Lista intermediară a proiectelor aprobate
Evaluare tehnico-financiara
Apel de proiecte nr. POCU/74/6/18/ Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

Nr.
Cod
crt. MySMIS

1

2

105136

106791

Denumire Beneficiar

Adresa Beneficiar

Categorie

Regiune/Judet

ORGANIZATIA SALVATI
COPIII

Municipiul Bucuresti, România, organism neguvernamental
Str. Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, , nonprofit (persoana juridica
judeþul Bucuresti, cod postal
de drept privat fara scop
010899, România
patrimonial)

SudEst/Constanþa ,
Vest/ Timis

ORGANIZATIA SALVATI
COPIII

Municipiul Bucuresti, România, organism neguvernamental
Str. Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, , nonprofit (persoana juridica
judeþul Bucuresti, cod postal
de drept privat fara scop
010899, România
patrimonial)

Centru/Brasov,
Mures , Nord-Est
/ Suceava, Vaslui,
Sud - Muntenia /
Dâmboviþa, Vest/
Hunedoara

Punctaj

95,5

94

OS

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titlul proiectului

Obiectivul general al proiectului

Cheltuieli totale
proiect

Si eu vreau la scoala!

Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din
grupuri vulnerabile din orasele Constanta, Mangalia si
Timisoara (copii din comunitaþi defavorizate, copii romi, copii cu parinþii plecaþi la
munca în strainatate, copii din familii cu statut socioeconomic
scazut), prin servicii integrate de prevenire, intervenþie si compensare, inclusiv prin
interventii asupra mediului familial si scolar
(parinti/reprezentanti si cadre didactice).

7.664.703,22

Viitor prin scoala

Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din
grupuri vulnerabile (copii din comunitaþi defavorizate,
copii romi, copii din mediul rural, copii cu parinþii plecaþi la munca în strainatate,
copii din familii cu statut socio-economic scazut), prin
servicii integrate de prevenire, intervenþie si compensare, inclusiv prin interventii
asupra mediului familial si scolar (parinti/reprezentanti si
cadre didactice).

8.138.601,90

8.758.251,26

9.274.356,19

3

107117

Municipiul Suceava, România,
autoritate a administraþiei
INSPECTORATUL ŞCOLAR Str. Calea Unirii nr. 15, , judeþul publice centrale finanþata
Nord-Est/Suceava
JUDEŢEAN SUCEAVA
Suceava, cod postal 720018,
integral de la bugetul de stat
România
sau BAS

91

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

PRO-EDU – PROgrame inovative
personalizate in functie de nevoile
educationale

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale
de calitate in judetul Suceava orientate pe nevoile
elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale
speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe
elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul
rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul
educational, precum si imbunatatirea competentelor
personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Suceava. De
asemenea, in cadrul proiectului se urmareste imbunatatirea
profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente
pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de
contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor
elevi si cadre didactice.
Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si prin consolidarea,
educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si
personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor
premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor specifice al
apelului.

4

105966

INSPECTORATUL ŞCOLAR Municipiul Alexandria, România, autoritate a administraþiei
Sud - Muntenia /
JUDEŢEAN
Str. Alexandria str.Carpati nr 15, , publice centrale finanþata
Giurgiu /
TELEORMAN/Inspector
judeþul Teleorman, cod postal integral de la bugetul de stat
Teleorman
Scolar General
140059, România
sau BAS

90,5

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Acces egal si calitativ la educatie in
judetele Giurgiu si Teleorman –
EDUGREAT

Reducerea abandonului scolar in judetele Teleorman si Giurgiu prin acces egal la
educatie de calitate si facilitarea unor parcursuri de invatare in scopul reintegrarii
educationale

5

6

7

106390

106595

104068

ASOCIATIA CENTRUL
PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE SOCIALA

ASOCIATIA MEREU
PENTRU EUROPA

INSPECTORATUL SCOLAR
AL JUD.CLUJ

Municipiul Craiova, România,
organism neguvernamental
Str. Grigore Plesoianu nr. 2, bl.1,
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
sc.1, ap.3, judeþul Dolj, cod
de drept privat fara scop
/ Dolj
postal
patrimonial)
200457, România

Municipiul Cluj-Napoca,
România, Str. Piata Stefan cel
Mare nr. 4, , judeþul Cluj, cod
postal
400192, România

Modelu, România, Str.
PLOPILOR nr. 12, , judeþul
Calarasi, cod postal 917180,
România

autoritate a administraþiei
publice centrale finanþata
integral de la bugetul de stat
sau BAS

unitate administrativ
teritoriala nivel local

Nord-Vest/Cluj

Sud - Muntenia /
Calarasi

8

106328

9

Municipiul Pitesti, România, Str. autoritate a administraþiei
INSPECTORATUL SCOLAR B-dul Eroilor nr. 4-6, , judeþul
publice centrale finanþata
Sud 106406
AL JUDETULUI ARGES
Arges, cod postal 110142,
integral de la bugetul de stat Muntenia/Arges
România
sau BAS

10

107835

COMUNA MODELU

Bucuresti - Ilfov /
organism neguvernamental
Municipiul Bucuresti, România,
Bucuresti , Centru
nonprofit (persoana juridica
Str. Ion Iriceanu nr. 18, , judeþul
/ Brasov, Sud de drept privat fara scop
Bucuresti, cod postal -, România
Muntenia /
patrimonial)
Prahova

FUNDATIA "TOFLEA"

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Calea Floreasca nr. 167, Cam. Activitati de servicii suport
21, judeþul Bucuresti, cod
pentru invatamant
postal -, România

Sud-Est / Galati

89,5

89,5

6.2, 6.3

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

A(dulti), B(unici), C(opii) pentru
Cincu, jud. Brasov

Cresterea participarii la educatia timpurie, invatamantul primar, invatamantul
gimnazial a copiilor din com Cincu, jud. Brasov, indiferent de
gen, etnie, varsta prin implementarea de activitati integrate pe o perioada de 3 ani in
vederea prevenirii riscului de abandon scolar. Pe
termen lung, indeplinirea obiectivului general propus conduce la imbunatatirea
nivelului de pregatire a capitalului uman, ce va conduce
mai departe la cresterea ratei de participare pe piata fortei de munca si, implicit, a
ratei de ocupare, acesta fiind un obiectiv major al
Strategiei de la Lisabona.

2.511.086,80

SuperScoala - vrem, putem, reusim!

Facilitarea accesului egal la educatia obligatorie a copiilor, elevilor si tinerilor care
care au parasit timpuriu scoala apartinand grupurilor
vulnerabile din 5 unitaþi scolare din mediul rural din judetul Dolj (Scoala Gimnaziala
Radovan, Scoala Gimnaziala Breasta, Scoala
Gimnaziala „Ilie Martin” Brabova, Scoala Gimnaziala Secu, Scoala Gimnaziala
„Carol al II-lea” Diosti), prin masuri de sprijin integrate
adresate unui numar de 685 copii, 50 tineri, 100 cadre didactice, 100 parinti, care sa
creasca calitatea/atractivitaea serviciilor educationale
si sa conduca la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si la reintegrarea
in educatie si formare.

5.416.519,20

Scoala face diferenta!

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si implementarea unor masuri
integrate in domeniul educatiei pentru 1.170 de persoane
(copii/tineri/adulti, parinti) din jud. Cluj (5 unitati de invatamant si structurile
acestora) in vederea cresterii participarii scolare (începând cu
învaþamântul ante prescolar si pâna la finalizarea învaþamântului obligatoriu) si
prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii.

