AP
Denumire apel
Cod apel

6 „Educaţie şi Competenţe”
Programul "Şcoala pentru Toţi"
POCU/74/6/18

Lista finală a proiectelor selectate
Evaluare tehnico-financiara
Obiectivul general al proiectului

Buget total
proiect (lei)

6.2,6.3,6.4,6.6

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.

5.950.605,30

95,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

7.664.703,22

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

94,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunitati
defavorizate, copii romi, copii din mediul rural, copii cu parintii plecati la munca în strainatate, copii din familii cu statut socioeconomic scazut), prin
servicii integrate de prevenire, interventie si compensare, inclusiv prin interventii asupra mediului familial si scolar
(parinti/reprezentanti si cadre didactice).

8.138.601,90

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Est/Bacau

94,00

6.2,6.3,6.4,6.6

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.

5.545.821,62

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Bucuresti Ilfov/Bucuresti

92,50

6.2,6.3,6.4

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate in domeniul educatiei pentru 1.170 de
persoane (copii/tineri/adulti, parinti) din sectorul 5 al municipiului Bucuresti in vederea cresterii participarii scolare (începând cu
învatamântul ante prescolar si pâna la finalizarea învatamântului obligatoriu) si prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii.

9.342.501,24

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 ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale
speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii apartinând minoritatii roma si cei din mediul
rural/ comunitatile 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.

8.758.251,26

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate in domeniul educatiei, in vederea cresterii
participarii scolare a copiilor si prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii, si dezvoltarea competentelor cadrelor didactice, in 10
unitati de invatamant din judetele Botosani, Harghita si Neamt.

7.925.607,31

5.873.617,34

Nr. crt.

Cod MySMIS

Denumire Solicitant

Titlul proiectului

Adresa Solicitant

Categorie Solicitant

Regiune/Judet

Punctaj

Obiectiv Specific

1

108177

COMUNA STOENESTI

Merităm să învăţăm

Stoenesti, România, Str. Primariei
nr. 2, , judetul Olt, cod postal
237430, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Centru/Sud-Vest
Oltenia/Sibiu/Olt

96,00

2

105136

ORGANIZATIA SALVATI
COPIII

Si eu vreau la scoala!

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, ,
judetul Bucuresti, cod postal
010899, România

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

Sud-Est/Constanta , Vest/
Timis

3

106791

ORGANIZATIA SALVATI
COPIII

Viitor prin scoala

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, ,
judetul Bucuresti, cod postal
010899, România

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

4

106906

COMUNA TĂTĂRĂŞTI

Spune da educatiei!

Tatarasti, România, Str. Str.
Principala nr. FN, Sat Tatarasti,
judetul Bacau, cod postal 607620,
România

5

104925

PRIMARIA SECTOR 5

Fii C.O.O.L - Fii Competitiv-Organizat-OrientatLucrativ

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 2931, , judetul Bucuresti, cod
postal 50012, România

6

107117

INSPECTORATUL ŞCOLAR PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate in
JUDEŢEAN SUCEAVA
functie de nevoile educationale

Municipiul Suceava, România, Str.
autoritate a administratiei publice
Calea Unirii nr. 15, , judetul
centrale finantata integral de la
Suceava, cod postal 720018,
bugetul de stat sau BAS
România

Nord-Est/Suceava

91,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

7

107590

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDEȚEAN NEAMT

Municipiul Piatra Neamt, România,
autoritate a administratiei publice
Str. LT. DRAGHIESCU nr. 4A, ,
centrale finantata integral de la
judetul Neamt, cod postal
bugetul de stat sau BAS
610125, România

Centru/Harghita/NordEst/Botosani/Neamt

91,00

6.2,6.3,6.4,6.6

ASOCIATIA REACT

?ANSA LA EDUCA?IE, VIITOR ASIGURAT
(SEVA)

Note pentru viitor

91,00

6.2,6.3,6.4

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea sistemica a spatiului educational in comuna Biertan din judetul Sibiu si in
comuna Izvoarele Jud Giurgiu, materializata in crearea de mecanisme viabile si sustenabile pentru reducerea si prevenirea
abandonului scolar timpuriu si in intreprinderea de masuri concrete pentru promovarea accesului egal la educatie de calitate pentru
735 de copii (dintre care 184 de etnie roma) din comuna Biertan si comuna Izvoarele dintre care 25 de anteprescolari, 210 prescolari
si 500 de scolari. Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin activitati dedicate copiilor, prin masuri care vizeaza parintii
copiilor in risc de abandon scolar,
precum si prin actiuni care au ca destinatar comunitatea in ansamblu din zona de interventie in scopul constientizarii importantei
educatiei timpurii.

90,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

9.274.356,19

Sud-Est/Galati

90,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de
calitate pentru 597 de copii si elevi din 5 scoli defavorizate din judetul Galati: Scoala Gimnaziala Ene Patriciu din comuna Smulti,
Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Varlezi, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” oras Tg. Bujor, Scoala Gimnaziala nr. 1 din
comuna Foltesti, Scoala Gimnaziala „Petru Rares” din comuna Frumusita.

4.807.549,53

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

Sud Muntenia/Calarasi/Giurgi
u

90,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, promovarea educatiei incluzive, prin interventii integrate de învatare formale,
non formale si informale la nivelul educatiei (anteprescolar, prescolar, primar, secundar, adultilor) din urmatoarele comunitati
defavorizate aferente regiunii Sud Muntenia: Budesti, Dor Marunt (Dalga-Gara), Galbinasi, Ulmeni, Valea Rosie, Chiselet, Soldanu,
Curcani, Giurgiu si Oltenita.

9.344.289,33

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Vaselor nr. 60, Etaj 3, judetul
Bucuresti, cod postal 021255,
România

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

Centru/Mures

90,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, promovarea educatiei incluzive, prin interventii integrate de învatare formale,
non formale si informale la nivelul educatiei (anteprescolar, prescolar, primar, secundar, adultilor) din urmatoarele comunitati
defavorizate aferente regiunii Centru: Band, Ceuas, Deaj, Haranglab, Sighisoara, Apalina – Reghin.

9.341.318,01

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Bv. George Cosbuc nr. 42-44, ,
judetul Bucuresti, cod postal
050142, România

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

Sud - Muntenia/Giurgiu

90,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Cresterea calitatii educatiei pentru 401 copii si 55 adulti din grupuri vulnerabile, din care 130 romi si 90 cadre didactice/personal de
sprijin din scolile defavorizate Letca Noua, Clejani, Iepuresti si Bulbucata din judetul Giurgiu, prin masuri integrate si personalizate
destinate prevenirii si reducerii abandonului scolar, intr-un mediu nediscriminatoriu si motivant bazat pe inovare si transfer de bune
practici utilizand metode formale, informale si nonformale.

5.062.189,29

Municipiul Bucuresti, România, Str.
C.A Rosetti nr. 24, etj 1 ap 4 sector
2, judetul Bucuresti, cod
postal -, România

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

8

108051

9

105966

10

104837

FUNDATIA ,, CENTRUL
PENTRU ANALIZA SI
DEZVOLTARE
INSTITUTIONALA
ELEUTHERIA ''

Elevi implicaţi în şcoli antreprenoriale

Municipiul Bucuresti, România, Str.
General Henri Mathias Berthelot nr.
27, , judetul Bucuresti, cod
postal 010164, România

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

11

103735

FUNDATIA ,,ROMA
EDUCATION FUND
ROMANIA"

Scoala incluziva – o scoala pentru comunitatile din
regiunea Sud Muntenia

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Vaselor nr. 60, Etaj 3, judetul
Bucuresti, cod postal 021255,
România

12

106443

FUNDATIA ,,ROMA
EDUCATION FUND
ROMANIA"

Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare
durabilă in regiunea Centru

13

105099

ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU O VIATA MAI
BUNA

E.C.I.S. - Educaţie de calitate şi incluziune socială

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN
Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu
TELEORMAN/Inspector
si Teleorman – EDUGREAT
Scolar General

Municipiul Alexandria, România,
Str. Alexandria str.Carpati nr 15, ,
judetul Teleorman, cod postal
140059, România

Centru/Sibiu/Sud Muntenia/Giurgiu

autoritate a administratiei publice
Sud - Muntenia / Giurgiu /
centrale finantata integral de la
Teleorman
bugetul de stat sau BAS

89,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Proiectul se încadreaza în AXA PRIORITARA 6 „Educatie si competente”, PRIORITATEA DE INVESTI?II 10.i Reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare, OBIECTIVE
SPECIFICE (OS): OS 6.2 ”Cresterea participarii la învatamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire
timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a
scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinând grupurilor vulnerabile, cu
accent pe elevii apartinând minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea
numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reîntorc în sistemul de
educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”.

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti , Centru /
Brasov, Sud - Muntenia /
Prahova

89,50

6.2, 6.3

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

Sud-Vest Oltenia / Dolj

89,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Facilitarea accesului egal la educatia obligatorie a copiilor, elevilor si tinerilor care care au parasit timpuriu scoala apartinand
grupurilor vulnerabile din 5 unitati 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

Nord-Vest/Cluj

89,00

6.2,6.3, 6.4, 6.6

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 învattmântul ante prescolar si pâna la finalizarea învatamântului obligatoriu) si prevenirii/reducerii parasirii
timpurii a scolii.

9.332.846,58

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud - Muntenia / Calarasi

89,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Proiectul se încadreaza în AXA PRIORITARA 6 „Educatie si competente”, PRIORITATEA DE INVESTI?II 10.i Reducerea si
prevenirea
abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri
de învatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare,

9.193.773,00

autoritate a administratiei publice
centrale finantata partial din
venituri proprii si bugetul de stat Sud - Muntenia/Ialomita
sau
BAS

14

106260

COMUNA CIULNITA/-

?coala pentru Viaţă – Program integrat de acces egal
la educaţie pentru copiii din comuna Ciulniţa,
judeţul Ialomiţa

Ciulnita, România, Str. Matei
Basarab nr. 66, , judetul Ialomita,
cod postal 927080, România

15

106390

ASOCIATIA CENTRUL
PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE SOCIALA

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

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Ion Iriceanu nr. 18, , judetul
Bucuresti, cod postal -, România

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

16

106595

ASOCIATIA MEREU
PENTRU EUROPA

SuperScoala - vrem, putem, reusim!

Municipiul Craiova, România, Str.
Grigore Plesoianu nr. 2, bl.1, sc.1,
ap.3, judetul Dolj, cod postal
200457, România

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

17

104068

INSPECTORATUL SCOLAR
AL JUD.CLUJ

Scoala face diferenta!

