COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 14.06.2018

Primăria Comunei Belciugatele, Școala Gimnazială nr. 1 Belciugatele,
Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea și Fundația UNUM
anunță demararea proiectului
"Școala noastră, școală prietenoasă"

finanțat prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție
10i, apel de proiecte Apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,
cod proiect Mysmis 107098.

Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Belciugatele, județul Călărași în calitate de Lider
parteneriat, Școala Gimnazială nr. 1 Belciugatele în calitate de Partener1, Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea în
calitate de Partener 2 și Fundația UNUM în calitate de Partener 3, au semnat Contractul de ﬁnanțare
nerambursabilă nr. 31103DGPECU/08.05.2018, Cod SMIS 107098, pentru proiectul "Școala noastră, școală
prietenoasă".
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului abandonului școlar în regiunea
Belciugatele - Fundulea. Acest obiectiv se referă atât la prevenirea părăsirii timpurii a școlii (prin măsuri de
tip general sau individualizat), cât și la creșterea numărului persoanelor care, după ce au abandonat școala,
s-au reintegrat în sistemul de învațământ.
Valoarea totală a proiectului este de 4.265.786,42 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 4.265.786,42 lei din care:
- 3.625.918,46 lei ﬁnanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%);
- 579.233,40 lei ﬁnanțare nerambursabilă din bugetul național (13,55 %);
- 60.634,56 lei coﬁnanțare de la Liderul de proiect și perteneri (1,45%).
Grupul Țintă al proiectului va fi constituit din următoarele categorii:
a. Copii cu vârsta antreprescolară de 2- 3 ani: 20 de persoane, dintre care 5 persoane din comuna
Belciugatele și 15 persoane din orașul Fundulea. În cadrul acestei categorii de Grup Țintă sunt inclusi
copii cu vârstă antreprescolară de 2-3 ani care vor beneficia de activități educationale în cadrul
gradinițelor din comuna Belciugatele și orașul Fundulea.
b. Copii de vârstă prescolară: 95 persoane, dintre care 54 copii din Școala Gimnazială nr. 1 Belciugatele și
41 copii din Liceul Tehnologic nr. 1. Fundulea

c. Copii/elevi din ciclul primar și gimnazial. Având în vedere rezultatele analizei de nevoi, previzionăm
implicarea în proiect a 307 de copii școlari din ciclul primar și gimnazial din toate cele 3 structuri
școlare implicate în proiect (Belciugatele, Mariuța și Fundulea).
d. Tineri cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care au părăsit timpuriu școala și nu au depăsit cu cel puțin 4
ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite / / Tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar
nu au absolvit învățământul obligatoriu – 50 persoane.
e. Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii – 120 persoane.
Rezultate estimate:
Asumând un nr de 472 copii ante/preșcolari/tineri/adulți sprijiniți în cadrul proiectului, optimizând serviciul
educațional în școli și gradinițe, contribuind la reintegrarea în sisteul de învățământ a unui nr. de 50 persoane
care au părăsit timpuriu școala, crescând bazele de suport local al educației prin înființarea centrele
comunitare, proiectul contribuie prin rezultatele estimate în mod direct la atingerea obiectivele asumate.
Proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale membrilor Grupului Tintă printr-un demers
integrat, complex și inovator, astfel:
- Prin elaborarea și implementarea unor noi curricula și a unor activități extra-curriculare atractive,
adecvate nevoilor copiilor (preșcolari și școlari) și stimulatoare contribuie în mod direct la diversificarea și
îmbunatățirea ofertei educaționale, la cresterea interesului și implicării copiilor în activitățile școlare și la
dezvoltarea unor competențe si abilitați necesare pe tot parcursul formării și dezvoltării acestora, scazând
totodata riscul educațional și riscul de abandon scolar.
- Prin organizarea unui program ”Școală după școală” , proiectul răspunde unei nevoi clare de a sprijini
copiii în realizarea temelor și totodată de a-i supraveghea în intervalul orar în care nu există o
supraveghere parentală, contribuind, de asemenea, la îmbunatațirea performanțelor școlare și la scăderea
riscului de abandon școlar. Complementar, dotarea sălilor de clasa cu mobilierul, instrumentele si
materialele necesare desfăsurării activității didactice în condiții optime contribuie la succesul procesului
educațional si la scăderea riscului de părăsire timpurie a școlii.
- Prin activitățile de orientare a antepreșcolarilor, preșcolarilor și școlarilor pentru înscrierea în ciclul de
învățământ următor contribuie, la rândul lor, integrarea mai bună a copiilor în sistemul educațional și
reduc riscurile specifice (performanțe slabe, abandon).
- prin implementarea programului tip ”A doua șansă” sprijină nemijlocit persoanele care au abandonat
timpuriu școala să se reintegreze în sistemul de învățământ și să obțină o nouă șansă de dezvoltare
profesională și să se integreze mai bine pe piața muncii.
- Prin programul de educație parentală reprezintă un element foarte important al ansamblului de măsuri
propuse, deoarece creează contextul favorabil procesului educațional: părinții vor conștientiza mai bine
importanța educației și vor avea instrumentele necesare comunicării eficiente cu copiii, pentru a-i sprijini
pe parcursul acestui proces formativ. De asemenea, dezvoltarea de parteneriate la nivel local contribuie la
îmbunătățirea și dinamizarea procesului educativ, care va fi mai bine adaptat contextului și nevoilor locale.
- Prin diseminarea rezultatelor, a bunelor practici și inovare socială va sprijini orice alți actori sociali să
utilizeze și să replice în alte contexte activități cu design similar și rezultate de tipul celor propuse în
proiect.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 09.05.2018 până la 09.05.2021

Manager de proiect:
Rotaru Liliana, tel. 0751.128.452, e-mail: liana11086@gmail.com

Proiect coﬁnanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin
Programului Operațional Regional 2014 – 2020
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