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0t J3NOTA DE FUNDAMENTARE

privipd Proiectul " Reteau a iudele an d V I P - V oluntariat-l n'$i ative-P rofesion alism
pentru inteQrarea gcolard gi socn/d a copiilor vulnerabili", cod PEH020, derulat prin Programul

RO10 ,,Copii gi tineri aflali in situalii de risc gi iniliative locale gi regionale pentru reducerea
inegalitdlilor nalionale gi pentru promovarea incluziunii sociale", Apelul ,,COERENT", finanlat prin

Granturile SEE 2009 -2AM

Direc[ia Generald de Asistenfd Sociali 9i Protec{ia Copilului lalomita in parteneriat cu
Inspectoratul $colar Jude{ean lalomila gi Asocia[ia Centrul de Resurse gi lnformare pentru
Profesiuni Sociale (CRIPS), igi propune si deruleze proiectul "Releaua judeteand VIP - Voluntariat-
In$iative-Profesionalism pentru integrarea gcolard gi socr,a/d a copiilor vulnerabili", finanlat din
Granturile SEE 2009 -2014, prin Programul RO10,,Copii 9i tineri aflali in situalii de risc gi iniliative
locale gi regionale pentru reducerea inegalitSlilor na(ionale gi pentru promovarea incluziuniisociale",
Apelul ,,COERENT".

Proiectul se adreseazd copiilor vulnerabili din judelul lalomila - din servicii de protecfie a
copilului gi din familii vulnerabile, inclusiv de etnie romd, gi are drept obiective: infiinlarea relelei VIP
"Voluntariat - lniliative - Profesionalism" la nivelul Jude{ului lalomi{a, coordonata de centrul VIP din
cadrul Complexului de Servicii Comunitare Slobozia; imbundtdlirea solidaritalii sociale gi a
voluntariatului in beneficiul integrarii sociale gi gcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, prin
atragerea a peste 25 de institulii/ firme/ ONGuri care si devind promotori VlP, recrutarea gi
formarea a pepte 20 de voluntari p6nd la finalul proiectului; cregterea profesionalismului personalului
din serviciile de proteclie a copilului, a personalului din serviciile publice de asistenld sociald,
mediatorilor ggolari/sociali gi a cadrelor didactice in vederea eficientizdrii intervenliei individuale gi in
echipa interdisciplinard in relalia cu copilul din categorii vulnerabile. Obiectivul are in vedere
formarea teoretici gi practici a profesionistilor, schimbul de experienti, munca in echipi 9i
elaborarea de ghiduri practice utile in acliunile de integrare sociald 9i scolard a copiilor,

Atingerea acestor obiective va avea ca efect cregterea ganselor de integrare gcolard gi
sociali a copiilor vulnerabili din judelul lalomila, promov0nd un model de intervenlie in relea care
antreneazd gi valorizeazd resursele 9i iniliativele locale, munca in echipd gi solidaritatea social6.

in califate de principal furnizor de servicii sociale gi de instiiu{ie care promoveazd qi
protejeazd drepturile copiilor din jude! , DGASPC lalomi[a igi propune prin acest proiect sd vind in
intdmpinarea realizirii obiectivelor cuprinse in strategiile de dezvoltare de la nivel na[ional gi
judelean din domeniul promovirii gi protecliei drepturilor copilului gi incluziunii sociale, gi anume:
Skategia Guvernului RomAniei privind incluziunea cetd[enilor romAni apa(in6nd minoritd[ii romilor
pentru perioada 2012 - 2020, Strategia na{ionald pentru egalitatea de gen, Ordonan{a de urgenl5 a
Guvernului 13712000 privind prevenirea gi sanc[ionarea tuturor formelor de discriminare; Legea
11612002 privind prevenirea gi combaterea excluziunii sociale, Legea 300/2006 pentru ratificarea
Conven[iei Consiliului Europei cu privire la ac{iunea impotriva traficului de fiin(e umane, Legea
27212044 privipd promovarea gi proteclia drepturilor copilului, Strategia na[ionala pentru protec{ia gi



promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, Planul opera{ional pentru
implementarea Strategiei na[ionale pentru protecfia .gi promovarea drepturilor copilului 2014-2016,
Strategia de Dezvoltare a Judelului lalomila, etc, ln plus, acest proiect rispunde 9i unei nevoi
existente la nivelul jude{ului, datele care fac referire la absenteismul gi abandonul gcolar de la
nivelul judelului, reliefdnd o cregtere a ratei abandonului gi absenteismului gcolar. Astfel, la sf6rgitul
anului gcolar 2013 - 2014, din datele "Raportului asupra Starii invaldmAntului lalomitean 2013 -
2014., a fost inregistratd o ratd a abandonului gcolar de 0,37 gi o rati a neparticipdrii gcolare de
0,10, fapt ce impune, conform acestui raport, ,,implementarea de programe de prevenire a pdrdsirii
timpurie a gcolii 9i corectare a abandonului gcola/', ln aceste conditiise impune o evaluare sociali a
situa{iei copiilgr gi familiilor cu risc de absenteism, a cauzelor care au dus la nefrecventarea gcolii gi
in acelagi timp o intervenlie in direclia motivirii copiilor gi familiilor pentru gcoali gi educafie. Datele
cu privire la educafie'aratd cd in rAndul populatiei de romi nivelul educa{iei este foarte scizut in
comparafie cu popula{ia in ansamblu: pulin peste o treime dintre copiii romi pregcolari merg la
grddinifd (37%),210/odin populafia de romi de 16 ani gi peste nu este alfabetizati, doar23% dintre
romi participd la invi{imdntul post-gimnazial,61% dintre romi au cel mult 8 clase neterminate, alli
30% au finalizat doar I clase gi 9o/o 

"u 
absolvit o gcoald profesionali/liceu.

Toate aceste date evidenliazd necesitatea intervenlieiin comunitdfile din jude{ul nostru unde
locuitorii de etnie romi sunt intr-o pondere ridicatd, proiectul de fali propunAndu-gi sd aclioneze
asupra integr{rii sociale gi gcolare a copiilor de etnie romd, prevenind astfel in viitor excluziunea
adullilor romi. Dezinteresul fali de educalie reiese gi din datele oblinute la Recensdm6ntul din 201 1,
conform cirora din totalul popula[iei stabile a judelului de 10 ani gi peste,55.33 % au nivel scdzut
de educa[ie (primar, gimnazial sau fdrd gcoald absolvitd), 36.79 % nivel mediu (posticeal, liceal,
profesional sau tehnic de maigtri) gi doar 7.88Yo nivel superior (facultate, master).

Probleme socio-economice cu care se confruntd judelul afecteazi qi personalul care
lucreazh in domeniul asistenlei sociale, invdldmAntului gi adrhinistra{iei, nivelul de salarizare al
acestora nepermitAndu-le sd investeasca in formarea lor profesionald,

Proiectul de fa!5 igi propune asigurarea accesului copiilor din grupuri vulnerabile, in special
din comunitdlile rome la educalie Ei pedeclionarea cadrelor didactice gi altor categorii profesionale
cu atribulii in domeniul prevenirii abandonului gcolar prin implementarea urmatoarelor activitdli:
. Managempntul proiectului - coordonarea eficienta a tuturor activiti{ilor, cu respectarea

legislaliei gi cerinlelor specifice contractului de finanfare, monitorizarea beneficiarilor Ei a
activitililor, evaluarea, controlul 9i raportarea,

. Pregitirea infiinlirii refelei VlP, lansarea acesteia 9i dezvoltarea permanenti a refelei VIP'
se infiinfeazh un centru de coordonare a relelei "Centru VlP" (Voluntariat - lniliative -
Profesionalism) la Slobozia, sediul DGASPC, intr-un spaliu care include doud birouri de lucru
pentru echipa de coordonare gi echipele mobile EM, cu acces pentru activitdli de formare/
workshop/ seminar la DGASPC, Fiecare echipd mobild are o arie teritoriala de intervenlie
formati din oralul respectiv gi localitdli rurale cu numdr mare de populalie romd gi familiisdrace,
in care au fost identificali copiiin risc de abandon gcolar.

. Dezvoltarea capacitalii autoritililor publice locale (APL) din comunitifile membre VIP
pentru suslinerea de strategii locale ,si proiecte sociale si educative in beneficiul copiilor
vulnerabili - sensibilizarea, responsabilizarea 9i formarea reprezentanlilor APL, precum gi
schimbul de experienld intre comunitdlile membre ale relelei gi valorizarea iniliativelor de
succes. Se vor organiza 3 seminarii judelene ale primarilor din comunitdlile VIP (la Slobozia)
pentru dezbaterea situa{iei gi gdsirea de solufii de imbundtdlire a accesului la educalie altuturor
copiilor gi a prevenirii marginalizdrii copiilor din grupuri vulnerabile (cu acces pe modalitdlile de
integrare a copiilor de etnie roma). Reprezentan{ii APL (primari sau persoane desemnate de
acegtia) vor beneficia de un curs pe tema accesarii de fonduri pentru proiecte destinate copiilor
si familiilor vulnerabile,