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

Municipiul Cluj-Napoca, România,
autoritate a administratiei publice
Str. Piata Stefan cel Mare nr. 4, ,
centrale finantata integral de la
judetul Cluj, cod postal
bugetul de stat sau BAS
400192, România

3.843.457,01

18

106328

COMUNA MODELU

"Cercul cu zâmbete”- Masuri educationale
integrate pentru reducerea si prevenirea
abandonului scolar, promovarea accesului
egal la învatamânt de calitate prin activitati
extracuriculare si extrascolare pentru
reintegrarea în educatie si formare a
comunitatii marginalizate din comuna
Modelu, judetul Calarasi

19

105678

FUNDATIA ,,ROMA
EDUCATION FUND
ROMANIA"

Solutii inovative si oportunitati pentru o scoala
prietenoasa

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Vaselor nr. 60, Etaj 3, judetul
Bucuresti, cod postal 021255,
România

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

Sud Muntenia/Giurgiu/Ialomit
a/Prahova

89,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, promovarea educatiei incluzive, prin interventii integrate de învatare formale,
non formale si informale la nivelul educatiei (anteprescolar, prescolar, primar, secundar, adultilor) din urmatoarele comunitati
defavorizate aferente regiunii Sud Muntenia: Barbulesti, Bora – Slobozia, Giurgiu, Gostinari, Izvoarele, Rachieri, Fulga,
Andrasesti, Manasia si Cerasu.

9.308.521,48

20

108157

ASOCIAŢIA DE
BINEFACERE PRO VITAM

Scoala pentru toti – sansa la o viata mai buna

Municipiul Resita, România, Str.
Aleea Tineretului nr. 7, , judetul
Caras-Severin, cod postal
320126, România

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

Vest/Caras-Severin

89,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la educatie pentru 778 copii (100 copii anteprescolari, 130 prescolari si
548 elevi) si 50 tineri si adulti si prevenirea parasirii timpurii a scolii, prin interventii integrate, cuprinzatoare si inovative, care
raspund nevoilor specifice ale grupului tinta din Resita, Berzovia si Vermes, judetul Caras-Severin, identificate in analiza de nevoi.

8.155.239,60

21

106637

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ
"TRUP ŞI SUFLET"

?coli creative

Municipiul Iasi, România, Str. FD
OLARI nr. 9, , judetul Iasi, cod
postal -, România

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

Nord-Est/Iasi/Vaslui

89,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Cresterea nivelului educational pentru 970 de copii, tineri si adulti, din care 211 de etnie roma, din 3 comunitati rurale dezavantajate
socioeconomic, din judetele Iasi si Vaslui, prin furnizarea de programe socio-educationale integrate si prin promovarea inovarii
sociale si a sanselor egale.

8.104.240,23

Municipiul Iasi, România, Str.
Soseaua Arcu nr. 8, , judetul Iasi,
cod postal 700137, România

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

Nord-Est/Iasi

88,75

6.2,6.3,6.4,6.6

Asistenta si sprijin pentru minim 12 unitati scolare defavorizate din 6 comunitati rurale din judetul Iasi pentru un grup tinta total de
1384 de persoane în aplicarea unui raspuns integrat, cu masuri ti interventii cu nevoile diverse ale persoanelor din grupul tinta, de la
informare si consiliere educationala pâna la asistenta psiho-pedagogica, educatie non-formala în sanatate, nutritie si asistenta psihosociala, unitati scolare defavorizate conform cu metodologia Anexei 1 a Ghidului specific.

9.322.771,90

Milcoiu, România, Str. Principala nr.
124, , judetul Vâlcea, cod postal
247395, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Vest/Sud Muntenia/Sud-Vest
Oltenia/Bihor/Calarasi/Vâ
lcea

88,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Sud - Muntenia/Arges

88,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

22

106294

ASOCIAŢIA INFOJUS

MASURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE
?I REINTEGRARE SCOLARA IN STRUCTURI
SCOLARE DEFAVORIZATE IN VEDEREA
CRESTERII PARTICIPARII LA EDUCATIE SI
FORMARE IN MEDIUL RURAL ?I
COMUNITATI MARGINALIZATE DIN
JUDETUL IA?I_ PARESCO

23

106863

COMUNA MILCOIU

Educatia-Calea spre un viitor mai bun!

24

106406

INSPECTORATUL SCOLAR
AL JUDETULUI ARGES

"Cresterea calitatii procesului educational prin
implementarea de masuri integrate"

Municipiul Pitesti, România, Str. B- autoritate a administratiei publice
dul Eroilor nr. 4-6, , judetul Arges, centrale finantata integral de la
cod postal 110142, România
bugetul de stat sau BAS

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 reuniversitar
din unitati scolare defavorizate.
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.

6.240.068,62

9.265.860,08

25

107835

FUNDATIA "TOFLEA"

MINTE - Masuri Integrate pentru Reducerea
Abandonului Scolar

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Calea Floreasca nr. 167, Cam. 21,
judetul Bucuresti, cod
postal -, România

Activitati de servicii suport
pentru invatamant

Sud-Est / Galati

88,50

6.2, 6.3, 6.4 si 6.6

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.
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103808

FUNDATIA MARA

Prevenirea abandonului scolar in judetul
Hunedoara - PAS HD 2016

Municipiul Deva, România, Str. 22
Decembrie nr. 37A, Cam. 300,
judetul Hunedoara, cod postal
330166, România

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

Vest / Hunedoara

88,00

6.2,6.3, 6.4, 6.6

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 învatamântul
prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea în
educatie si formare”

7.380.596,96

27

106346

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDEŢEAN TULCEA

ACCesibilizarea ofertei de EDucatie si
formare pentru comunitati scolare
defavorizate din judetul Tulcea, prin
utilizarea resurselor educationale deschise -ACCED

Sud-Est / Tulcea

88,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

9.334.695,32

28

106523

CASA CORPULUI
DIDACTIC SIBIU

Fii practic- mergi la scoala!

Centru / Sibiu

88,00

6.2, 6.3, 6.4

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

Municipiul Tulcea, România, Str.
autoritate a administratiei publice
Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, ,
centrale finantata integral de la
judetul Tulcea, cod postal 820007,
bugetul de stat sau BAS
România
Municipiul Sibiu, România, Str.
Turismului nr. 15, , judetul Sibiu,
cod postal -, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

5.190.987,08

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Aleea Compozitorilor nr. 6A, ,
judetul Bucuresti, cod postal -,
România

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

Sud-Est/Vrancea

88,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Crearea unui set de mecanisme eficiente si inovatoare destinate implementarii unor masuri
integrate, în domeniul educatiei din localitatea Marasesti, cu scopul de a reduce / preveni parasirea timpurie a scolii (în rândurile
copiilor/elevilor/tinerilor), de a îmbunatati actul educational (profesori) si de a creste nivelul de implicare a comunitatii locale (factori
interesati – autoritati locale, potentiali angajatori, parinti, ONG-uri, etc.).

6.597.934,79

106329

ASOCIATIA "INSTITUTUL
Municipiul Galati, România, Str.
ROMAN PENTRU
Participarea activa la educatie in scoli din Vrancea si TINERETULUI I nr. 16-16A, BL.
EDUCATIE SI INCLUZIUNE
Galati
LG1 AP. 20, judetul Galati, cod
SOCIALA"
postal -, România

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

Sud-Est/Galati/Vrancea

88,00

6.2,6.3

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de
calitate pentru 468 de copii si elevi din 4 scoli defavorizate din judetele Vrancea si Galati: Scoala Gimnaziala Tanasoaia, comuna
Tanasoaia jud. Vrancea, Scoala Gimnaziala Boghesti, comuna Boghesti, jud. Vrancea, Scoala Gimnaziala Ploscuteni, comuna
Ploscuteni, jud. Vrancea si Scoala Gimnaziala Speciala ”Emil Garleanu” Galati.

3.544.722,03

31

108205

FUNDATIA PACT PARTENERIAT PENTRU
ACTIUNE COMUNITARA SI
TRANSFORMARE

CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală
Performantă

Municipiul Bucuresti, România, Str.
str. Hagiului nr. 6, , judetul
Bucuresti, cod postal 024049,
România

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

87,50

6.2,6.3

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 254 de copii din zona de
circumscriptie a Scolii Gimnaziale „Draghici Davila” si a Gradinitei „Draghici Davila” din Gaujani, arondate scolii, din 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.

2.264.558,07

32

105831

FUNDATIA MARA

Scoala pentru copiii cu risc educational din orasul
Geoagiu - SCOR 2016

Municipiul Deva, România, Str. 22
Decembrie nr. 37A, Cam. 300,
judetul Hunedoara, cod postal
330166, România

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

Vest / Hunedoara

87,50

6.2,6.3, 6.4, 6.6

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 investitii
10i din cadrul POCU –„reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamântulprescolar,
primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, nonformale si informalepentru reintegrarea în educatie si
formare”

3.149.871,97
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107098

COMUNA
BELCIUGATELE/Primarie

Scoala noastra, scoala prietenoasa

Belciugatele, România, Str.
Voinescu Vasile nr. 307, , judetul
Calarasi, cod postal 917010,
România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud - Muntenia/Calarasi

87,25

6.2,6.3,6.4

Obiectivul general al proiectului este reducerea fenomenului abandonului scolar în regiunea Belciugatele - Fundulea. 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 învatamânt. Asadar, reducerea fenomenului
abandonului scolar implica, în proiectul de fata, atât masuri de preventie, cât si masuri reparative. La atingerea obiectivului general
contribuie toate activitatile planificate si toate rezultate prevazute.

4.275.344,57

34

106737

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN BRASOV

Deschidem scoala, deschidem viitorul!

Centru / Brasov

87,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul judetului Brasov, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de sustinere a educatiei prescolarilor si elevilor proveniti din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
precum si prin dezvoltarea unei structuri de management a initiativelor similare, pe termen lung.

8.569.752,53

35

106444

FUNDATIA ,,ROMA
EDUCATION FUND
ROMANIA"

Educația inclusivă, educație pentru fiecare in
Regiunea Centru

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Vaselor nr. 60, Etaj 3, judetul
Bucuresti, cod postal 021255,
România

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

Centru/Mures

87,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, promovarea educatiei incluzive, prin interventii integrate de învatare formale,
non formale si informale la nivelul educatiei (anteprescolar, prescolar, primar, secundar, adultilor) din urmatoarele comunitati
defavorizate aferente regiunii Centru: Dumbravioara, Ernei, Iernut, Gornesti, Peris, Petrilaca de Mures, Sangeorgiu de Mures si
Voivodeni.