9.332.846,58

89

6.2,6.3, 6.4, 6.6

89

"Cercul cu zâmbete”- Masuri
educaþionale
integrate pentru reducerea si prevenirea
Proiectul se încadreaza în AXA PRIORITARA 6 „Educaþie si competenþe”,
abandonului scolar, promovarea
PRIORITATEA DE INVESTI?II 10.i Reducerea si prevenirea
accesului
abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar,
6.2, 6.3, 6.4, 6.6
egal la învaþamânt de calitate prin
primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri
activitaþi
de învaþare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educaþie si
extracuriculare si extrascolare pentru
formare,
reintegrarea în educaþie si formare a
comunitaþii marginalizate din comuna
Modelu, judeþul Calarasi

9.193.773,00

"Cresterea calitatii procesului
educational prin implementarea de
masuri integrate"

Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate
pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea
parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile,
reintoarcerea in sistemul de invatamant a
copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor
capitalului uman din invatamantul preuniversitar din
unitati scolare defavorizate.

9.265.860,08

MINTE - Masuri Integrate pentru
Reducerea Abandonului Scolar

Obiectivul general al proiectului (OG) il reprezinta reducerea si prevenirea
abandonului scolar si facilitarea accesului la educatie, inclusiv
reintegrarea in sistemul de invatamant prin parcursuri de invatare formale, non
formale si informale pentru 590 de persoane (530 copii si
60 persoane din programul A doua sansa), precum si imbunatatirea competentelor
pentru 80 de cadre didactice, inclusiv personal de
sprijin din scolile din localitatile Toflea (sat Toflea, comuna Brahasesti), Brahasesti
(comuna Brahasesti) si Gohor (comuna Gohor) din
judetul Galati, unde exista populatie semnificativa apartinand minoritatii roma, prin
implementarea unor masuri integrate de sprijin in
domeniul educatiei, care vizeaza informarea si constientizarea populatiei locale cu
privire la importanta educatiei, facilitarea accesului la
metode educationale inovative, derularea programului A doua sansa, acordarea de
pachete suport, introducerea unor module de educatie
non formala de nutritie si igiena, dezvoltare durabila si respectarea egalitatii de sanse,
activitati recreative si de facilitare a tranzitiei intr-un
nou ciclu scolar, imbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale, precum si
dezvoltarea capacitatii resurselor umane din sistemul
educational. Obiectivul general al proiectului contribuie astfel in mod direct la
atingerea obiectivelor specifice ale apelului, respectiv
obiectivele specifice 6.2, 6.3, 6.4 si 6.6 ale Axei Prioritare 6, Prioritatea de investitii
10i, POCU 2014 - 2020.

5.190.987,08

88,5

88,5

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

6.2, 6.3, 6.4 si
6.6

11

103808

FUNDATIA MARA

Municipiul Deva, România, Str. organism neguvernamental
22 Decembrie nr. 37A, Cam. 300, nonprofit (persoana juridica
Vest / Hunedoara
judeþul Hunedoara, cod postal
de drept privat fara scop
330166, România
patrimonial)

88

6.2,6.3, 6.4, 6.6

Prevenirea abandonului scolar in
judetul
Hunedoara - PAS HD 2016

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la
invatamantul prescolar , primar si secundar de
calitate a copiilor din judetul Hunedoara
Prin atingerea obiectivului sau general, proiectul contribuie la realizarea Prioritatii de
investitii 10i din cadrul POCU –„reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învaþamântul
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învaþare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea în
educaþie si formare”

12

106346

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA

Municipiul Tulcea, România, Str.
autoritate a administraþiei
Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, ,
publice centrale finanþata
judeþul Tulcea, cod postal
Sud-Est / Tulcea
integral de la bugetul de stat
820007,
sau BAS
România

88

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

ACCesibilizarea ofertei de EDucaþie si
formare pentru comunitaþi scolare
defavorizate din judeþul Tulcea, prin
utilizarea resurselor educaþionale
deschise -ACCED

Diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii si a abandonului scolar la
nivelul judeþului Tulcea, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor si elevilor proveniþi din grupuri
dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
pentru a dezvolta o comunitate incluziva..

9.334.695,32

Fii practic- mergi la scoala!

Accesul la educatie si implementarea unor instrumente si servicii eficiente pentru
reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu in
randul copiilor dezavantajati, in special a celor cu CES din cadrul Scolii Gimnaziale
Rosia, Scolii Gimnaziale Nou, Scolii Gimnaziale
Waldorf , in contextul unei abordari integrate a comunitatilor . Acestea vor fi sprijinte
prin implicarea adultilor ca beneficiari ai programelor
de educatie tip ADS si consiliere parentala

4.365.315,92

87,5

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la
invatamantul prescolar , primar si secundar de
calitate a copiilor din orasul Geoagiu
Prin atingerea obiectivului sau general, proiectul contribuie la realizarea Prioritatii de
Scoala pentru copiii cu risc educational
6.2,6.3, 6.4, 6.6
investitii 10i din cadrul POCU –„reducerea si
din orasul Geoagiu - SCOR 2016
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la
învaþamântulprescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învaþare formale, nonformale si informalepentru reintegrarea în
educaþie si formare”

3.149.871,97

87

Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul
judeþului Brasov, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor si elevilor proveniþi din grupuri
6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Deschidem scoala, deschidem viitorul!
dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
precum si prin dezvoltarea unei structuri de management a iniþiativelor similare, pe
termen lung.

8.569.752,53

13

106523

CASA CORPULUI
DIDACTIC SIBIU

14

105831

15

INSPECTORATUL SCOLAR
106737
JUDETEAN BRASOV

16

17

105024

106882

FUNDATIA MARA

FUNDATIA
AEQUILIBRIUM

"SCOALA GIMNAZIALA
SLOBOZIA BRADULUI"

Municipiul Sibiu, România, Str.
Turismului nr. 15, , judeþul Sibiu,
cod postal -, România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Centru / Sibiu

Municipiul Deva, România, Str. organism neguvernamental
22 Decembrie nr. 37A, Cam. 300, nonprofit (persoana juridica
Vest / Hunedoara
judeþul Hunedoara, cod postal
de drept privat fara scop
330166, România
patrimonial)

Municipiul Brasov, România, Str.
autoritate a administraþiei
Sirul Gheorghe Dima nr. 4, ,
publice centrale finanþata
judeþul Brasov, cod postal
Centru / Brasov
integral de la bugetul de stat
500123,
sau BAS
România

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Nicolae Mavrogheni nr. 1,
parter, judeþul Bucuresti, cod
postal
030181, România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

Slobozia Bradului, România, Str. - instituþie de învaþamânt
nr. -, , judeþul Vrancea, cod postal
pre-universitar de stat
627305, România
acreditata

Centru / Brasov

Sud-Est / Vrancea

88

86,5

86,5

6.2, 6.3, 6.4

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

7.380.596,96

Toti pentru educaþie, educaþie pentru
toti

Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea oportunitaþilor de ocupare
pentru persoanele aparþinând grupurilor vulnerabile, prin
dezvoltarea de structuri ale economiei sociale si de forme inovatoare si flexibile de
ocupare, adaptate dinamicii pietei muncii si adresate
grupurilor vulnerabile.

6.450.789,66

Sanse egale la educatie

Diminuarea numarului de persoane de etnie roma din mediul rural dezavantajat din
comuna Slobozia Bradului care se afla in situatie
de abandon scolar sau risc de parasire timpurie a scolii, folosind activitati si metode
integrate de acces egal la parcursuri de reintegrare in
educatie pentru 200 de adulti si de masuri preventive de interventie pentru 740
prescolari si elevi, in vederea cresterii integrarii sociale si a
angajabillitatii, inclusiv prin masuri de dezvoltare profesionala a 280 de cadre
didactice si personal managerial.