. Promovarea solidiritifii sociale 9i a voluntariatului - pe tot parcursul proiectului, incd de la
infiintarea retelei VlP, se vor face demersuri pentru a identifica gi atrage in proiect institu{ii



culturale (muzee, casa de cultura, biblioteca, etc), cluburi sportive gi de agrement, 0NGuri,
firme private cu specific diferit (come(, transport, servicii hoteliere, multimedia, ferme agricole
etc) care pot sprijini copiii din grupuri vulnerabile printr-o mare varietate de activitdli, servicii gi
produse complementare celor acordate de catre DGASPC/ SPAS/ $coald. Qimilar, releaua
sensibilizeazd cetilenii 9i recruteazd voluntari pentru doua arii principale de activitate: sprijin
gcolar gi eflucalie nonformald/timp liber.

' Formare gducatori din servicii de tip rezidenlial SR 9i cadre didactice din gcoli pentru
imbundtitirea integririi gcolare a copiilor din sistemul de protecfie - se vor elabora doud
modele de formare: unul pentru pregdtirea educatorilor din serviciile rezidenliale pentru o mai
bund colaborare cu gcoali gi organizarea eficientd a activitdlilor educative impreund cu copiii
beneficiari gi unul pentru pregdtirea cadrelor didactice din gcolile unde sunt inscrigi copiii din
serviciile rezidengiale pentru non-discriminare gi acordare de suporUstimularea intrajutordriiintre
colegi,

. Pedectionarea profesionigtilor care lucreazi cu copii din familii vulnerabile cu tema
"Munca in echipi la nivel comunitar pentru prevenirea abandonului gcolar" - derularea
unui curs de perfecfionare "Munca in echipd la nivel comunitar pentru prevenirea abandonului
gcolar", dqstinat profesionigtilor din comunitate care trebuie sa colaboreze in demersurile de
imbunatalire a participdrii gcolare a tuturor copiilor, inclusiv a celor din familii vulnerabile (printre
care gi familii de etnie romd) - respectiv: referenli sociali din SPAS, cadre didactice, mediatori
gcolari, expe(i romi, etc.

. Promovarea, publicitatea 9i vizibilitatea proiectului - este o activitate transversald, care se
deruleazi pe tot parcursul proiectului, promovAnd identitatea proiectului, asigurdnd comunicarea
internd in pchipd gi in relea gi contribuind la diseminarea experienlei, informaliilor Ei rezultatelor
intermediare gi finale. :

Valoarea totald eligibila a proiectului, insumdnd sumele alocate pentru fiecare activitate,
este de 580.005 lei, costurile fiind suportate in totalitate prin program, iar avansul solicitat va fi de
174".100 lei, reprezent6nd 30% din valoarea eligibili a proiectului. Costurile implicate de
suslenabilitatea proiectului pe o perioadd de 5 ani dupa finalizare, in valoare de 127A0lei vor fi
suslinute de DGASPC lalomi!a.

Proiectul se va derula pe o perioadd de 12 de luni gi va avea urmitoarele rezultate: 35 de
localitdli urbane gi rurale din judelul lalomila membre ale relelei VlP, 1 protocol de relea specific
relelei VlP, cr.f explicitarea modului de intervenlie la nivel local gi la nivel judelean, sigla specificd
relelei gi 3 label-uri care se atribuie structurilor implicate in proiect care intervin in beneficiul copiilor,
50 reprezentanli APL beneficiari ai cursului pentru accesarea de fonduri, 1 Plan Judetean de
Acliune pentru imbundtdlirea accesului la educalie al copiilor din grupuri vulnerabile elaborat gi in
curs de implementare, 3 seminarii ale Primarilor din reteaua VlP, profesionigti formali: 40 de
educatori din pervicii de proteclie a copilului, 90 cadre didactice, 10 mediatori gcolari gi expe(i in
problematica romilor, 20 voluntari, 35 referenli sociali din SPAS. in urma acestor cursuri se va
schimba atitudinea cadrelor didactice fald de copiii din sistem, acegtia imbunata{indu-gi rezultatele
gcolare gi va cregte gradul de implicare a cadrelor didactice gi expe(ilor romi/mediatorilor gcolari in
suslinerea copiilor aflali in risc de abandon gcolar,

Avind in vedere impactul proiectului asupra educaliei copiilor din grupuri vulnerabile de pe
raza judelului nostru gi pregStirii profesionigtilor care lucreazi cu acegti copii, precum gi importanla
atragerii de fonduri externe nerambursabile in jude!, vd rugim sa aprobali implementarea acestui
proiect 9i alocarea sumei de 12700lei din bugetul local pentru suslenabilitatea proiectului pentru o
perioada de 5 ani de la finalizarea acestuia.

r General.

Cu stimd,


