

Evaluarea evenimentului 
 

Conferinţa naţională de valorizare a proiectelor de incluziune socială finanţate prin 
programele UE Lifelong Learning şi Youth in Action a avut loc în Bucureşti, la Hotelul Ibis – 
Gara de Nord, în data de 19 noiembrie. Au participat reprezentanţi ai mai multor categorii 
de stakeholders: Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, 
sindicate, ONG-uri, beneficiari ai ANPCDEFP care au derulat proiecte de incluziune 
socială şi reprezentanţi ai grupurilor ţintă cărora li s-au adresat aceste proiecte.  

Au participat şi reprezentanţi din partea TVR, Radio România Actualităţi şi Radio 
România Cultural, astfel că evenimentul s-a bucurat de o atenţie specială şi în presa audio-
vizuală (3 interviuri la TVR şi 2 intreviuri la radio date de reprezentanţi ai ANPCDEFP, 
însoţite de 3 interviuri la radio şi 2 interviuri la TVR din partea instituţiilor beneficiare). 

Pe parcursul evenimentului a funcţionat şi o expoziţie de produse, materiale promoţionale 
şi de informare produse de invitaţii la eveniment. 

Din prelucrarea datelor rezultate din fişele de evaluare completate de participanţi au 
rezultat următoarele: 

 

Aprecierea utilităţii conferinţei

23%

77%

utilă
foarte utilă

Aprecierea calităţii metodelor de lucru

7%

17%

76%

medie
adecvată
foarte bună
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Calitatea atelierelor de lucru

27%

3%

70%

medie
bună
foarte bună

 

Caracterul logistic

3%

97%

adecvat

foarte bun

 
Printre aspectele pozitive menţionate de participanţi se numără: 

• Profesionalism şi o foarte bună organizare. 
• Delicateţea abordării persoanelor cu dizabilităţi în problematica incluziunii sociale. 
• Diversitatea temelor abordate şi un foarte util schimb de idei. 
• Gradul ridicat al interactivităţii în cadrul grupului de lucru. 
• Utilitatea participării la ateliere a reprezentanţilor mass-media. 
• Transparenţă, flexibilitate. 
• Calitatea exemplelor de bună practică prezentate. 

 
Printre recomandările menţionate de participanţi, pentru viitor, se numără: 

• Crearea unei baze de contacte a persoanelor prezente1. 
• Creşterea gradului de interactivitate a prezentărilor de proiecte.  
• Participarea unui număr mai mare de ONG-uri care au activităţi de incluziune 

socială. 
• Invitarea unui număr mai mare de participanţi. 
• Crearea posibilităţii de participare la mai multe ateliere şi a duratei atelierelor. 
• Organizarea unor evenimente de acest tip la nivel local. 
• Afişarea rezultatelor de la atelierele de lucru2. 

 
 

                                                 
1 Lista participanţilor se găseşte la adresa: http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=3&link=%2039 
2 Concluziile atelierelor se găsesc la http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=3&link=%2039 
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