9.345.095,02

18

19

Municipiul Oradea, România, Str. organism neguvernamental
General Gheorghe Magheru nr. nonprofit (persoana juridica
Nord-Vest / Bihor
19, Et. 1 Ap. 3 , judeþul Bihor,
de drept privat fara scop
cod postal 410057, România
patrimonial)

108337

ASOCIATIA CONSULT PRO
EDUCATION

106032

ASOCIAŢIA DE
organism neguvernamental
DEZVOLTARE
Municipiul Craiova, România,
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
INTERCOMUNITARĂ
Str. A.I. Cuza nr. 7, , judeþul
de drept privat fara scop
/ Dolj
"ZONA METROPOLITANĂ Dolj, cod postal 200585, România
patrimonial)
CRAIOVA"

20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Municipiul Vaslui, România, Str.
107740 "ALEXANDRU IOAN CUZA Ravova nr. 69, , judeþul Vaslui,
"
cod postal -, România

21

103843

COGNITROM S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca,
România, Str. F. Liszt nr. 12, ,
judeþul Cluj, cod postal 400696,
România

86,5

86

6.2, 6.3, 6.4

6.2, 6.3, 6.4

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Nord-Est/Vaslui

86

6.2, 6.3, 6.6

întreprindere mica

Nord-Vest/Cluj

85,5

6.2, 6.3, 6.6

Obiectivul general al proiectului (OG) il reprezinta prevenirea si reducerea
abandonului scolar si facilitarea accesului la educatie, inclusiv
reintegrarea in sistemul de invatamant prin parcursuri de invatare formale, non
formale si informale pentru 320 de persoane (260 copii si
60 persoane din programul A doua sansa) din comuna Holod, judetul Bihor, unde
exista populatie semnificativa apartinand minoritatii
roma, prin implementarea unor masuri integrate de sprijin in domeniul educatiei, care
vizeaza informarea si constientizarea in randul
SUCCES - Sustinem accesul copiilor la populatiei locale a importantei educatiei, facilitarea accesului la metode educationale
educatie in scoli defavorizate
inovative, derularea programului A doua sansa,
acordarea de pachete suport, introducerea unor module de educatie non formala de
nutritie si igiena, dezvoltare durabila si respectarea
egalitatii de sanse, activitati recreative si de facilitare a tranzitiei intr-un nou ciclu
scolar, imbunatatirea si diversificarea serviciilor
educationale. Obiectivul general al proiectului contribuie astfel in mod direct la
atingerea obiectivelor specifice ale apelului, respectiv
obiectivele specifice 6.2, 6.3, 6.4 si 6.6 ale Axei Prioritare 6, Prioritatea de investitii
10i, POCU 2014 - 2020.

2.884.755,00

Scoala noastra, scoala comunitatii

Obiectivul general al proiectului este reducerea fenomenului abandonului scolar în
comuna Calopar. Acest obiectiv se refera atât la
prevenirea parasirii timpurii a scolii (prin masuri de tip general sau individualizat),
cât si la cresterea numarului persoanelor care, dupa ce
au abandonat scoala, s-au reintegrat în sistemul de învaþamânt. Asadar, reducerea
fenomenului abandonului scolar implica, în proiectul
de faþa, atât masuri de prevenþie, cât si masuri reparative.

4.203.773,59

ADMISI - Abandon Diminuat prin
Masuri Integrate Sustenabile în
Învaþamânt

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor si
parintilor acestora, cat si personalului didactic, de sprijin si de management al Scolii
Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza si Gradinitei cu
program prelungit Nr. 9. Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea parasirii
timpurii a scolii pentru un numar de 587 copii situati in
zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza si Gradinitei cu
program prelungit Nr. 9, judetul Vaslui prin masuri
educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la
invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate, in
special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Adresarea nevoilor specifice
ale copiilor si parintilor pentru inlaturarea barierelor
din calea participarii copiilor la scoala vizeaza sprijinirea materiala a prescolarilor si
elevilor, dar si implicarea activa a parintilor in educatia
copiilor prin activitati de consiliere si educatie parentala. Totodata, in vederea
imbunatatirii competentelor cadrelor didactice, personalului
de sprijin si de management, va fi facilitat accesul la cursuri de formare pentru un
numar de 65 profesori. De asemenea, se va asigura
ameliorarea si diversificarea serviciilor educationale prin transformarea mediului
scolar intr-unul prietenos si interactiv si desfasurarea de
activitati extra-curriculare. Sustenabilitatea institutionala si a programelor
educationale va fi asigurata prin dezvoltarea de parteneriate cu
actori locali si regionali relevanti si diseminarea, transferul si valorificarea bunelor
practici acumulate in cadrul proiectului.

5.716.190,70

Servicii psiho-educationale integrate de Obiectivul general al proiectului consta in preventia si reducerea abandonului scolar
preventie si reducere a abandonului
prin servicii psiho-educationale integrate si
scolar
sustenabile.

6.442.293,80

22

106999

ASOCIAŢIA TREND

Municipiul Craiova, România,
Str. Paunitei nr. 26A, , judeþul
Dolj, cod postal -, România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
de drept privat fara scop
/ Dolj
patrimonial)

85,5

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Scoala incluziva pentru o comunitate
integrata

Scopul proiectului: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si
promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si
secundar de calitate în comunele Macesu de Sus, Podari si Rast.
Proiectul vizeaza organizarea de actiuni menita sa creasca constientizarea importantei
educatiei in randul tinerilor si familiilor acestora cu
scopul prevenirii si reducerii riscului de abandon scolar in cadrul comunitatii, punand
accent pe elementele de prevenire (imbunatatirea
accesului la educatie), de interventie (consiliere si meditatii) si pe elementele
compensatorii (reintegrarea tinerilor care au parasit timpuriu
scoala prin oferirea de oportunitati de educatie si formare, sprijin financiar etc.).

23

106002

FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Rotasului nr. 7, , judeþul
Bucuresti, cod postal 012167,
România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
de drept privat fara scop
/ Vâlcea
patrimonial)

85

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Alege Scoala - o sansa pentru viitor!

Scopul proiectului este prevenirea abandonului scolar timpuriu a 1010 elevi
prescolari si scolari si adulti vulnerabili din 5 comunitati rurale
din judetul Valcea.

9.308.894,46

24

106736

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN BRASOV

Municipiul Brasov, România, Str.
autoritate a administraþiei
Sirul Gheorghe Dima nr. 4, ,
publice centrale finanþata
judeþul Brasov, cod postal
Centru / Brasov
integral de la bugetul de stat
500123,
sau BAS
România

85

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Învaþa, Dobândeste, Daruieste!

Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul
judeþului Brasov, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor si elevilor proveniþi din grupuri
dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
pentru a dezvolta o comunitate incluziva.

8.537.052,62

Educatie fara abandon scolar

Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor si abilitatilor pentru 940
copii/elevi/cursanti din mediul rural defavorizat (din care 40%
rroma) in vederea facilitarii insertiei acestora pe o piata a muncii flexibila si
incluziva, prin reducerea fenomenului de parasire a scolii si
asigurarea accesului egal la educatie, inclusiv prin dezvoltarea capacitatii profesionale
pentru min. 260 personal
didactic/manageriale/auxiliar.

