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Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială; 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar  
poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014;

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului 
RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru 
copii din grupuri defavorizate, Organizația Salvați Copiii, tel. 021 316 61 76, 
rosc@salvaticopiii.ro, www.salvaticopiii.ro, septembrie 2015. 

Suma totală a bugetului este de 2.080.004,63 lei (1.872.004,17 lei 
valoarea din grant, 208.000,46 lei contribuția Salvați Copiii).

Organizația Salvați Copiii România
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, Sector 1, 

010899, Bucureşti, România
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REZULTATE ȘI IMPACT
308 copii vor beneficia direct de 
serviciile proiectului din care
 » 60 copii (15/centru) vor beneficia de 

serviciile grădinițelor estivale, minim 
50 vor fi ulterior integrați în sistemul 
de învățământ preșcolar/ școlar;

 » 200 (50/centru) copii vor beneficia de 
servicii în cadrul programului Școală 
după Școală, dintre care minim 140 își vor  
îmbunătăți frecvența școlară și minim 
120 își vor  îmbunătăți rezultatele școlare;

 » 48 (12/centru) copii vor beneficia de 
servicii în cadrul programului A Doua 
Șansă, dintre care minim 40 vor promova 
cel puțin un examen de evaluare.

120 de copii vor participa în 
cadrul unei tabere tematice;

185 de părinți ai copiilor vor primi 
servicii specifice de suport;

2000 de copii, cadre didactice și membri 
ai comunităților vor participa la 
sesiuni de informare și conștientizare 
privind dreptul copiilor la educație;

1.500.000 de persoane vor fi informate prin 
intermediul unei campanii de informare 
publică desfășurată la nivel național.

GRUP ŢINTĂ
- 308 copii în situații de risc, cu vârste 
cuprinse între 4 și 15 ani; 

- 185 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de 
substituţie - care au copii în plasament) şi tutori 
sau alţi membri ai familiilor copiilor care fac 
parte din grupul ţintă principal; 

LOCAȚII 
 » Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții 

Voievozi”, sector 1, București;
 » Școala Gimnazială Nr. 1, 

Timișoara (jud. Timiș);
 » Școala Gimnazială Nr. 1,  

Lupeni (jud. Hunedoara);
 » Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Mihai 

Viteazul”, Târgoviște (jud. Dâmbovița). 

PARTENERI
ANPDCA, DGASPC sector 1 București, Timiș, 
Dâmbovița, Hunedoara și SPAS Lupeni, ISJ 
Dâmbovița, Hunedoara.



ACTIVITĂŢI PROIECTULUI:
 » Înființarea a patru centre educaționale 

și dotarea acestora cu mobilier 
și echipamente IT necesare 
activităților educative și recreative

 » Derularea a trei programe educaționale: 
Grădinițe estivale, Școală după 
Școală și A doua Șansă;

 » activităţi recreative şi de socializare;
 » consiliere socială pentru 

familiile copiilor
 » consiliere psihologică;
 » facilitarea accesului la 

serviciile medicale;
 » oferirea de rechizite şcolare.

Scopul proiectului este acela de a con-
tribui la îmbunătățirea situației copi-
ilor care provin din medii defavorizate 
socio-economic în vederea creşterii 
nivelului de pregătire pentru şcoală, 
facilitarea accesului la educaţie (inte-
grare/reintegrare școlară), prevenirii 
abandonului școlar şi înţelegerea de 
către părinţi a necesităţii educaţiei pen-
tru viitorul copiilor lor prin înființarea a 
patru centre pentru educație incluzivă.

PENTRU 1 DIN 10 COPII, 
DREPTUL LA EDUCAȚIE ȘCOLARĂ 
NU ESTE RESPECTAT.
Rata abandonului sau eșecul șco-
lar este mult mai mare la catego-
riile defavorizate de copii, pentru 
care a avea acces la educație este 
un obiectiv mai greu de atins de-
cât pentru ceilalți copii. România 
continuă să se mențină  în topul 
primelor 5 țări europene cu cea 
mai mare rată de părăsire tim-
purie a școlii. În anul 2014, peste 
270 000 de copii de varsta școlară 
din Romania nu au mers la școală. 
Sursa - INS, Tempo Online, date prelucrate.