9.345.688,47

36

106619

MUNICIPIUL TURDA

CEPS Turda - Calitate, Egalitate şi Prietenie în
şcolile din Turda

Municipiul Turda, România, Str.
Piata 1 Decembrie 1918 nr. 28, ,
judetul Cluj, cod postal 401184,
România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Vest/Cluj

86,75

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectiv general: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu în comunitati defavorizate din Turda, prin promovarea
educatiei incluzive si implementarea unui sistem de interventii integrate de învatare formala, non formala si informala, aplicate la
nivel anteprescolar, prescolar, primar, secundar si ADS (program integrat de tip “A doua sansa”, destinat tinerilor si adultilor).

6.226.140,18
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106547

COMUNA MÎRŞA

Implementarea de masuri integrate in vederea
prevenirii abandonului scolar

Mârsa, România, Str. Principala nr.
132, , judetul Giurgiu, cod postal
087160, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud - Muntenia/Sud-Vest
Oltenia/Giurgiu/Vâlcea

86,50

6.2,6.3,6.4,6.6

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
reuniversitar din unitati scolare defavorizate.

4.907.745,18
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107028

SCOALA GIMNAZIALA
NR.1

Scoala pentru toti, sansa unei educatii de calitate a
copiilor si tinerilor din Pantelimon.

Oras Pantelimon, România, Str. Sf.
Gheorghe nr. 24A, , judetul Ilfov,
cod postal 077145, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Bucuresti - Ilfov/Ilfov

86,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea mecanismelor de reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si
promovarea accesului egal la educatie de calitate pentru 15 anteprescolari, 60 prescolari si 468 elevi, precum si de readucere in
sistemul de invatamant formal, pe ruta „A doua sansa”, a 50 persoane care au abandonat timpuriu scoala din localitatea Pantelimon,
jud. Ilfov, prin activitati dedicate acestora, precum si prin actiuni destinate familiilor din care provin si cadrelor didactice din scolile
care le ofera suportul educational.

5.312.482,35

39

108105

COMUNA LIVEZENI

Oportunităţi egale de formare şi dezvoltare pentru
copii din comunităţi dezavantajate

Livezeni, România, Str. Principala
nr. 76, , judetul Mures, cod postal
547365, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Centru/Mures

86,50

6.2,6.3,6.4

OBIECTIVUL GENERAL: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educatie in
COMUNITATEA LIVEZENI, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate si prin cresterea implicarii membrilor comunitatilor
în mentinerea în sistemul de educatie a celor aflati în risc de a parasi scoala. Abandonul scolar este o realitate sociala complexa având
o multitudine de cauze si având nevoie, în consecinta de raspunsuri diversificate.

5.345.972,76

40

105024

FUNDATIA AEQUILIBRIUM

Toti pentru educatie, educatie pentru toti

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

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

Centru / Brasov

86,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea oportunitatilor de ocupare pentru persoanele apartinând 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

41

106882

"SCOALA GIMNAZIALA
SLOBOZIA BRADULUI"

Sanse egale la educatie

Slobozia Bradului, România, Str. nr. -, , judetul Vrancea, cod postal
627305, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Sud-Est / Vrancea

86,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

2.884.755,00

29

106867

30

ASOCIAŢIA PRO
SOCIETATE "SF.CIPRIAN"

„ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educație”

Municipiul Brasov, România, Str.
autoritate a administratiei publice
Sirul Gheorghe Dima nr. 4, , judetul
centrale finantata integral de la
Brasov, cod postal 500123,
bugetul de stat sau BAS
România

42

108337

ASOCIATIA CONSULT PRO SUCCES - Sustinem accesul copiilor la educatie in
EDUCATION
scoli defavorizate

Municipiul Oradea, România, Str.
General Gheorghe Magheru nr. 19,
Et. 1 Ap. 3 , judetul Bihor,
cod postal 410057, România

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

Nord-Vest / Bihor

86,50

6.2, 6.3, 6.4

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 populatiei locale a importantei 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. 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.
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106032

ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
"ZONA METROPOLITANĂ
CRAIOVA"

Municipiul Craiova, România, Str.
A.I. Cuza nr. 7, , judetul Dolj, cod
postal 200585, România

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

Sud-Vest Oltenia / Dolj

86,00

6.2, 6.3, 6.4

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 învatamânt. Asadar, reducerea fenomenului abandonului scolar implica,
în proiectul de fata, atât masuri de preventie, cât si masuri reparative.

4.203.773,59

6.2, 6.3, 6.6

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
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107740

Scoala noastra, scoala comunitatii

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
Municipiul Vaslui, România, Str.
ADMISI - Abandon Diminuat prin Masuri Integrate
"ALEXANDRU IOAN CUZA
Ravova nr. 69, , judetul Vaslui, cod
Sustenabile în Învatamânt
"
postal -, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Nord-Est/Vaslui

86,00

Municipiul Slobozia, România, Str. autoritate a administratiei publice Bucuresti - Ilfov/Sud LACULUI nr. 19, , judetul Ialomita, centrale finantata integral de la Muntenia/Bucuresti/Ialom
cod postal 920042, România
bugetul de stat sau BAS
ita

Regiunea Sud Muntenia se afla pe locul al IV-lea in harta privind rata saraciei, cuantificata cu 18,1% fata de NE (23,7% si B IF cu
5,5%. In mediul rural rata de parasire timpurie a scolii, in regiunea Sud Muntenia este de 29% fata de tinta stabilita la nivel national
pentru 2020, de doar 11,3%. (INS 2013). Judetul Ialomita ocupa locul 2, dupa Calarasi, cu rata de risc ridicat de parasire timpurie a
scolii, raportat la factorii: zone cu densitate scazuta, popunlatie rurala ridicata, populatie roma, risc ridicat de saracie, rata ridicata de
abandon scolar, rata ridicata de repetentie (INS
2011).

8.669.124,59

6.2,6.3,6.6

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta furnizarea unor masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare
formale, nonformale
si informale în rândul a 2485 de copii din comunitati defavorizate din judetele Botosani si Suceava. Conform analizei de nevoi
realizate la nivelul acestor comunitati, pentru realizarea acestui obiectiv este necesara o abordare integrata a ecosistemelor scolare,
abordare care sa vizeze atât îmbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale oferite, cât si facilitarea accesului la educatie si
dezvoltarea capacitatii resurselor umane din scoli.

6.453.197,79

86,00

6.2, 6.3, 6.4

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 comuna Rast.

2.692.764,78

85,50

6.2,6.3,6.6

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea unui program complex de masuri integrate care sa capaciteze toti actorii
importanti in procesul educational, la nivelul a 5 comunitati din judetul Giurgiu, pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu
si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, cresterea calitatii procesului educational in gradinite si scoli si introducerea de
formule educationale inovatoare bazate pe nevoile elevilor.

6.405.304,09

Scopul proiectului este prevenirea si reducerea abandonului scolar timpuriu, mentinerea si reintegrarea in sistemul de invatamant
obligatoriu, promovarea accesului egal la invatamantul prescolar si scolar, inclusiv prin parcursuri de invatare tip a doua sansa a
copiilor,
elevilor, tinerilor si adultilor din judetul Alba. Prin acest proiect ne propunem sa contribuim la cresterea incluziunii si calitatii
sistemului de invatamant din judetul Alba, cu accent pe
persoanele apartinand comunitatilor roma si a celor din mediul rural, in conformitate cu principiile directoare ale Strategiei privind
reducerea parasirii timpurii a scolii.

9.232.566,00

Obiectivul general al proiectului consta in preventia si reducerea abandonului scolar prin servicii psiho-educationale integrate si
sustenabile.

6.442.293,80

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.).

3.515.819,12

Obiectivul general al proiectului isi propune diversificarea masurilor de preventie/interventie împotriva parasirii timpurii a scolii
adresate copiilor/elevilor cu risc educational crescut si cadrelor didactice din 5 unitati scolare din judetul Cluj.

6.453.113,40

105197

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN
IALOMIŢA/Educatie

Scoala pentru toti - educatie pentru fiecare!

46

108236

ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
"EURONEST" - A.D.I.E.

PACT - Parteneriat activ pentru calitate şi transfer
de cunoştinţe în comunităţi şcolare din judeţele
Botoşani şi Suceava

Municipiul Iasi, România, Str. Blvd.
Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, ,
judetul Iasi, cod postal
700075, România

asociatie de dezvoltare
intercomunitara (ADI)

NordEst/Botosani/Iasi/Suceava

86,00

47

105081

ASOCIATIA PRO CIVICA
OLTENIA

Acces egal la invatamant de calitate la Scoala
Gimnaziala "Gh Jienescu" Rast

Municipiul Craiova, România, Str.
Dacia nr. 41, bl.14-16, sc.2, ap.13,
judetul Dolj, cod postal
200588, România

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

Sud-Vest Oltenia/Dolj

48

106178

FUNDATIA ESTUAR

Punem judetul Giurgiu pe harta educatiei din
Romania!

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Sos. Oltenitei nr. 250, , judetul
Bucuresti, cod postal 041334,
România

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

Sud - Muntenia/Giurgiu

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

Centru/Alba

85,50

6.2,6.3,6.4,6.6
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86,00

6.2,6.3,6.4,6.6

49

106468

ASOCIATIA AS 2001 ALBA
IULIA

Scoala prietenoasa

Municipiul Alba Iulia, România, Str.
Miron Costin nr. 2, ap. 5, judetul
Alba, cod postal 510151,
România

50

103843

COGNITROM S.R.L.

Servicii psiho-educationale integrate de
preventie si reducere a abandonului scolar

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

întreprindere mica

Nord-Vest/Cluj

85,50

6.2, 6.3, 6.6

51

106999

ASOCIAŢIA TREND

Scoala incluziva pentru o comunitate integrata

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

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

Sud-Vest Oltenia / Dolj

85,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

52

103840

ASOCIATIA INCEPTUS
ROMANIA

Impreuna pentru scoala, impreuna pentru viitor

Municipiul Cluj-Napoca, România,
Str. Str.Anatole France nr. 22, ,
judetul Cluj, cod postal 400463,
România

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

Nord-Vest/Cluj

85,50

6.2,6.3,6.6

53

106002

FUNDATIA WORLD VISION
ROMANIA

Alege Scoala - o sansa pentru viitor!

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

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

Sud-Vest Oltenia / Vâlcea

85,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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
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106736

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN BRASOV

Învata, Dobândeste, Daruieste!

Centru / Brasov

85,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

8.537.052,62
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106876

"SCOALA GIMNAZIALA
VIDRA"

Educatie fara abandon scolar

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

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Sud-Est/ Vrancea

85,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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
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106735

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN HUNEDOARA

Hai la şcoală! o şansă pentru viitor.