9.308.071,93

4.812.129,44

8.242.582,15
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106876

"SCOALA GIMNAZIALA
VIDRA"

26

106995

CASA CORPULUI
DIDACTIC "GEORGE
TOFAN"

27

108062

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN GALATI

Vidra, România, Str.
PRINCIPALA, , judeþul Vrancea,
cod postal 627415, România

Municipiul Suceava, România,
Str. Aleea Nucului nr. 10, ,
judeþul Suceava, cod postal
720067,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

autoritate a administraþiei
publice centrale finanþata
integral de la bugetul de stat
sau BAS

Sud-Est/ Vrancea

Nord-Est /
Suceava

autoritate a administraþiei
Municipiul Galaþi, România, Str.
publice centrale finanþata
Portului nr. 55 Bis, , judeþul
Sud-Est / Galaþi
integral de la bugetul de stat
Galaþi, cod postal -, România
sau BAS

85

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

84

6.2, 6.3

PRO EDUCATIE

Scopul proiectului consta în prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru
un numar de 543 de prescolari si elevi provenind din
cadrul ?colii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, ?colii Gimnaziale
Speciale "Sf. Stelian" Radauþi si ?colii Gimnaziale “Dimitrie
Vatamaniuc” Suceviþa, judeþul Suceava prin masuri educaþionale integrate,
stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la
învaþamântul prescolar, primar si gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc
de parasire timpurie a scolii. Adresarea nevoilor
specifice ale copiilor si parinþilor pentru înlaturarea barierelor din calea participarii
copiilor la scoala vizeaza sprijinirea materiala a
prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parinþilor în educaþia copiilor prin
activitaþi de consiliere si educaþie parentala. De
asemenea, se va asigura ameliorarea si diversificarea serviciilor educaþionale prin
transformarea mediului scolar într-unul prietenos si
interactiv, desfasurarea de activitaþi extra-curriculare si de educaþie pentru sanatate,
igiena si nutriþie. Totodata, sustenabilitatea
instituþionala si a programelor educaþionale va fi asigurata prin dezvoltarea de
parteneriate cu actori locali si regionali relevanþi si
diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul
proiectului.

84

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

ORIZONT – Educatie pentru
comunitatea viitorului

Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul
judeþului Galaþi, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de susþinere a educaþiei prescolarilor si elevilor proveniþi din grupuri
dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
pentru a dezvolta o comunitate incluziva.

3.515.819,12

28

29

30

31

32

108220

103759

107810

108023

104571

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.
1

FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

CASA CORPULUI
DIDACTIC SIBIU

Sabareni, România, Str.
STR.SCOLII nr. 1, , judeþul
Giurgiu, cod postal 87153 ,
România

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Rotasului nr. 7, , judeþul
Bucuresti, cod postal 012167,
România

Municipiul Sibiu, România, Str.
Turismului nr. 15, , judeþul Sibiu,
cod postal -, România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

ASOCIATIA PENTRU
Municipiul Brasov, România, Str. organism neguvernamental
EGALITATE DE SANSE SI Aleea Minerva nr. 4, Bl. 45, Sc. nonprofit (persoana juridica
NEDISCRIMINARE
A, ap. 17, judeþul Brasov, cod
de drept privat fara scop
BRASOV
postal -, România
patrimonial)

FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Rotasului nr. 7, , judeþul
Bucuresti, cod postal 012167,
România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica
de drept privat fara scop
patrimonial)

Sud - Muntenia /
Giurgiu

Nord-Est/ Iasi

Centru / Sibiu

Centru / Brasov

Nord-Vest/Cluj

83,5

83

83

83

82,5

6.2,6.3,6.4

6.2,6.3, 6.4, 6.6

6.2, 6.3, 6.4

6.2, 6.3, 6.4

6.2,6.3, 6.4, 6.6

DREAM – Dezvoltarea Regionala a
Educaþiei prin Acþiuni Masurabile

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii,
precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant
preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 326 de copii si facilitarea reintegrarii in
sistemul educational a unui numar de 60 de tineri si
adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational, situati in zona de
circumscriptie a Scolii Gimnaziale nr.1 din Comuna Sabareni ,
judetul Giurgiu, prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si
participarii active a copiilor la invatamantul prescolar,
primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a
scolii, si derularea unui program „A doua sansa” pentru
60 de tineri si adulþi care au abandonat timpuriu sistemul educaþional.

3.515.093,15

Comunitaþi implicate, educaþie de
calitate

Reducerea numarului de copii si elevi aflati in risc de parasire timpurie a scolii, din
comunitatile Dumesti, Negresti, Tibana, Tibanesti
si Mironeasa, prin operationalizarea si sustenabilizarea unui continuum de servicii si
de masuri destinate unui numar de 1045 antescolari,
prescolari, scolari din clasele primare si gimnaziale si parintii lor precum si
tineri/adulti din programul A doua sansa, dintre care 100%
beneficiaza de masuri si servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare
atat in cadrul unor centre de resurse educationale, cat
si prin intermediul serviciilor educationale oferite de catre partenerii asociati din
proiect.

9.260.676,89

EDuCaT- Educatie Durabila, de
Calitate pentru Toti

Accesul la educatie si implementarea unor instrumente si servicii eficiente pentru
reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu in
randul copiilor dezavantajati, in special a celor cu CES din cadrul Scolii Gimnaziale
Altina si Scolii Gimnaziale Nocrich,i n contextul unei
abordari integrate a comunitatilor respective care vor fi sprijinte prin implicarea
adultilor ca beneficiari ai programelor de educatie tip ADS
si consiliere parentala
Obiectivul general este fundamentat de analizele de nevoi realizate la nivelul scolilor
partenere asociate si la nivelul comunitatilor sprijinite.
Obiectivul, in contextul asigurarii unui impact pe termen lung, in corelare cu apelul
de proiecte, descrie si necesitatea cresterii capacitatii
administrative a scolilor din perspectiva imbunatatirii instrumentelor si sprijinirii
resurselor umane.

5.983.375,90

Contributia la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea
accesului egal la invaþamântul prescolar si primar de
calitate, pentru prescolarii si scolarii din Comuna Voila si la reintegrarea în educaþie
si formare a tinerilor si adultilor care nu si-au finalizat
educatia obligatorie din zona rurala a Regiunii Centru prin crearea unui cadru adecvat
pentru exersare si consolidarea cunostintelor si
INVAT, MA JOC, SUNT FERICIT LA
cresterea atractivitaþii programelor educationale, sporirea interesului si a componentei
SCOALA
motivaþionale.
Indeplinirea acestui obiectiv, pe termen lung, va crea premisele formarii unei generatii
educate care sa aiba sansa depasirii statutului
economico-social al familiilor din care provin. O generatie deschisa valorilor morale,
care sa accepte diferentele culturale, sa inteleaga
necesitatea unei convietuiri in spiritul incluziunii sociale si a dezvoltarii durabile.

3.037.957,67

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea gradului de bunastare al
comunitatii prin participare scolara in invatamantul
obligatoriu din Romania ca rezultat al implementarii de programe educationale de tip
A doua Sansa, extracurricular SDS si remedial
integrat ,,Scoala dupa Scoala’’ pentru 1211 anteprescolari, scolari si
copopii/tineri/adulti care au parasit sistemul de educatie, din cinci
comunitati rurale din judetul Cluj.

