DAP Voluntar – Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului
Cod SMIS: 111320. Proiect cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativa

Planul de promovare a propunerii alternative in cadrul subactivitatii A5.2
Perioada: 9 iunie 2019 - 7 octombrie 2019 (final proiect)

Scop: acceptarea propunerii, printr-o scrisoare pozitiva din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia
Drepturilor Copilului si Adoptie ANPDCA

Actiune

1. Informarea structurilor
publice si private cu privire
la versiunea finala a
propunerii alternative

2. Informare publica

3. Trimiterea propunerii catre
ANPDCA, sustinerea /
promovarea in cadrul unor
intalniri cu conducerea
ANPDCA si experti
desemnati si eventuala
revizuire finala

Scurta descriere

Perioada

9 iunie - 18 iulie
Trimiterea PA in format
2019
electronic catre structurile
implicate in procesul consultativ:
DGASPCuri, ONGuri, UNICEF

Transmitere in cadrul grupului
de discutii pe Facebook

Iunie 2019

Publicare pentru consultare
finala pe website-ul proiectului,
pe site-ul CRIPS , cu text de
promovare la rubrica noutati

iulie 2019
se asteapta opinii
pana la data de 21
iulie 2019

Trimitere PA cu adresa oficiala,
prin email, catre conducerea
ANPDCA si solicitare audienta/
intalnire de lucru
Prezentarea PA in intalnirea de
lucru
Revizuire, daca va fi cazul, in
conformitate cu cerintele
ANPDCA;
definitivare PA

Iulie 2019 (pana
la data de
31.07.2019)
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4. Realizarea brosurii cu
propunerea alternativa si
tiparire

Brosura va include versiunea
revizuita finala a PA
Tiparire realizata pana la data de
08.09.2019.

Iulie 2019-se
definitiveaza si
macheteaza pana
la data de 11
august 2019
Tiparire - pana pe
08.09.2019

5. Retransmiterea oficiala
catre ANPDCA a versiunii
revizuite pentru obtinerea
unui acord favorabil
referitor la PA

6. Difuzare brosura tiparita PA

7. Promovarea PA in cadrul
Conferintei de inchidere a
proiectului

Avand in vedere eventualele
Aug-sept 2019
observatii si cerinte ale
ANPDCA, versiunea revizuita se
re-trimite oficial, cu solicitarea
avizului favorabil.
Prin email si posta, asigurandune ca toti participantii la
consultare in cadrul proiectului
primesc versiunea finala
Cu prilejul cursului pt formatori
(A3.2) se distribuie

Se realizeaza o prezentare ppt.
Se distribuie brosura in Mapa
participantului.

Intocmit,
Aurora Toea,
expert protectia drepturilor copilului

30.05.2019

26.09.2019