Municipiul Deva, România, Str.
Gheorghe Baritiu nr. 2, Nu este
cazul, judetul Hunedoara, cod
postal 330065, România

institutii publice aflate în
subordinea sau sub coordonarea
consiliului judetean

Vest/Hunedoara

85,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Dezvoltarea unui program integrat de educatie pt diminuarea fenomenului de parasire timpurie a scolii/ abandon scolar in judetul
Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui numar de 800 de copii/elevi aflati in situatie de risc de parasire timpurie a scolii,
metode si instrumente de educatie corectiva de tip a doua sansa pt 200 de persoane (care au parasit timpuriu scoala), imbunatatirea
competentelor a 260 resurse umane care desfasoara activitati educative adresate grupurilor cu risc educational si prin cresterea
nivelului de informare/constientizare/implicare a comunitatii locale in ceea ce priveste problematica abordata de proiect.

9.025.786,88

57

107549

CENTRUL DE INSTRUIRE
ŞI CONSULTANŢĂ LABOR SLOBOZIA

Vino la şcoală!-Proiect pentru reducerea
abandonului şcolar şi creşterea participării la
educaţie

Municipiul Slobozia, România, Str.
Matei Basarab nr. 1, Bloc U21,
Scara A, Apartament 3, judetul
Ialomita, cod postal 920004,
România

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

Sud - Muntenia/Ialomita

85,00

6.2,6.3,6.4

Obiectivul General al proiectului este: "Asigurarea accesului la un învatamânt general incluziv pentru prescolarii si elevii din Liceul
Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni aflati în risc de abandon scolar precum si pentru tinerii/adultii din comunitatea defavorizata
aflata
în proximitate".

1.963.996,94
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106927

ORAŞ BORŞA

"EDU@1000 Sanse la un viitor mai bun
pentru 1000 de copii din Borsa si Viseu de
Sus"

Oras Borsa, România, Str. Floare de
Colt nr. 1a, , judetul Maramures,
cod postal 435200, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Vest/Maramures

85,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Pentru proiect propunem urmatorul OBIECTIV GENERAL care va contribui la ameliorarea situatiei in ceea ce priveste capitalul
uman: cresterea accesului si participarii la educatie la 1000 copii cu varstele intre 2 si 16 ani si 200 tineri si adulti din orasele Borsa si
Viseu de Sus prin implementarea de masuri de prevenire, interventie si compensare in baza unui plan educational individualizat, intro abordare integrata, adresandu-ne inclusiv parintilor/tutorilor si personalului implicat in actul educational.

9.340.315,25

59

108350

ASOCIATIA SPRIJIN
PENTRU TINERET

Ne asiguram viitorul prin educatie

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Occidentului nr. 21, Sector 1,
judetul Bucuresti, cod postal -,
România

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

Sud - Muntenia/Calarasi

85,00

6.2,6.3,6.4,6.6

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.

4.884.245,32

106944

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN MARAMURES

MOTIVEZI SI INDEPARTEZI ABANDONUL!

Municipiul Baia Mare, România,
Str. Petofi Sandor nr. 12-14, ,
judetul Maramures, cod postal
430165, România

autoritate a administratiei publice
centrale finantata integral de la
bugetul de stat sau BAS

6.2,6.3,6.4,6.6

Proiectul “Motivezi si indepartezi abandonul!” va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul scolar
si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 5 scoli (S1, S2, S3, S4, S5) supuse unui risc educational ridicat din judetul
Maramures. 975 copii, elevi, tineri si adulti din programul a doua sansa, 500 parinti si 185 cadre didactice sau personal de sprijin vor
participa la activitatile proiectului si vor beneficia de masuri integrate. Totodata, proiectul vizeaza 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.

8.758.981,10
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Municipiul Brasov, România, Str.
autoritate a administratiei publice
Sirul Gheorghe Dima nr. 4, , judetul
centrale finantata integral de la
Brasov, cod postal 500123,
bugetul de stat sau BAS
România

Nord-Vest/Maramures

84,50
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106821

ASOCIATIA NATIONALA
MUTUALA ROMANIA
FRANTA LOUIS PASTEUR
DEJ

62

108108

ASOCIATIA
PROMOTORILOR DE
AFACERI SUSTENABILE

CASA CORPULUI
DIDACTIC "GEORGE
TOFAN"

organism neguvernamental
Municipiul Dej, România, Str. Alecu
VIITORUL incepe AZI - cu o educatie de calitate,
nonprofit (persoana juridica de
Russo nr. 10, , judetul Cluj, cod
pentru TOTI
drept privat fara scop
postal 405200, România
patrimonial)

Sântana de Mures, România, Str.
SCAN - Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare! PIRAULUI nr. 570, , judetul Mures,
cod postal 547565, România

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Reducerea abandonului scolar si a fenomenului de parasire timpurie a scolii la nivelul judetului Galati, prin dezvoltarea unor masuri
integrate de sustinere a educatiei prescolarilor si elevilor proveniti din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat scoala,
pentru a dezvolta o comunitate incluziva.

8.242.582,15

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

Nord-Vest/Maramures

83,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Proiectul se adreseaza unor unitati scolare din judetul Maramures, majoritatea avand punctaj 6 conform Anexei 1-Ierarhizare scoli,
aflate in zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic din Baia Mare, populatie scolara in care aproximativ 58% sunt copii
din mediul rural, peste 15% elevi sunt de etnie roma. Zona aferenta scolilor/gradinitelor include si o zona de tip getou, in care
participarea la educatie este foarte foarte mica (0% pt nivelul anteprescolar, 10% pt prescolar si doar 40% pentru nivel scolar).

9.334.141,20

Vetrisoaia, România, Str. Principala
nr. 5, , judetul Vaslui, cod postal
737570, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Est/Vaslui

83,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Facilitarea accesului la educatie, dezvoltarea serviciilor educationale si a capacitatii resurselor umane în unitatile de învatamânt
vulnerabile din satele Vetrisoaia, Osesti si Pungesti prin implementarea de actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la
educatie si
prevenirea parasirii timpurii a scoli, actiuni destinate îmbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale si actiuni destinate
dezvoltarii resurselor umane.

7.472.220,51

Municipiul Iasi, România, Str.
NICOLAE BALCESCU nr. 26, ,
judetul Iasi, cod postal 700117,
România

autoritate a administratiei publice
centrale finantata integral de la
bugetul de stat sau BAS

Nord-Est/Iasi

83,50

6.2,6.3,6.4,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare, a 940 de copii
anteprescolari,
prescolari, scolari si tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie, din 5 comunitati
dezavantajate socio-economic din mediul rural si urban din jud. Iasi, într-o perioada de 36 de luni.

8.042.748,78

6.2,6.3,6.4

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 adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational.

3.515.093,15

6.2,6.3,6.4,6.6

Proiectul isi propune dezvoltarea unor masuri integrate asupra prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii si un set de masuri
destinate incurajarii paticiparii la educatie a cat mai multor copii si tineri de varsta prescolara si scolara precum si a celor care din
diverse motive au
parasit de timpuriu scoala sau sunt pe cale sa o faca, in Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu din Intorsura Buzaului
cu structurile arondate: Scoala cu clasele I-IV din satul Floroaia, Gradinitele Floroaia Mica si Floroaia Mare din localitatea Intorsura
Buzaului
si Scoala Gimnaziala “Gheorghe Zaharia” cu Gradinita Bradet, din localitatea Bradet, judetul Covasna.

5.695.589,08

6.2,6.3,6.4,6.6

Rata de abandon scolar în Romania, in 2013, era de 17,3%, ceea ce a plasat RO in ultimele 5 tari din EU. Astfel, Romania si-a
asumat cresterea accesului si participarii la educatie, in corelare cu Strategia Europa 2020, stabilind pentru 2020 o tinta de 11,3% in
ceea ce prioveste rata de abandon. Conform unui studiu realizat de World Vision Romania, procentul copiilor care abandoneaza
scoala în fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem de dificila pt Romania atingerea tintei propuse. Fara o interventie
concreta/strategica, care sa abordeze problemele reale cu care se confrunta copiii si fam acestora corelate cu accesul si particip la sc,
tinta asumata pt 2020 nu se va
putea atinge.

9.294.069,70

6.2,6.3, 6.4, 6.6

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

6.2, 6.3, 6.4

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

6.2, 6.3, 6.4

Contributia la reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamântul prescolar si primar
de calitate, pentru prescolarii si scolarii din Comuna Voila si la reintegrarea în educatie 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
cresterea atractivitatii programelor educationale, sporirea interesului si a componentei motivationale. 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

105525

FUNDATIA "HOPE AND
HOMES FOR CHILDREN ROMANIA

Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840
copii si 260 tineri și adulti: Educatie pentru viitor!

Municipiul Baia Mare, România,
Str. Bd. Bucuresti nr. 2A, , judetul
Maramures, cod postal 430281,
România
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105942

COMUNA
VETRIŞOAIA/Consiliul local

Facilitarea accesului la educaţie, dezvoltarea
serviciilor educaţionale şi a capacităţii resurselor
umane în unităţile de învăţământ vulnerabile din
comunele Vetrişoaia, Oşeşti şi Pungeşti

67

106616

INSPECTORATUL SCOLAR
AL JUDETULUI IASI/ISJ Iași

?coli prietenoase în comunităţi implicate

70

71

72

73

104770

MUNICIPIUL BAIA MARE

103759

FUNDATIA WORLD VISION
ROMANIA

107810

CASA CORPULUI
DIDACTIC SIBIU

108023

ASOCIATIA PENTRU
EGALITATE DE SANSE SI
NEDISCRIMINARE
BRASOV

Sabareni, România, Str.
DREAM – Dezvoltarea Regionala a Educatiei prin
STR.SCOLII nr. 1, , judetul Giurgiu,
Actiuni Masurabile
cod postal 87153 , România

Drum fără obstacole către şcoala ta!

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Bv. George Cosbuc nr. 42-44, ,
judetul Bucuresti, cod postal
050142, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

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

Municipiul Baia Mare, România,
"Scoala asa cum ne place!" - Masuri integrate de
Str. Gheorghe Sincai nr. 37, , judetul
crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si
Maramures, cod postal
adultilor la educatie
430311, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

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

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

Comunitati implicate, educatie de calitate

9.229.342,46

84,00

Municipiul Galati, România, Str. autoritate a administratiei publice
INSPECTORATUL SCOLAR
ORIZONT – Educatie pentru comunitatea viitorului Portului nr. 55 Bis, , judetul Galati, centrale finantata integral de la
JUDETEAN GALATI
cod postal -, România
bugetul de stat sau BAS

105345

6.2,6.3,6.4,6.6

Sud-Est / Galati

65

69

84,50

6.2, 6.3

108062

ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU O VIATA MAI
BUNA

Centru/Mures

4.500,243,42

84,00

64

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.
1

6.2,6.3,6.6

Nord-Est / Suceava

Municipiul Suceava, România, Str.
autoritate a administratiei publice
Aleea Nucului nr. 10, , judetul
centrale finantata integral de la
Suceava, cod postal 720067,
bugetul de stat sau BAS
România

106995

108220

84,50

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" Radauti si ?colii
Gimnaziale “Dimitrie
Vatamaniuc” Sucevita, judetul Suceava prin masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la
învatamântul prescolar, primar si gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii. Adresarea nevoilor
specifice ale copiilor si parintilor pentru înlaturarea barierelor din calea participarii copiilor la scoala vizeaza sprijinirea materiala a
prescolarilor si elevilor, dar si implicarea activa a parintilor în educatia copiilor prin activitati de consiliere si educatie parentala. De
asemenea, se va asigura ameliorarea si diversificarea serviciilor educationale prin transformarea mediului scolar într-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 în cadrul proiectului.