7.995.256,26

Scoala pentru toþi - acces la educaþie
de
calitate pentru prescolari, scolari si
cadre
didactice din Regiunea Nord-Vest

33

34

35

107380

105515

107012

36

107176

37

106557

Municipiul Piatra Neamþ,
România, Str. PETRU RARES nr.
CASA CORPULUI
24, , judeþul Neamþ, cod postal
DIDACTIC PIATRA NEAMT
610119,
România

FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Rotasului nr. 7, , judeþul
Bucuresti, cod postal 012167,
România

MUNICIPIUL TURNU
MĂGURELE

Municipiul Turnu Magurele,
România, Str. Bvd. Republicii nr.
2, , judeþul Teleorman, cod postal
145200, România

COMUNA VARBILAU

Varbilau, România, Str. Centru
Civic nr. FN, , judeþul Prahova,
cod postal 107650, România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Nord-Est / Neamt,

organism neguvernamental
Nord-Est / Vaslui
nonprofit (persoana juridica
, Sud-Vest
de drept privat fara scop
Oltenia / Dolj,
patrimonial)

unitate administrativ
teritoriala nivel local

unitate administrativ
teritoriala nivel local

Sud Muntenia/Teleorm
an

Sud - Muntenia /
Prahova

Municipiul Bistriþa, România,
autoritate a administraþiei
INSPECTORATUL SCOLAR Str. 1 Decembrie nr. 5, , judeþul
publice centrale finanþata
Nord-Vest /
JUDETEAN
Bistriþa-Nasaud, cod postal
integral de la bugetul de stat Bistriþa-Nasaud
BISTRITA/Proiecte
420080,
sau BAS
România

82,5

82

82

6.2, 6.3

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru
un numar de 505 de copii din zona de circumscriptie
a Scolii Gimnaziale Comuna Stanita si a Scolii Gimnaziale Comuna Valeni, din
Comuna Stanita si Comuna Valeni, din judetul Neamt, prin
masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a
copiilor la invatamântul prescolar, primar si gimnazial de
calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Adresarea
nevoilor specifice ale copiilor si parintilor pentru inlaturarea
STEFAN – Susþinerea Transversala a
barierelor din calea participarii copiilor la scoala vizeaza sprijinirea materiala a
Educaþiei prin Acþiuni în judeþul
prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parintilor
Neamþ
in educatia copiilor prin activitati de consiliere si educatie parentala. De asemenea, se
va asigura ameliorarea si diversificarea serviciilor
educationale prin transformarea mediului scolar intr-unul prietenos si interactiv si
desfasurarea de activitati extra-curriculare. Totodata,
sustenabilitatea institutionala si a programelor educationale va fi asigurata prin
dezvoltarea de parteneriate cu actori locali si regionali
relevanti si diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici acumulate in
cadrul proiectului.

4.499.384,12

6.2, 6.3

Alege Scoala - educatie de calitate,
viitor in comunitate!

Reducerea numarului de copii si elevi aflati in risc de parasire timpurie a scolii, din
comunitatile Sopot, Predesti, Parpanita si Bailesti,
prin operationalizarea si sustenabilizarea unui continuum de servicii si de masuri
destinate unui numar de 691 de antescolari, prescolari si
scolari din clasele primare si gimnaziale si parintii lor, dintre care 100% beneficiaza
de masuri si servicii integrate, implementate de echipe
pluridisciplinare atat in cadrul unor centre de resurse educationale, cat si prin
intermediul serviciilor educationale oferite de catre partenerii
asociati din proiect.

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

"Dezvoltarea capitalului uman din
Municipiul Turnu Magurele prin
participarea la
educatie"

Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate
pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea
parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile,
reintoarcerea in sistemul de invatamant a
copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor
capitalului uman din invatamantul preuniversitar din
unitati scolare defavorizate.

4.224.402,53

Obiectivul general (scopul) proiectului este acela de crestere a accesului la
învaþamântul ante-prescolar, prescolar, scolar primar,
secundar si terþiar de calitate într-un mod egal si nediscriminatoriu pentru 442 copii
din comuna Varbilau, jud. Prahova, reducerii si
EDIS 2 - Educaþie incluziva prin
prevenirii riscului de parasire timpurie a scolii pentru 442 copii din comuna Varbilau,
masuri integrate si inovatoare în ?coala
jud. Prahova, cresterii calitaþii actului educaþional prin
Gimnaziala Varbilau, judeþul Prahova
dotari, metode formale si non-formale de învaþare în ?coala Gimnaziala Varbilau,
jud. Prahova si oferii unei noi sanse de finalizare a
studiilor de minim 8 clase pentru 119 adulþi care au abandonat timpuriu scoala, iar
50 dintre acestia vor dobândi o calificare pâna la
finalizarea proiectului.

5.012.887,98

82

6.2, 6.3, 6.4

81,75

6.2, 6.3, 6.6

Proces educational optimizat prin
activitati de mentorat în scolile
bistritene

Cresterea calitaþii serviciilor educaþionale în scolile bistritene prin îmbunataþirea de
competenþe cheie actorilor implicaþi în activitaþi
educaþionale cu scopul de a reduce si elimina riscul parasirii timpurii a scolii.

6.408.108,95

6.435.050,20

38

INSPECTORATUL ŞCOLAR Municipiul Alexandria, România, autoritate a administraþiei
Sud JUDEŢEAN
Str. Alexandria str.Carpati nr 15, , publice centrale finanþata
108091
Muntenia/Teleorm
TELEORMAN/Inspector
judeþul Teleorman, cod postal integral de la bugetul de stat
an
Scolar General
140059, România
sau BAS

39

108244

LICEUL TEHNOLOGIC
"LIVIU REBREANU"

40

105185

COMUNA VICTORIA

104759

CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE
DE ROMI

41

81

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Oras Balan, România, Str. 1
Decembrie 1918 nr. 40A, ,
judeþul Harghita, cod postal
535200,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Centru / Harghita

81

6.2,6.3,6.6

Victoria, România, Str. Sat
Victoria nr. 0, , judeþul Iasi, cod
postal 707580, România

unitate administrativ
teritoriala nivel local

Nord-Est / Iasi

80,5

6.2, 6.3, 6.6

Municipiul Cluj-Napoca,
organism neguvernamental
România, Str. ?EBEI nr. 21, ,
nonprofit (persoana juridica Centru/ Brasov /
judeþul Cluj, cod postal 400305,
de drept privat fara scop
Mures
România
patrimonial)

80,25

6.2, 6.3, 6.4,

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva anteprescolarilor, prescolarilor,
elevilor, parintilor acestora si tinerilor si adultilor care au parasit timpuriu scoala, cat
si personalului didactic si de sprijin, vizand zona de
circumscriptie a Scolii Gimnaziale Beuca, Scoala Gimnaziala Ciuperceni, Scoala
Gimnaziala "Alexandru Badauta" Zâmbreasca si Scoala
Gimnaziala "Vasile Racotta" ?torobaneasa din localitatile Beuca, Ciuperceni,
Zambreasca si Storobaneasa, judetul Teleorman.

6.643.469,52

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor
acestora cat si personalului didactic, de sprijin si de management, vizand zonele de
circumscriptie ale Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu
(Gradinita Floare de Colt) si Scolii Gimnaziale "Geo Bogza"din Balan, judetul
Harghita. Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea
CREATIV – Contribuþia Responsabila
parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant
în Educaþie prin Tehnici Integrate
preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 448 de
pentru Viitor
copii situati in zona de circumscriptie a Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu
(Gradinita Floare de Colt) si Scolii Gimnaziale "Geo Bogza" din
Balan, judetul Harghita prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal
si participarii active a copiilor la invatamantul
prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire
timpurie a scolii.

4.219.589,17

CARTE – Combaterea Abandonului
prin Resurse si Tehnici Educaþionale

Victoria se educa!

Imbunatatirea calitatii procesului educational din Comuna Victoria in vederea
cresterii participarii la forme de invatamant preuniversitare
inclusiv reducerea/prevenirea parasirii timpurii a scolii.

6.430.637,55

EduSmart

Reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului egal in procesul
educational al copiilor din
invatamantul anteprescolar, prescolar, primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala nr 1
Ludus, Gradinita cu program Normal Nr 1 (PJ
Gradinita Casuta Fermecata Ludus) jud. Mures si din Scoala Gimnaziala nr 5 Sacele,
jud. Brasov.

7.593.468,99

42

43

44

45

104888

107010

108391

106976

ASOCIATIA SCIENTIA
NEMUS

Municipiul Drobeta-Turnu
Severin, România, Str. Adrian nr.
214, , judeþul Mehedinþi, cod
postal
220185, România

Municipiul Bucuresti, România,
SCOALA GIMNAZIALA Str. SOLD. ENACHE ION nr. 31,
SPECIALA "SF. NICOLAE" , judeþul Bucuresti, cod postal -,
România

COMUNA LIESTI

FUNDATIA WORLD
VISION ROMANIA

Liesti, România, Str. Anghel
Saligny nr. 269, , judeþul Galaþi,
cod postal 807180, România

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Rotasului nr. 7, , judeþul
Bucuresti, cod postal 012167,
România

organism neguvernamental
nonprofit, de utilitate
publica, cu personalitate Sud-Vest Oltenia
juridica, care
/ Mehedinti
funcþioneaza în domeniul
dezvoltarii regionale (ADR)

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

unitate administrativ
teritoriala nivel local

Bucuresti - Ilfov/
Bucuresti

Sud-Est / Galati

organism neguvernamental Sud - Muntenia /
nonprofit (persoana juridica Ialomita, Prahova,
de drept privat fara scop
Sud-Est/
patrimonial)
Constanþa

80

79,5

79,5

79

6.2,6.3,6.4,6.6

6.2, 6.3, 6.6

6.2,6.3,6.6

6.2,6.3,6.4

SOS Educatiei in Mehedinti - SOS
Mehedinti

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de
355 persoane, din scolile din judetul Mehedinti:
Scoala Gimnaziala Balta-Comuna Balta, Scoala Gimnaziala “Regele Mihai
I”–Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15-Drobeta
Turnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip
preventiv si remedial.

2.816.957,73

SCOALA MEA - Sprijinirea
Creativitaþii si Organizarea Altfel a
Lecþiilor prin
Asigurarea de Masuri Educaþionale
Adecvate

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor
acestora cat si personalului didactic si de sprijin, vizand zona de circumscriptie a
Scolii Gimnaziale Speciale Sf. Nicolae din sector 4 si
?colii Gimnaziale nr.108, Bucuresti. Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea
parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii
in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 451 de copii
situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale
Speciale Sf. Nicolae din sector 4 si ?colii Gimnaziale nr.108, din Bucuresti, sector 4
prin masuri educationale integrate, stimularea
accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si
gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de
parasire timpurie a scolii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor si parintilor pentru
inlaturarea barierelor din calea participarii copiilor la
scoala vizeaza sprijinirea materiala a prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa
a parintilor in educatia copiilor cu varste prescolare si
scolare prin activitati de consiliere si educatie parentala. Totodata, in vederea
imbunatatirii competentelor cadrelor didactice si personalului
de sprijin, va fi facilitat accesul a 70 dintre acestia la cursuri de formare.

4.025.170,34

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor
acestora cat si personalului didactic, vizand zona de circumscriptie a ?colii
Gimnaziale nr.1 Liesti, ?colii Gimnaziale nr.2 Liesti si Scolii
Gimnaziale "Sfantul Nicolae" din Liesti, judetul Galati (si unitatilor subordonate).
Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea parasirii
VECTORI - Valorificare Educaþionala
timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant
Continua prin Tehnici Orientate spre
preuniversitar obligatoriu pentru un numar 571 situati in zona de
Revitalizarea Învaþamântului
circumscriptie a ?colii Gimnaziale nr.1 Liesti, ?colii Gimnaziale nr.2 Liesti si Scolii
Gimnaziale "Sfantul Nicolae" din Liesti, judetul Galati (si
unitatilor subordonate), prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal
si participarii active a copiilor la invatamantul
prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire
timpurie a scolii.

5.373.789,42

Alege Scoala!

Reducerea numarului de copii si elevi aflati in risc de parasire timpurie a scolii din
localitatile Armasesti, Rosiori, Maia, Valenii de
Munte, Medgidia, Radulesti si Dragoesti, prin operationalizarea si sustenabilizarea
unui continuum de servicii si de masuri destinate unui
numar de 1036 de anteprescolari, prescolari si scolari din clasele primare si
gimnaziale si parintii lor, dintre care 100% beneficiaza de
masuri si servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atat in cadrul
unor centre de resurse educationale, cat si prin
intermediul serviciilor educationale oferite de catre partenerii asociati din proiect.

9.260.221,67
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108284

Municipiul Bucuresti, România,
SCOALA GIMNAZIALA Str. SOLD. ENACHE ION nr. 31,
SPECIALA "SF. NICOLAE" , judeþul Bucuresti, cod postal -,
România
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104980

ASOCIATIA " INSTITUTUL
PENTRU DEZVOLTAREA
EVALUARII IN EDUCATIE"
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106583

107876

FUNDATIA DAN
VOICULESCU PENTRU
DEZVOLTAREA
ROMANIEI

FUNDATIA PRINCIPESA
MARGARETA A
ROMANIEI(ROMANIA)

Municipiul Bucuresti, România,
Str. General Berthelot nr. 38, ,
judeþul Bucuresti, cod postal
010169, România

Municipiul Bucuresti, România,
Str. Episcopul Timus nr. 37, ,
judeþul Bucuresti, cod postal
011622,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

79

6.2,6.3,6.6

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
de drept privat fara scop
/ Dolj
patrimonial)

78

6.2, 6.3, 6.6

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Bucuresti - Ilfov /
de drept privat fara scop
Bucuresti
patrimonial)

organism neguvernamental
Municipiul Bucuresti, România,
nonprofit (persoana juridica Bucuresti - Ilfov /
Str. Ciurea nr. 2-4, , judeþul
de drept privat fara scop
Bucuresti
Bucuresti, cod postal -, România
patrimonial)

77,5

77,5

6.2, 6.3, 6.6

6.2, 6.3

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational romanesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor
acestora cat si personalului didactic, de sprijin si de management, vizand zona de
circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale "Sf.
Nicolae", Scolii Gimnaziale "Ienachita Vacarescu" si Gradinitei "Scufita Rosie"din
Bucuresti, sector 4. Proiectul isi propune prevenirea si
MENS SANA – Masuri Educaþionale
diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de
Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat
invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar
Nevoilor
de 587 de copii situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale "Sf.
Actuale
Nicolae", Scolii Gimnaziale "Ienachita Vacarescu" si
Gradinitei "Scufita Rosie", din Bucuresti, sector 4, Regiunea de Dezvoltare BucurestiIlfov, prin masuri educationale integrate, stimularea
accesului egal si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si
gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de
parasire timpurie a scolii.

5.532.905,10

Promovarea accesului egal la învaþamânt, pentru reducerea si prevenirea parasirii
timpurii a mediului educational,
promovarea accesului egal la învaþamântul prescolar si scolar si reducerea segregarii
intre copii in judetul Dolj.