63

68

PRO EDUCATIE

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

Nord-Vest/BistritaNasaud

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea mecanismelor de reducere si prevenire a abandonului scolar timpuriu si
promovarea accesului egal la educatie de calitate pentru 20 anteprescolari, 120 prescolari si 332 elevi din comuna Dumitrita, jud.
BistritaNasaud, prin activitati dedicate acestor copii, precum si prin actiuni destinate familiilor din care provin si cadrelor didactice din scolile
care le ofera suportul educational. Astfel, la finalul interventiei preconizate in cadrul proiectului, se vor inregistra, ca rezultate
principale, un grad
crescut al participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar, in special la nivelul copiilor cu risc de parasire timpurie a scolii, si un
grad considerabil de prevenire a abandonului scolar la elevii cu potential de vulnerabilitate socio-educationala din ciclurile primar si
gimnazial.
OBIECTIVUL GENERAL: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educatie in
comunitatile Taureni, SANGER si SAULIA, prin dezvoltarea unor servicii educative integrate si prin cresterea implicarii membrilor
comunitatilor în
mentinerea în sistemul de educatie a celor aflati în risc de a parasi scoala.

EDuCaT- Educatie Durabila, de Calitate pentru Toti

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

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

INVAT, MA JOC, SUNT FERICIT LA SCOALA

Municipiul Brasov, România, Str.
Aleea Minerva nr. 4, Bl. 45, Sc. A,
ap. 17, judetul Brasov, cod
postal -, România

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

Sud - Muntenia / Giurgiu

Centru/Covasna

Nord-Vest/Maramures

Nord-Est/ Iasi

Centru / Sibiu

Centru / Brasov

83,50

83,30

83,25

83,00

83,00

83,00

4.812.129,44

74

105934

CENTRUL JUDEŢEAN DE
RESURSE ŞI DE
ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ

75

105326

ASOCIATIA VASILIADA

MASURI INTEGRATE IN UNITATI SCOLARE
DEFAVORIZATE DIN TERITORIUL I.T.I.
DELTA DUNĂRII PENTRU SERVICII SI
PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE
PENTRU PREVENIREA SI INTERVENTIA,
INCLUSIV PRIN MĂSURI DE COMPENSARE,
IN REDUCEREA FENOMENULUI PĂRĂSIRII
TIMPURII A SCOLII

Municipiul Tulcea, România, Str.
Gloriei nr. 26, , judetul Tulcea, cod
postal -, România

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

Sud-Est/Tulcea

83,00

Municipiul Craiova, România, Str.
Hai la scoala! Proiect pentru prevenirea abandonului
Fratii Buzesti nr. 20, , judetul Dolj,
scolar al copiilor din grupuri defavorizate.
cod postal 200381, România

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

Sud-Vest Oltenia/Dolj

83,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea de actiuni integrate în 12 structuri scolare defavorizate din teritoriul I.T.I Delta
Dunarii pentru facilitarea accesului la educatie si asigurarea de programe educationale de calitate, îmbunatatite si diversificate, cu
resurse umane
dezvoltate, pentru prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii, inclusiv cu masuri de compensare, ca raspunsuri educationale
coordonate si cuprinzatoare pentru 1384 persoane din GT din minim 6 comunitati marginalizate din I.T.I.Delta Dunarii, judetul
Tulcea, timp
de 36 de luni.

9.337.449,22

6.2,6.3,6.4,6.6

Dezvoltarea de masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar si promovarea accesului la educatie pentru copiii
din categorii sociale vulnerabile, din judetul Dolj.

6.374.482,82

Ideea proiectului a pornit de la nevoile comunitatii in care se regasec unitatile de invatamant in corelatie cu prioritatile stabilite de
Romania prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, prin care urmarim la nivel global diminuarea discrepantelor de dezvoltare
economica si sociala
intre Romania si statele membre, cresterea nivelului de educatie la populatie, cresterea participarii la educatie incepand cu cea
timpurie si scaderea nivelului de parasire timpurie a scolii, scop asumat de Romania prin Strategia privind reducerea parasirii timpurii
a scolii. Se doreste ca pana in 2020 sa ne incadram in rata de PTS de 11.3%, in 2015 aceasta rata fiind de 17,3%. Conform unui
studiu realizat de World Vision Romania, procentul copiilor care abandoneaza scoala în fiecare an este de 2,4% ceea ce face extrem
de dificila pt Romania atingerea tintei propuse. Fara o interventie oncreta/strategica, care sa abordeze problemele reale cu care se
confrunta copiii si fam
acestora corelate cu accesul si particip la sc, tinta asumata pt 2020 nu se va putea atinge.

3.118.299,80

O scoală pentru comunitate, o scoala pentru toti

Pauca, România, Str. PRICIPALA
nr. 172, , judetul Sibiu, cod postal
557175, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Centru/Sibiu

106643

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
FLORIAN PORCIUS RODNA

Educatia face diferenta

Rodna, România, Str. Principala nr.
1190, , judetul Bistrita-Nasaud, cod
postal -, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Nord-Vest/BistritaNasaud/Cluj

83,00

6.2,6.3,6.6

106837

EXCELENT SRL

Cititul face bine!

Municipiul Ploiesti, România, Str.
GH.GR.CANTACUZINO nr. 136, ,
judetul Prahova, cod postal -,
România

întreprindere mica

Sud - Muntenia/SudEst/Prahova/Braila

82,50

6.2,6.3,6.4

79

106981

JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA/Consiliul
Judetean Dambovita

80

104571

FUNDATIA WORLD VISION
ROMANIA

76

108329

COMUNA PAUCA

77

78

SI TU CONTEZI! – Imbunatatirea calitatii
Municipiul Târgoviste, România,
serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si Str. PIATA TRICOLORULUI nr. 1,
CES din judetul Dambovita prin interventii
, judetul Dâmbovita, cod postal
armonizate cu nevoile acestora
130060, România

unitate administrativ teritoriala
nivel judetean

Sud Muntenia/Dâmbovita

82,50

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

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

Nord-Vest/Cluj

82,50

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

107380

Municipiul Piatra Neamt, România,
CASA CORPULUI
STEFAN – Sustinerea Transversala a Educatiei prin
Str. PETRU RARES nr. 24, ,
DIDACTIC PIATRA NEAMT
Actiuni în judetul Neamt
judetul Neamt, cod postal 610119,
România

82

105515

FUNDATIA WORLD VISION
ROMANIA

83

107012

81

83,00

6.2,6.3

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 Scoala Gimnaziala ”Florian Porcius” Rodna, judetul
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 595 copii si elevi (115 antreprescolari si prescolari si 480 elevi din invatamantul
primar si gimnazial) care provin din comunitati rurale dezavantajate socio-economic si intra sub incidenta riscului educational si/sau
apartin minoritatii roma.
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 si cu varste intre 6 – 14 ani din cadrul scolilor gimnaziale
„Gheorghe Lazar” din
comuna Barcanesti si „Nikos Kazantzakis” din Braila, in contextul unei abordari integrate a comunitatilor respective care vor fi
sprijinte prin implicarea adultilor ca beneficiari ai programelor de educatie tip ADS (92 persoane ) si consiliere parentala (330
persoane).

5.516.744,02

4.759.006,72

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe
nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte
educationale
speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii apartinând minoritatii roma si cei din mediul
rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea
competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.In acest sens, se va furniza un raspuns
educational coordonat si cuprinzator, interventii integrate la multiple niveluri de invatamant, direct legate de parasirea timpurie a
scolii, educatia timpurie, invatamant primar, invatamant secundar inferior si invatamant secundar superior.

7.912.102,99

6.2,6.3, 6.4, 6.6

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

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
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 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

6.408.108,95

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Nord-Est / Neamt,

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

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

Nord-Est / Vaslui , SudVest Oltenia / Dolj,

82,00

6.2, 6.3

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.

MUNICIPIUL TURNU
MĂGURELE

Municipiul Turnu Magurele,
"Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Turnu
România, Str. Bvd. Republicii nr. 2,
Magurele prin participarea la
, judetul Teleorman, cod postal
educatie"
145200, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud Muntenia/Teleorman

82,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

EDIS 2 - Educatie incluziva prin masuri integrate si
Varbilau, România, Str. Centru
inovatoare în ?coala Gimnaziala Varbilau, judetul Civic nr. FN, , judetul Prahova, cod
Prahova
postal 107650, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Obiectivul general (scopul) proiectului este acela de crestere a accesului la învatamântul ante-prescolar, prescolar, scolar primar,
secundar si tertiar de calitate într-un mod egal si nediscriminatoriu pentru 442 copii din comuna Varbilau, jud. Prahova, reducerii si
prevenirii riscului de parasire timpurie a scolii pentru 442 copii din comuna Varbilau, jud. Prahova, cresterii calitatii actului
educational prin dotari, metode formale si non-formale de învatare în ?coala Gimnaziala Varbilau, jud. Prahova si oferii unei noi
sanse de finalizare a studiilor de minim 8 clase pentru 119 adulti care au abandonat timpuriu scoala, iar 50 dintre acestia vor dobândi
o calificare pâna la finalizarea proiectului.

5.012.887,98

Alege Scoala - educatie de calitate, viitor in
comunitate!