6.422.072,70

Scopul proiectului consta in reducerea si prevenirea parasirii timpurii a scolii prin
implementarea de actiuni integrate la nivelul copilului,
familiei si cadrelor didactice menite sa inlature/diminueze obstacolele intampinate pe
parcursul traseului educational. Actiunile vizate se
vor adresa unui numar de 312 copii si 65 de cadre didactice din regiunea Bucuresti
Ilfov. Actiunile se adreseaza copiilor care frecventeaza
Scoala, prietenul tau de azi si de mâine
invatamantul prescolar, primar/gimnazial, dar si parintilor acestora, abordand
subiecte diverse, de la asistenta pt recuperarea decalajelor
de invatare pana la consiliere psihologica si promovarea nonviolentei si fiind
personalizate pe baza analizei de nevoi elaborate in faza de
depunere a cererii de finantare, dar si pe baza recomandarilor unui consilier
educational.

2.784.171,97

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru
un numar de 369 de copii din zona de circumscriptie
a Scolii Gimnaziale nr.153 si Gradinitei Colt de Rai, din Bucuresti, Sector 6, prin
masuri educationale integrate, stimularea accesului egal
si participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de
calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a
scolii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor si parintilor pentru inlaturarea
barierelor din calea participarii copiilor la scoala vizeaza
sprijinirea materiala a prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parintilor in
educatia copiilor prin activitati de consiliere si educatie
parentala. De asemenea, se va asigura ameliorarea si diversificarea serviciilor
educationale prin transformarea mediului scolar intr-unul
prietenos si interactiv, desfasurarea de activitati extra-curriculare si de educatie pentru
sanatate, igiena si nutritie. Totodata,
sustenabilitatea institutionala si a programelor educationale va fi asigurata prin
dezvoltarea de parteneriate cu actori locali si regionali
relevanti si diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici acumulate in
cadrul proiectului.

3.414.468,80

Invatamant de calitate pentru viitorul
copiilor nostri in judetul Dolj

Scoala Generatii - Prevenirea
abandonului scolar prin implicarea
comunitatii
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107007

LICEUL TEHNOLOGIC
SPECIAL NR.3

Municipiul Bucuresti, România,
Str. AUSTRULUI nr. 37, ,
judeþul Bucuresti, cod postal -,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

77

6.2, 6.3, 6.6

FRIENDS – Facilitarea Revitalizarii
Integrate a Educaþiei Necesare unei
Dezvoltari
Sustenabile

Scopul proiectului consta in dezvoltarea sistemului educational românesc prin masuri
destinate deopotriva prescolarilor, elevilor, parintilor
acestora cât si personalului didactic si de sprijin, vizând zona de circumscriptie a
Liceului Tehnologic Special nr.3 si Scolii Gimnaziale
Maica Domnului,din Bucuresti, sector 2, Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov.
Proiectul isi propune prevenirea si diminuarea parasirii
timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamânt
preuniversitar obligatoriu pentru un numar de 632 de copii situati
in zona de circumscriptie a Liceului Tehnologic Special nr.3 si Scolii Gimnaziale
Maica Domnului,din Bucuresti, sector 2, Regiunea de
Dezvoltare Bucuresti - Ilfov prin masuri educationale integrate, stimularea accesului
egal si participarii active a copiilor la invatamântul
prescolar, primar si gimnazial de calitate, in special a grupurilor cu risc de parasire
timpurie a scolii, prin realizarea de activitati de
accesibilizare a invatamantului pentru elevii cu dizabilitati si cerinte educationale
speciale.

51

107980

COLEGIUL TEHNIC
DANUBIANA

Judeþul Neamþ, România, Str.
Str.Energiei nr. 9, , judeþul
Neamþ, cod postal 611042,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Nord-Est / Neamt,

77

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Noi TOTI vrem la SCOALA!

Furnizarea de programe educative persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau cu
risc de abandon, precum si servicii de consiliere,
educare pentru copiii, elevi, parinti/tutori, cadre didactice si personal de sprijin,
pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu
si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate.

8.109.857,90

6.2,6.3,6.6

Obiectivul general al proiectului isi propune diversificarea masurilor de
preventie/interventie impotriva parasirii timpurii a scolii adresate
copiilor/elevilor cu risc educational crescut si cadrelor didactice din 3 unitati scolare
din mediul rural al Judetului Bistrita Nasaud
Acest obiectiv general, corelat cu obiectivul Prioritatii de Investitii 10i, vizeaza o
contributie semnificativa la reducerea si prevenirea
abandonului scolar timpuriu pentru un total de 349 copii si elevi care provin din
comunitati dezavantajate socio-economic din mediul rural
si intra sub incidenta riscului educational si/sau apartin minoritatii roma.
Diversificand masurile de preventie si interventie care adreseaza
problematica parasirii timpurii a scolii, proiectul are capacitatea sa genereze efecte
pozitive pe termen lung la nivel sistemic, la nivel
Alege scoala pentru un viitor mai bun
institutional scolar, precum si la nivelul resursei umane (65 cadre didactice si
personal de sprijin) reusind astfel sa implementeze sustinut
noi abordari eficiente in a atrage si mentine copilul intr-un sistem educational calitativ
si incluziv. Mai exact, proiectul intervine cu masuri
personalizate de impact pentru promovarea accesului egal la invatamantul prescolar,
pachet integrat de interventii si activitati care
garanteaza acces inclusiv la parcursul de invatare formala primara si gimnaziala,
precum si pozitivarea procesului educational prin
invatarea non-formala sustinuta de asistenta psiho-sociala personalizata, la care se
adauga profesionalizarea cadrelor didactice si a
personalului de sprijin pregatiti astfel in a aborda eficient problematica abandonului
scolar.

3.250.304,05

6.2, 6.3, 6.6

Scoala Bucuriei - Parteneriat pentru o
comunitate de învaþare durabila

Prevenirea abandonului timpuriu al scolii pentru 480 de copii si elevi aparþinând
grupurilor vulnerabile din comunitaþi dezavantajate din
judeþul Dâmboviþa (zonele Racari si Ciocanesti) prin programe de integrate de
consiliere, educaþie remediala si activitaþi non-formale
orientate catre nevoile specifice ale acestora, programe orientate catre 108 de parinþi,
precum si îmbunataþirea competenþelor a 75 de
cadre didactice din învaþamântul preuniversitar care profeseaza în comunitaþi
vulnerabile, pe o perioada de 3 ani

4.558.957,06

Educatie incluziva pentru scoli
defavorizate

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin adoptarea unor
planuri de actiune si programe educationale
integrate de furnizare a competentelor si abilitatilor de baza, pentru componenta de
ADS si de tip ADS utila pentru 76 persoane si pentru
componenta preventiva destinata pentru 515 prescolari si elevi din cursul primar si
gimnazial, intr-o alternativa deschisa si incluziva de
educatie, cu implicarea a 115 cadre didactice perfectionate profesional in proiect.

5.083.075,40
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108133

Municipiul Bistriþa, România,
autoritate a administraþiei
INSPECTORATUL SCOLAR Str. 1 Decembrie nr. 5, , judeþul
Nord-Vest /
publice centrale finanþata
JUDETEAN
Bistriþa-Nasaud, cod postal
Bistriþa-Nasaud,
integral de la bugetul de stat
BISTRITA/Proiecte
420080,
Cluj,
sau BAS
România

105645

Municipiul Târgoviste, România, organism neguvernamental
Str. Maior Eugen Breziseanu nr. nonprofit (persoana juridica Sud - Muntenia /
33, , judeþul Dâmboviþa, cod
de drept privat fara scop
Dâmboviþa ,
postal 130035, România
patrimonial)

106415

ASOCIATIA
INOVITAVERDE

CASA CORPULUI
DIDACTIC "SIMION
MEHEDINTI" VRANCEA

Municipiul Focsani, România, Str.
EROILOR nr. 2, , judeþul
Vrancea, cod postal 620034,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Sud-Est / Vrancea

77

75

75

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

6.013.523,76

ŞCOALA GIMNAZIALA
NICULEŞTI

Niculesti, România, Str.
Principala nr. 265, , judeþul
Dâmboviþa, cod postal 137330 ,
România

instituþie de învaþamânt
pre-universitar de stat
acreditata

Sud - Muntenia /
Dâmboviþa
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108221

56

ASOCIATIA "SOCIETATEA
DE CERCETARE IN
LEADERSHIP,MANAGEME
108325
NT,MARKETING SI
CULTURA
ORGANIZATIONALA"

57

Municipiul Timisoara, România, organism neguvernamental
FUNDATIA PENTRU
Str. Dr. A. P. Podeanu nr. 144, , nonprofit (persoana juridica
104981 CULTURA SI INVATAMINT
judeþul Timis, cod postal -,
de drept privat fara scop
IOAN SLAVICI
România
patrimonial)

58

Municipiul Pitesti, România, Str. autoritate a administraþiei
INSPECTORATUL SCOLAR B-dul Eroilor nr. 4-6, , judeþul
publice centrale finanþata Sud - Muntenia /
106957
AL JUDETULUI ARGES
Arges, cod postal 110142,
integral de la bugetul de stat
Arges
România
sau BAS

Municipiul Craiova, România,
Str. Calea Severinului nr. 42, ,
judeþul Dolj, cod postal -,
România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia
de drept privat fara scop
/ Valcea
patrimonial)

Vest/CarasSeverin/ Timis

74,5

74,5

74,38

74

6.2,6.3

STEPS – Susþinerea Transversala a
Educaþiei Prescolarilor si ?colarilor

Acces egal la invatamant de calitate la
6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru"
Balcesti

6.2, 6.3 si 6.6

6.2,6.3,6.6

TIPS- TIne Pasul cu Scoala!

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru
un numar de 550 de copii din zona de circumscriptie
a Scolii Gimnaziale Niculesti, din Comuna Niculesti, judetul Dambovita, prin masuri
educationale integrate, stimularea accesului egal si
participarii active a copiilor la invatamantul prescolar, primar si gimnazial de calitate,
in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a
scolii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor si parintilor pentru inlaturarea
barierelor din calea participarii copiilor la scoala vizeaza
sprijinirea materiala a prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parintilor in
educatia copiilor prin activitati de consiliere si educatie
parentala.

5.026.116,17

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la
invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
invatare formale, non formale si informale pentru
reintegrarea in educatie si formare a propulatiei din Orasul Balcesti si localitatile
limitrofe.

2.937.731,06

Prevenirea abandonului scolar si cresterea calitatii
serviciilor educationale inclusive prin facilitatea accesului la servicii educationale
inclusive si consiliere a 300 elevi, 94 prescolari, cu
accent pe cei de etnie roma din mediul rural din Scoala Gimnaziala “Gheorghe
Fratila” din Glimboca, Scoala Gimnaziala Cenei si Scoala
Gimnaziala Sacalaz si dezvoltarea de competente pentru 120 cadre didactice.

3.351.204,35

Obiectivul general al proiectului Re-ACTIV este sustinerea prescolarilor si elevilor
proveniti din comunitati dezavantajate din scoli din
RE-Activ - Reducerea abandonului
judetul Arges, prin operatiuni integrate, pentru reducerea abandonului scolar si a
scolar printr-un set de activitati
riscului de parasire timpurie a scolii. Proiectul va genera
educationale
beneficii imediate si pe termen lung atat pentru membrii grupului tinta, cat si pentru
adaptate la nevoile specifice ale copiilor
cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatilor
locale si decidenti la nivel judetean si regional.

4.827.169,33

ASOCIAŢIA DE
organism neguvernamental
DEZVOLTARE
Municipiul Craiova, România,
nonprofit (persoana juridica Sud-Vest Oltenia/
INTERCOMUNITARĂ
Str. A.I. Cuza nr. 7, , judeþul
de drept privat fara scop
Dolj
"ZONA METROPOLITANĂ Dolj, cod postal 200585, România
patrimonial)
CRAIOVA"

59

107083
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105002

FUNDATIA "CORONA"

organism neguvernamental
Municipiul Iasi, România, Str.
nonprofit (persoana juridica
Pacurari nr. 21, , judeþul Iasi, cod
de drept privat fara scop
postal 700511, România
patrimonial)

61

105800

ASOCIATIA SCIENTIA
NEMUS

Municipiul Drobeta-Turnu
Severin, România, Str. Adrian nr.
214, , judeþul Mehedinþi, cod
postal
220185, România

62

107777

MUNICIPIUL SEBES

Municipiul Sebes, România, Str.
PIAÞA PRIMARIEI nr. 1, ,
judeþul Alba, cod postal 515800,
România

Nord-Est/
Municipiul
Botosani

organism neguvernamental
nonprofit, de utilitate
publica, cu personalitate
Sud-Est / Vrancea
juridica, care
funcþioneaza în domeniul
dezvoltarii regionale (ADR)

unitate administrativ
teritoriala nivel local

Centru / Alba

73

6.2, 6.3

Educaþia –sansa viitorului tau!

Scopul proiectului consta in cresterea participarii la invatamantul prescolar si scolar a
copiilor si tinerilor cu risc de abandon provenind din
Comuna Bucovat prin dezvoltarea unui program de interventie vizand prevenirea si
remedierea situatiilor de vulnerabilitate.
Importanta educatiei a fost subliniata de-a lungul timpului de diversi pedagogi si
filosofi. Educatia se refera atat la însusirea unor
cunostinte teoretice, cat si la un anumit comportament etic acceptat de societate. Prin
educatie, copii si tinerii acumuleaza informatii
necesare traiului zilnic si reusesc sa se integreze in societate prin comportament, prin
obtinerea unei slujbe mai bune si prin sustinerea
propriilor familii. Abandonand prematur scoala, tinerii nu au posibilitatea de a crea
plus valoare si de a deveni independenti deoarece lipsa
unei calificari ii face neatractivi pe piata muncii transformandu-i in asistati sociali.
Dezvoltand un program ce va identifica cauzele
abandonului local si va propune solutii adaptate comunitatii, proiectul urmareste
diminuarea abandonului scolar prin preventie si corectie.

72,5

6.2, 6.3, 6.4 si
6.6

LA SCOALA CU BUCURIE

Cresterea gradului de integrare/reintegrare in sistemul de educatie si formare a
persoanelor care sunt in risc de abandon scolar sau care
au abandonat timpuriu scoala, la nivelul învaþamântului prescolar, primar si secundar
din zona de implementare a proiectului.

4.076.662,56

72

6.2,6.3,6.4,6.6

Sanse Egale la Educatie in Vrancea SEE
Vrancea

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de
710 persoane din comunitatile rurale din judetul
Vrancea: Ciorasti, Balesti, Vartescoiu, prin implementarea de programe educationale
integrate de tip preventiv si remedial.

5.031.231,88

71

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Parteneriat pentru acces egal la
educaþie

Imbunatatirea participarii si performantelor scolare, atragerea si mentinerea copiilor
in procesul educational,
transformarea mediului scolar intr-unul prietenos si apropiat, imbunatatirea
competentelor cadrelor didactice prin facilitarea accesului la
servicii integrate.

3.238.486,30

Total lei
Total euro

2.326.505,68

365.034.607,61
82.021.033,05