84

107176

COMUNA VARBILAU

85

104006

FUNDATIA SERVICIILOR
SOCIALE BETHANY

Educația - o responsabilitate a tuturor

86

103810

ASOCIATIA UMANITARA
SPRIJINITI COPIII

Masuri integrate de incluziune scolara in satele de
munte

87

106557

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN
BISTRITA/Proiecte

Proces educational optimizat prin activitati de
mentorat în scolile bistritene

82,50

Sud - Muntenia / Prahova

82,00

6.2, 6.3, 6.4

organism neguvernamental
Municipiul Timisoara, România, Str.
nonprofit (persoana juridica de
Calea Dorobantilor nr. 4, , judetul
drept privat fara scop
Timis, cod postal -, România
patrimonial)

Nord-Est/Iasi

82,00

6.2,6.3,6.6

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

Centru/Alba

82,00

6.2,6.3,6.6

Nord-Vest / BistritaNasaud

81,75

6.2, 6.3, 6.6

Municipiul Alba Iulia, România, Str.
Gladiolelor nr. 25, , judetul Alba,
cod postal 510040, România

Municipiul Bistrita, România, Str. 1
autoritate a administratiei publice
Decembrie nr. 5, , judetul Bistritacentrale finantata integral de la
Nasaud, cod postal 420080,
bugetul de stat sau BAS
România

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii scolare prin interventii integrate educationale si de asigurare a accesului
egal la învatamântul prescolar, primar si secundar inferior cu impact direct asupra reducerii riscului de parasire timpurii a scolii în
rândul copiilor
cu vârste între 0?14 ani din 2 comunitati dezavantajate din mediul rural, Regiunea Nord-Est, cu pondere ridicata de copii apartinând
grupurilor vulnerabile si cu risc de abandon scolar.
Sa dezvoltam timp, de 34 de luni, un mecanism local de masuri integrate care sa contribuie la cresterea calitatii educatiei in 9
structuri scolare din satele izolate de munte din judetul Alba.
Pornind de la specificul Axei 6 a POCU si a problemelor cu care se confrunta membrii grupurilor noastre tinta am proiectat
obiectivul general al proiectului astfel incat sa contribuie la mai buna colaboare si implicare a actorilor relevanti in cresterea gradului
de incluziune
scolara a copiilor din zona montanta defavorizata.

Cresterea calitatii serviciilor educationale în scolile bistritene prin îmbunatatirea de competente cheie actorilor implicati în activitati
educationale cu scopul de a reduce si elimina riscul parasirii timpurii a scolii.

2.193.265,02

6.452.965,84

6.435.050,20

88

107103

89

108091

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,
GUŞOENI, JUDEŢUL
VÂLCEA

DIVERS - Dezvoltarea integrata a valorilor
educationale si sociale rurale

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN
CARTE – Combaterea Abandonului prin Resurse si
TELEORMAN/Inspector
Tehnici Educationale
Scolar General

Gusoeni, România, Str. Principala
nr. 112, , judetul Vâlcea, cod postal
247260 , România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Sud-Vest Oltenia/Vâlcea

81,50

Municipiul Alexandria, România,
Str. Alexandria str.Carpati nr 15, ,
judetul Teleorman, cod postal
140059, România

autoritate a administratiei publice
centrale finantata integral de la
bugetul de stat sau BAS

Sud Muntenia/Teleorman

81,00

6.2,6.3,6.4

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 194 de copii si facilitarea reintegrarii in sistemul educational a unui numar
de 50 de tineri si
adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational, situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Gusoeni si a Scolii
Gimnaziale Madulari din Madulari si Gusoeni , judetul Valcea, 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” (programul A doua sansa se va desfasura doar în cadrul ?colii Gimnaziale Gusoeni).

2.263.452,38

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

4.219.589,17

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Centru / Harghita

81,00

6.2,6.3,6.6

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 parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un
numar de 448 de 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.

90

108244

LICEUL TEHNOLOGIC
"LIVIU REBREANU"

CREATIV – Contributia Responsabila în Educatie
prin Tehnici Integrate pentru Viitor

Oras Balan, România, Str. 1
Decembrie 1918 nr. 40A, , judetul
Harghita, cod postal 535200,
România
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106615

ASOCIATIA TELEFONUL
COPILULUI

Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la
educație al copiilor din scoli defavorizate

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Bozieni nr. 9, bloc 830bis, scara 1,
etaj 5, ap.24, sector 6,
judetul Bucuresti, cod postal
061615, România

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

Vest/Arad

81,00

6.2,6.3,6.6

Asigurarea accesului la o educatie de calitate a 388 de copii arondati unui numar de 4 scoli defavorizate din Judetul Arad.

4.784.448,60
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106289

COMUNA SCÂNTEIA

EduMix - Masuri integrate de sprijin a
copiilor vulnerabili aflati în risc educational
din comuna Scânteia, judetul Ialomita

Scânteia, România, Str. Stefan cel
Mare nr. 46, , judetul Ialomita, cod
postal 927210, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud - Muntenia/Ialomita

81,00

6.2,6.3,6.4

Proiectul se încadreaza în AXA PRIORITARA 6 „Educatie si competente”, PRIORITATEA DE INVESTI?II 10.i Reducerea si
prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare, OBIECTIVE
SPECIFICE (OS): OS 6.2 ”Cresterea participarii la învatamântul ante-prescolar si prescolar, în special a grupurilor cu risc de parasire
timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

5.362.494,61
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106414

FUNDATIA RUHAMA

Soluţii inovative şi integrate în educaţie pentru copii,
părinţi şi cadre didactice.

Municipiul Oradea, România, Str.
Universitatii nr. 4, , judetul Bihor,
cod postal 410087, România

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

Nord-Vest/Salaj

81,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Imbunatatirea accesului, participarii si mentinerii copiilor din grupuri vulnerabile de anteprescolari, prescolari si scolari in sistemul de
invatamant, readucand la educatie persoane care au parasit timpuriu scoala.

2.715.349,83
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108327

ASOCIAŢIA PENTRU
INCLUZIUNE SOCIALĂ
"PROETNICA"

SCOP - Scoala, Comunitate, Oportunitate,
Participare

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Aleea Politehnicii nr. 2, , judetul
Bucuresti, cod postal -,
România

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

81,00

6.2,6.3,6.4

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 620 de copii si elevi 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 Daia nr.1, a
Scolii Gimnaziale din Vedea, a Scolii Gimnaziale din Gogosari din Comuna Vedea, Comuna Gogosari, Comuna Daia, 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”.

6.094.025,55
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106441

FUNDATIA ,,ROMA
EDUCATION FUND
ROMANIA"

O școală pentru toți - De la diversitatea de nevoi la
egalitatea de șanse in regiunea Nord Est

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Vaselor nr. 60, Etaj 3, judetul
Bucuresti, cod postal 021255,
România

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

Nord-Est/Bacau/Iasi

80,50

6.2,6.3

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, promovarea educatiei incluzive, prin interventii integrate de invatare formale,
non formale si informale la nivelul educatiei (prescolar, primar, secundar, adultilor) din urmatoarele comunitati defavorizate aferente
regiunii Nord Est: Podu Iloaiei, Budai, Cositeni, Scobilteni si Temelia

6.452.686,84
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105185

COMUNA VICTORIA

Victoria se educa!

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

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Nord-Est / Iasi

80,50

6.2, 6.3, 6.6

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
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108351

ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTARE ŞI
PROMOVARE SOCIO
ECONOMICĂ "
CATALACTICA " FILIALA
TELEORMAN

Program integrat - Educatie, Dezvoltare, Integrare
(EDI)

Municipiul Alexandria, România,
Str. Strada Bucure?ti nr. Nr. 94, Bl.
H3, Sc A, Ap.3,, judetul
Teleorman, cod postal 140081,
România

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

Sud-Vest
Oltenia/Dolj/Olt/Vâlcea

80,25

6.2,6.3,6.4,6.6

Proiectul are ca scop imbunatatirea participarii in sistemul de educatie a copiilor cu risc de excluziune sociala si economica, a
adultilor care nu au absolvit invatamantul minim obligatoriu si cresterea competentelor profesionale pentru profesorii din scolile
vizate prin proiect –
Catane, Racovita, Barza, Corbu, Milcovu din Deal. Obiectivul general al proiectului il constituie prevenirea si reducerea abandonului
scolar timpuriu si reintoarcerea in sistemul de educatie si formare pentru tinerii si/sau adultii care nu si-au finalizat educatia
obligatorie si imbunatatirea actului educational - pentru 1219 persoane provenind din mediul rural, prin dezvoltarea unui pachet
integrat de masuri care presupun desfasurarea unor actiuni cu impact direct asupra facilitarii accesului la educatie si
prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii, a unor actiuni destinate imbunatatirii si diversificarii serviciilor educationale oferite si
prin implementarea unor actiuni destinate dezvoltarii capacitatii resurselor umane din scoli.

9.173.137,12
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104759

CENTRUL DE RESURSE
PENTRU COMUNITATILE
DE ROMI

EduSmart

Municipiul Cluj-Napoca, România,
Str. ?EBEI nr. 21, , judetul Cluj, cod
postal 400305, România

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

Centru/ Brasov / Mures

80,25

6.2, 6.3, 6.4,

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
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104888

ASOCIATIA SCIENTIA
NEMUS

SOS Educatiei in Mehedinti - SOS Mehedinti

Sud-Vest Oltenia /
Mehedinti

80,00

6.2,6.3,6.4,6.6

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
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104951

ASOCIAŢIA "SALVAŢI
COPIII"

Școala DA!

Nord-Est/Iasi

80,00

6.2,6.3,6.4,6.6

Cresterea accesului la educatie si incluziune sociala pentru 430 de copii, din care 105 de etnie roma si 60 din mediul rural, prin
furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educationale si dezvoltarea de competente profesionale în rândul a 240 de
cadre didactice

3.590.797,49

5.042.359,34

organism neguvernamental
Municipiul Drobeta-Turnu Severin,
nonprofit, de utilitate publica, cu
România, Str. Adrian nr. 214, ,
personalitate juridica, care
judetul Mehedinti, cod postal
functioneaza în domeniul
220185, România
dezvoltarii regionale (ADR)
Municipiul Iasi, România, Str. Aleea
Prof. I. Simionescu nr. 6, , judetul
Iasi, cod postal 700408,
România

organism neguvernamental
nonprofit (persoana juridica de
drept privat fara scop
patrimonial)
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105194

Şcoala Gimnazială Specială
"MARIA MONTESSORI"
BACĂU

Educatia, o sansa pentru fiecare!

Municipiul Bacau, România, Str.
HENRI COANDA nr. 4, , judetul
Bacau, cod postal 600302,
România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Nord-Est/Bacau

80,00

6.2,6.3,6.6

Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului la o educatie de calitate pentru 516 de copii
dezavantajati socio-economic, dintre care 391 de copii cu cerinte educationale speciale ((CES) din invatamantul prescolar, scolar
primar si secundar
din cadrul Scolii Speciale Maria Montessori, a Centrului pentru Educatie Incluziva nr. 1 Bacau si a Scolii Octavian Voicu din
Municipiul Bacau prin realizarea unei abordari integrate a masurilor de prevenire si interventie ce vor viza atat optimizarea ofertei
educationale prin
imbunatatirea programelor si dotarilor educationale, sprijinirea elevilor prescolari si scolari sa depaseasca dificultatile sociale,
cognitive si emotionale cu care se confrunta precum si prin stimularea politicilor educationale si a moblizarii comunitatii in sustinerea
procesului de
asigurare a accesului egal la educatie, desegregare si asigurarea unei educatii incluzive si de acces la educatie pentru toti copii si in
special pentru copii cu cerinte educationale speciale din judetul Bacau.
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105046

EXCELENT SRL

Acces la educatie - acces la viitor

Municipiul Ploiesti, România, Str.
GH.GR.CANTACUZINO nr. 136, ,
judetul Prahova, cod postal -,
România

întreprindere mica

Sud - Muntenia/Prahova

79,50

6.2,6.3,6.4

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 si cu varste intre 6 - 14 ani din cadrul scolilor gimnaziale „Ioan
Moga” din Ditesti si
Sat Varbila, in contextul unei abordari integrate a comunitatilor respective care vor fi sprijinte prin implicarea adultilor ca beneficiari
ai programelor de educatie tip ADS (90 persoane ) si consiliere parentala (514 persoane).

5.953.076,88
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107019

LICEUL TEHNOLOGIC
TRANSPORTURI CAI
FERATE

SANSA de a merge la SCOALA impreuna!

Municipiul Galati, România, Str.
George Cosbuc nr. 225, , judetul
Galati, cod postal 800506,
România

institutii publice aflate în
subordinea sau sub coordonarea
consiliului local/primarului

Sud-Est/Galati

79,50

6.2,6.3,6.4,6.6

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.

7.794.910,14
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108161

ASOCIATIA
PROFESIONALA
NEGUVERNAMENTALA
DE ASISTENTA SOCIALA
ASSOC

106238

Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea
educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii
timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de Municipiul Tecuci, România, Str. 1
educatie si formare a tinerilor si adultilor care au
Decembrie 1918 nr. 66, , judetul
UAT MUNICIPIUL TECUCI
abandonat scoala, precum si pentru implementarea
Galati, cod postal 805300,
de masuri integrate pentru o abordare participativa la
România
educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor
vulnerabile.

107010

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "SF. NICOLAE"

?coala comunităţii Remetea Chioarului

SCOALA MEA - Sprijinirea Creativitatii si
Organizarea Altfel a Lectiilor prin
Asigurarea de Masuri Educationale Adecvate

Municipiul Baia Mare, România,
Str. Rachetei nr. 3, , judetul
Maramures, cod postal 430204,
România

Municipiul Bucuresti, România, Str.
SOLD. ENACHE ION nr. 31, ,
judetul Bucuresti, cod postal -,
România

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

Nord-Vest/Maramures

79,50

6.2,6.3

unitate administrativ teritoriala
nivel judetean

Sud-Est/Galati

79,50

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Bucuresti - Ilfov/
Bucuresti

79,50

Obiectivul general (scopul proiectui): Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la
invatamantul prescolar, primar si secundar, pentru toti copii apartinand zonei rurale Remetea Chioarului respectiv copii din satele
Rmetea Chioarului,
Remecioara, Berche, Berchezoaia si Posta cu catun Sapaia.

3.040.573,28

6.2,6.3,6.4,6.6

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, prin
implementarea de masuri integrate de imbunatatire a competentelor personalului didactic, de management si de sprijin pentru servicii
educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si prin interventii directe asupra copiilor si parintilor pentru sprijinirea participarii
la educatie, precum si masuri integrate de reducere si prevenire a abandonului scolar.

8,649,533.08

6.2, 6.3, 6.6

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

5.373.789,42
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108391

COMUNA LIESTI

VECTORI - Valorificare Educationala Continua
prin Tehnici Orientate spre
Revitalizarea Învatamântului

Liesti, România, Str. Anghel Saligny
nr. 269, , judetul Galati, cod postal
807180, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud-Est / Galati

79,50

6.2,6.3,6.6

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 timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar obligatoriu pentru un numar 571
situati in 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), 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.
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106976

FUNDATIA WORLD VISION
ROMANIA

Alege Scoala!

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

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

Sud - Muntenia / Ialomita,
Prahova, Sud-Est/
Constanta

79,00

6.2,6.3,6.4

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

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

79,00

6.2,6.3,6.6

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 diminuarea parasirii timpurii a scolii, precum si incurajarea inscrierii in sistemul de invatamant preuniversitar
obligatoriu pentru un numar de 587 de copii situati in zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Speciale "Sf. Nicolae", Scolii
Gimnaziale "Ienachita Vacarescu" si Gradinitei "Scufita Rosie", din Bucuresti, sector 4, Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov,
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

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud-Vest Oltenia/Gorj

79,00

6.2,6.3,6.6

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sprijinirea accesului la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, in
corelare cu imbunatatirea competentelor personalului didactic si de sprijin pentru servicii educationale de calitate orientate pe nevoile
elevilor, in vederea incurajarii educatiei si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamântul
prescolar, primar si
secundar de calitate.

6.146.389,37

Centru/Brasov

78,50

6.2,6.3

Obiectivul general- reducerea fenomenului de absenteism si abandon scolar si motivarea prescolarilor si scolarilor din comuna
Sanpetru, judetul Brasov de a participa la educatie si invatamant prin implicarea in activitati extracuriculare

4.370.496,64
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108284

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "SF. NICOLAE"

MENS SANA – Masuri Educationale Necesare
Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor
Actuale

Municipiul Bucuresti, România, Str.
SOLD. ENACHE ION nr. 31, ,
judetul Bucuresti, cod postal -,
România
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106803

PRIMARIA ORAŞ
ROVINARI

ProEducatie – masuri integrate pentru copii, parinti,
educatori si personal de sprijin, in vederea cresterii
participarii la educatie a persoanelor apartinand
grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a
scolii.

Oras Rovinari, România, Str.
Florilor nr. 2, , judetul Gorj, cod
postal 215400, România
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108120

ASOCIATIA HANDMADE
ROMANIA

Scoala e frumoasa-invata pentru tine!

Municipiul Constanta, România, Str.
organism neguvernamental
BULEVARD FERDINAND nr. 30, nonprofit (persoana juridica de
, judetul Constanta, cod
drept privat fara scop
postal 900675, România
patrimonial)
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104980

ASOCIATIA " INSTITUTUL
PENTRU DEZVOLTAREA
EVALUARII IN EDUCATIE"

Invatamant de calitate pentru viitorul
copiilor nostri in judetul Dolj

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

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

Sud-Vest Oltenia / Dolj

78,00

6.2, 6.3, 6.6

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

6.422.072,70
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106583

FUNDATIA DAN
VOICULESCU PENTRU
DEZVOLTAREA ROMANIEI

Scoala, prietenul tau de azi si de mâine

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

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

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

77,50

6.2, 6.3, 6.6

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 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

6.2, 6.3

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

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta furnizarea unor masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la învatamântul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învatare
formale, nonformale
si informale în rândul a 1.180 de copii din comunitati defavorizate din judetele Iasi, Bacau si Vaslui. Conform analizei de nevoi
realizate la nivelul acestor comunitati, pentru realizarea acestui obiectiv este necesara o abordare integrata a ecosistemelor scolare,
abordare care sa vizeze atât îmbunatatirea si diversificarea serviciilor educationale oferite, cât si facilitarea accesului la educatie si
dezvoltarea capacitatii resurselor umane din scoli.

6.453.150,00
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115

107876

FUNDATIA PRINCIPESA
MARGARETA A
ROMANIEI(ROMANIA)

Scoala Generatii - Prevenirea abandonului scolar
prin implicarea comunitatii

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Ciurea nr. 2-4, , judetul Bucuresti,
cod postal -, România

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

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

103821

ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
"EURONEST" - A.D.I.E.

O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in
unitatile scolare

Municipiul Iasi, România, Str. Blvd.
Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, ,
judetul Iasi, cod postal
700075, România

asociatie de dezvoltare
intercomunitara (ADI)

NordEst/Bacau/Iasi/Vaslui

77,50

77,25

6.2,6.3,6.6

116

107007

LICEUL TEHNOLOGIC
SPECIAL NR.3

FRIENDS – Facilitarea Revitalizarii Integrate a
Educatiei Necesare unei Dezvoltari
Sustenabile

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

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Bucuresti - Ilfov /
Bucuresti

77,00

6.2, 6.3, 6.6

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.
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107980

COLEGIUL TEHNIC
DANUBIANA

Noi TOTI vrem la SCOALA!

Judetul Neamt, România, Str.
Str.Energiei nr. 9, , judetul Neamt,
cod postal 611042, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Nord-Est / Neamt,

77,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

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 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

Municipiul Bistrita, România, Str. 1
autoritate a administratiei publice
Decembrie nr. 5, , judetul Bistritacentrale finantata integral de la
Nasaud, cod postal 420080,
bugetul de stat sau BAS
România
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108133

INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN
BISTRITA/Proiecte

Alege scoala pentru un viitor mai bun

119

108319

COMUNA
REMETEA/Achizitii publice

Masuri integrate de prevenire a abandonului
prescolar si scolar in comuna Remetea si in
municipiul Beius, judetul Bihor

Remetea, România, Str. Principala
nr. 299, , judetul Bihor, cod postal
417410, România

120

107034

SOCIETATEA NATIONALA
DE CRUCE ROSIE DIN
ROMANIA

O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți!

121

107035

SOCIETATEA NATIONALA
DE CRUCE ROSIE DIN
ROMANIA

122

107089

123

6.013.523,76

Nord-Vest / BistritaNasaud, Cluj,

77,50

6.2,6.3,6.6

institutii publice aflate în
subordinea sau sub coordonarea
consiliului local/primarului

Nord-Vest/Bihor

77,00

6.2,6.3,6.6

Municipiul Bucuresti, România, Str.
BISERICA AMZEI nr. 29,
SECTOR 1, judetul Bucuresti, cod
postal 010393, România

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

Nord-Est/Bacau

76,50

6.2,6.3,6.6

Spune prezent! Viitorul se învață la școală!

Municipiul Bucuresti, România, Str.
BISERICA AMZEI nr. 29,
SECTOR 1, judetul Bucuresti, cod
postal 010393, Romania

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

Vest/Timis

76,00

6.2,6.3,6.4,6.6

COLEGIUL NATIONAL
"ALEXANDRU PAPIU
ILARIAN" TARGU MURES

Ne place la şcoală - SOS!

Municipiul Târgu Mures, România,
Str. BERNADY GYORGY nr. 12, ,
judetul Mures, cod postal
540072, România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Centru/Mures

76,00

6.2,6.3,6.6

107862

FUNDATIA ROMANA
PENTRU
COPII,COMUNITATE SI
FAMILIE

Educatia Genereaza Atitudinea Libera si
Independenta (EGALI)

Municipiul Cluj-Napoca, România,
Str. Rene Descartes nr. 6, , judetul
Cluj, cod postal 400486,
România

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

Nord-Vest/Bihor/Cluj

76,00

6.2,6.3

124

106381

FUNDATIA ROMANA
PENTRU
COPII,COMUNITATE SI
FAMILIE

Scoala Optimizata si Accesibila Pentru Toti Elevii
(SOAPTE)

Municipiul Cluj-Napoca, România,
Str. Rene Descartes nr. 6, , judetul
Cluj, cod postal 400486,
România

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

Nord-Vest/Cluj

76,00

6.2, 6.3, 6.4
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105645

ASOCIATIA
INOVITAVERDE

Scoala Bucuriei - Parteneriat pentru o
comunitate de învatare durabila

Municipiul Târgoviste, România,
Str. Maior Eugen Breziseanu nr. 33,
, judetul Dâmbovita, cod
postal 130035, România

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

Sud - Muntenia /
Dâmbovita ,

75,00

6.2, 6.3, 6.6

Prevenirea abandonului timpuriu al scolii pentru 480 de copii si elevi apartinând grupurilor vulnerabile din comunitati dezavantajate
din judetul Dâmbovita (zonele Racari si Ciocanesti) prin programe de integrate de consiliere, educatie remediala si activitati nonformale orientate catre nevoile specifice ale acestora, programe orientate catre 108 de parinti, precum si îmbunatatirea competentelor
a 75 de cadre didactice din învatamântul preuniversitar care profeseaza în comunitati vulnerabile, pe o perioada de 3 ani

4.558.957,06

126

106415

CASA CORPULUI
DIDACTIC "SIMION
MEHEDINTI" VRANCEA

Educatie incluziva pentru scoli defavorizate

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

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Sud-Est / Vrancea

75,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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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106250

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN ARAD

Educatie de calitate pentru toți

Vest/Arad

75,00

6.2,6.3,6.6

Cresterea calitatii serviciilor educationale în scolile aradene prin îmbunatatirea competentelor actorilor implicati în activitati
educationale si prin valorificarea valentelor formative ale procesului de mentorat asupra trinomului educational în vederea reducerii si
prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la educatie.

6.377.312,00

6.2, 6.3, 6.4

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 816 de copii si facilitarea reintegrarii in sistemul educational a unui numar
de 210 de tineri si
adulti care au abandonat timpuriu sistemul educational, situati in zona de circumscriptie a celor 4 scoli tinta: Scoala Gimnaziala
Margaritesti, Scoala Gimnaziala Dragotesti, Scoala Gimnaziala Pirscoveni si gradinita arondata, Scoala Gimnaziala Dobrun din
localitatile: Margaritesti, Dragotesti, Pirscoveni, Dobrun, judetele Olt si Dolj, 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”.

9.344.314,54

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

Municipiul Arad, România, Str. autoritate a administratiei publice
Mucius Scaevola nr. 9, , judetul
centrale finantata integral de la
Arad, cod postal 310107, România
bugetul de stat sau BAS

107115

COMUNA VOINEASA

Happy - Servicii educationale integrate

Voineasa, România, Str. Petre
Pandrea nr. 122, , judetul Olt, cod
postal 237560, România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud-Vest Oltenia/Dolj/Olt

108221

ŞCOALA GIMNAZIALA
NICULEŞTI

STEPS – Sustinerea Transversala a Educatiei
Prescolarilor si ?colarilor

Niculesti, România, Str. Principala
nr. 265, , judetul Dâmbovita, cod
postal 137330 , România

institutie de învatamânt preuniversitar de stat acreditata

Sud - Muntenia /
Dâmbovita

74,50

6.2,6.3

130

108325

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

Acces egal la invatamant de calitate la Liceul
Tehnologic "Petrache Poenaru" Balcesti

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

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

Sud-Vest Oltenia / Valcea

74,50

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

131

104981

FUNDATIA PENTRU
CULTURA SI INVATAMINT
IOAN SLAVICI

TIPS- TIne Pasul cu Scoala!

Municipiul Timisoara, România, Str.
organism neguvernamental
Dr. A. P. Podeanu nr. 144, , judetul nonprofit (persoana juridica de
Vest/Caras-Severin/ Timis
Timis, cod postal -,
drept privat fara scop
România
patrimonial)

74,38

6.2, 6.3 si 6.6

128

129

75,00

Obiectivul general/ scopul proiectului va fi realizat prin intermediul obiectivelor specifice ale proiectului, obiective care vizeaza in
mod particular dezvoltarea si implementarea de masuri specifice gruoului tinta in vederea prevenirii abandonului scolar. Masurile
prevazute prin
proiect vizeaza implicarea atat a prescolarilor, a elevilor, cat si implicarea personalului didactic.
Proiectul “O sansa pentru fiecare, o sansa pentru toti” va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul
scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 3 scoli supuse unui risc educational ridicat din judetul Bacau.
Masurile
integrate vor implica implica 209 prescolari si 632 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar, 300 parinti si 264 cadre
didactice/personal de sprijin. Totodata, proiectul vizeaza 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 iar activitatile propuse nu
genereaza zone segregate.

2.037.767,64

6.446.890,20

Proiectul “Spune prezent!Viitorul se invata la scoala!” va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul
scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 4 scoli supuse unui risc educational ridicat din judetul Timis.
Masurile integrate
vor implica implica 79 anteprescolari, 108 prescolari, 423 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar si 57 tineri din programul A
doua sansa, 300 parinti si 65 cadre didactice/personal de sprijin. Totodata, proiectul vizeaza 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 iar activitatile propuse nu genereaza zone segregate.

6.564.113,86

“Furnizarea de programe educative persoanelor cu risc de abandon, precum si servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi,
parinti/tutori, cadre didactice si personal de sprijin, pentru prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la
invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate”.

5.732.343,46

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educatie de calitate si cresterea participarii prescolare si scolare a copiilor
care provin din 2 institutii scolare defavorizate din mediul rural (asociate proiectului), cu accent pe copiii in risc de abandon scolar
sau in risc de
esec scolar, in vederea cresterea numarului de copii care finalizeaza intavamantul obligatoriu; si cresterea nivelului de integrare
sociala a
copiilor cu dizabilitati din Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva Popesti (asociat proiectului).
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educatie de calitate si cresterea participarii prescolare si scolare a copiilor
care
provin din 4 institutii scolare defavorizate din mediul rural (asociate proiectului), cu accent pe copiii in risc de abandon scolar sau in
risc de
esec scolar, in vederea cresterii numarului de copii care finalizeaza intavamantul obligatoriu.

4.373.269,97

4.450.694,98
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106957

INSPECTORATUL SCOLAR
AL JUDETULUI ARGES

RE-Activ - Reducerea abandonului scolar printr-un Municipiul Pitesti, România, Str. B- autoritate a administratiei publice
set de activitati educationale
dul Eroilor nr. 4-6, , judetul Arges, centrale finantata integral de la
adaptate la nevoile specifice ale copiilor
cod postal 110142, România
bugetul de stat sau BAS

104462

ASOCIAŢIA "QPROFESSIONALS"

134

107083

ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
"ZONA METROPOLITANĂ
CRAIOVA"

Educatia –sansa viitorului tau!

Municipiul Craiova, România, Str.
A.I. Cuza nr. 7, , judetul Dolj, cod
postal 200585, România

135

106886

ASOCIATIA CENTRUL
PENTRU LEGISLATIE
NONPROFIT

Masuri privind cresterea participarii la educatie si
prevenirea abandonului

Municipiul Bucuresti, România, Str.
Sos. Pantelimon nr. 86, , judetul
Bucuresti, cod postal -,
România

136

105002

FUNDATIA "CORONA"

LA SCOALA CU BUCURIE

Municipiul Iasi, România, Str.
Pacurari nr. 21, , judetul Iasi, cod
postal 700511, România

137

105800

ASOCIATIA SCIENTIA
NEMUS

Sanse Egale la Educatie in Vrancea - SEE
Vrancea

138

107777

MUNICIPIUL SEBES

Parteneriat pentru acces egal la educatie
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EDUCATIA PE PRIMUL LOC IN COMUNA
UDESTI, JUD. SUCEAVA

Ipotesti, România, Str. pinilor nr.
1074, PL str Rulmentului nr 5 bl 52
sc b ap 1 suceava, judetul
Suceava, cod postal 727325,
România

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

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

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

organism neguvernamental
Municipiul Drobeta-Turnu Severin,
nonprofit, de utilitate publica, cu
România, Str. Adrian nr. 214, ,
personalitate juridica, care
judetul Mehedinti, cod postal
functioneaza în domeniul
220185, România
dezvoltarii regionale (ADR)
Municipiul Sebes, România, Str.
PIAtA PRIMARIEI nr. 1, , judetul
Alba, cod postal 515800,
România

unitate administrativ teritoriala
nivel local

Sud - Muntenia / Arges

Nord-Est/Suceava

74,00

74,00

6.2,6.3,6.6

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

4.827.169,33

6.2,6.3,6.6

Proiectul „EDUCATIA PE PRIMUL LOC IN COMUNA UDESTI, JUD. SUCEAVA” isi propune ca printr-o abordare concentrata
de servicii educationale, sprijin financiar, servicii de consiliere si orientare profesionala si scolara, activitati extracuriculare (528
ateliere, caravane cu
carti, filme documentare, 24 excursii si 6 tabere, 112 campanii de informare), oferite de catre parteneriatul proiectului unui grup tinta
eterogen (copii prescolari, elevi de nivel primar si gimnazial parinti/tutori, cadre didactice, manageri) din Scoala Gimnaziala Udesti,
comunitatea UDESTI, jud. Suceava, identificata urmare a analizei de nevoi - sa reduca si sa previna fenomenul de parasire timpurie a
scolii la nivelul comunitatii UDESTI.

4.746.689,15

2.326.505,68

Sud-Vest Oltenia/ Dolj

73,00

6.2, 6.3

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.

Sud - Muntenia/Calarasi

72,50

6.2,6.3,6.6

Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea accesului la educatie prescolara, si la invatamant primar si secundar inferior de
calitate pentru minim 510 prescolari si elevi din scolile Soldanu, Curcani si Luica din judetul Calarasipe durata a 36 de luni.

4.939.315,20

Nord-Est/ Municipiul
Botosani

72,50

6.2, 6.3, 6.4 si 6.6

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 învatamântului prescolar, primar si secundar din zona de implementare a proiectului.

4.076.662,56

Sud-Est / Vrancea

72,00

6.2,6.3,6.4,6.6

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

Centru / Alba

71,00

6.2, 6.3, 6.4, 6.6

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

823.884.877,19
185.121.868,82

