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Beneficiar: Asociația Salvați Copiii Iași 

 

Proiect: Acces la educație pentru o viață mai bună – Centrele educaționale ale 
Asociației Salvați Copiii Iași 
 

Perioada de implementare a proiectului: 1 mai – 31 decembrie 2016 
Finanțatori:  Rotary Club Iaşi Copou  

   Asociația Salvați Copiii Iași  
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Principalele activităţi realizate: 

La nivelul anului 2016 s-au oferit servicii socio-educaționale unui număr de 170 de copii după cum 

urmează: 

- 21 de copii preșcolari au beneficiat de servicii la Grădiniță Estivală;  

- 60 copii în risc de abandon școlar au beneficiat de servicii de monitorizare și recuperare școlară;  

- 20 copii care au părăsit timpuriu școala sau care nu au mers niciodată la școală au fost reintegrați 

școlar; 

- 30 copii în dificultate au beneficiat de servicii socio-educaționale în cadrul Centrelor 

Educaționale; 

- 35 de copii au frecventat activitățile Școlii Mobile în comunitățile defavorizate în care Asociația 

Salvați Copiii Iași desfășoară acest program.   

Alte activități organizate în cadrul Centrelor Educaționale: activităţi de recreere şi socializare; activități 

de informare a familiilor şi copiilor cu privire la importanţa educaţiei și drepturile copiilor. La inițiativa 

Asociației Salvați Copiii Iași, în anul 2016, a fost creat prima clasă de tip Frecvență Redusă la 

învățământul primar din județul Iași , în care sunt integrați copii care au abandonat școala cu 

maximum 3 ani în urmă. 

 

Selectarea: 

Copiii au fost identificați prin deplasarea asistenților sociali în comunitățile defavorizate și prin 

intermediul activităților derulate cu Școala Mobilă. Majoritatea copiilor identificați provin din comunități 

defavorizate cu situații socio-economice precare.  
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Locații: 

Activitățile de recuperare școlară s-au desfășurat în două locații din municipiul Iași: 

 Centrul Educațional din cadrul Asociației Salvați Copiii Iași  

 

 Centrul Educațional din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Neculce” Iași 
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Servicii educaționale oferite: 

Au fost organizate activități de recuperare școlară pentru cei 60 de copii în risc de abandon școlar  – 

majoritatea acestor copii având carențe educaționale datorate absenteismului, nestimulării educaționale 

în familie sau lipsei de interes din partea părinților. Activitățile desfășurate s-au centrat pe partea de 

recuperare școlară, dar și pe partea ludică și de socializare. În urma serviciilor educaționale oferite toți 

copiii au promovat anul școlar. 

 

La nivelul anului 2016 au fost identificați și integrați școlar 20 de copii care au abandonat timpuriu școala 

sau care nu au fost niciodată școlarizați.  

 

Au fost întâmpinate dificultăți în ceea ce privește 

integrarea școlară a 14  dintre copiii menționați, deoarece 

instituțiile școlare nu au mai înființat clasă cu program ”A 

doua șansă” ciclu primar pentru copiii care au 4 ani peste 

vârsta școlară, dar nu au 15 ani împliniți. Motivația a 

constat în faptul că potrivit noului Ordin privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, acești copiii nu se 

mai încadrează ca vârstă.  

În acest sens, a fost întocmită o adresă către Inspectoratul 

Școlar Județean Iași prin care s-a solicitat înființarea unei 

clase de frecvență redusă – ciclul primar. A fost aprobată 

înființarea acestei clase, iar începând cu finalul lunii 

noiembrie, cei 14 copii identificați au fost reintegrați 

școlar.  

 

Referitor la copiii de vârstă preșcolară au fost identificați 21 de copiii dintre care : 

- 20 de copii au frecventat activitățile Grădiniței Estivale; 

- 1 copil a fost  sprijinit în vederea integrării școlare. 
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Dintre copiii care au frecventat activitățile de Grădiniță Estivală, 19 frecventează cursurile școlare, 

precum și activitățile Centrului Educațional, iar 2 copii care nu aveau vârsta de școlarizare au fost referiți 

către alt ONG, urmând ca anul viitor să fie integrați școlar.   

 

 

Servicii psiho-sociale 

Familiile copiilor incluși în proiect au beneficiat de diferite tipuri de servicii  psiho-sociale în funcție de 

problemele care au fost identificate.  

- 20 de copii au beneficiat de consiliere psihologică; 

- 11 persoane (părinți și copii) au beneficiat de consiliere juridică, precum și acompanierea la 

diferite instituții publice unde s-au făcut demersurile necesare în vederea soluționării 

problemelor cu care s-au confruntat (eliberare duplicate certificate de naștere, cărți de 

identitate provizorii, sprijin întocmire dosar încadrare în grad de handicap, sprijin în vederea 

eliberării certificatului constatator al nașterii etc); 

- 16 persoane (părinți și copii) au beneficiat de facilitarea accesului la servicii medicale (consult 

stomatologic/oftalmologic, achiziționare ochelari de vedere, control medical specialitate și 

mentenanță proteză auditivă, achiziționare rețete medicale etc); 
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- 170 de copii au primit sprijin 

material; 

- 170 de copii și familiile acestora 

au beneficiat de consiliere 

socială; 

- 74 de copii au beneficiat de 

servicii de monitorizare școlară; 

- 170 de copii care au frecventat 

activitățile Centrelor 

Educaționale au beneficiat de 

suport nutrițional zilnic;  

 

- 70 de familii au 

beneficiat lunar (în 

perioada 

anotimpurilor 

călduroase) de 

sesiuni de 

informare, prin 

intermediul Școlii 

Mobile, cu privire la 

importanța accesului 

la educație precum 

și modalitățile de 

sesizare a cazurilor abandon școlar /de copii neșcolarizați;   

- 50 de elevi au beneficiat de informare cu privire la dreptul la educație; 

- 20 de specialiști din instituții cu rol în protecția și educarea copiilor în lucrul cu copiii din medii 

vulnerabile au participat la întâlniri de lucru cu privire la metodele de intervenție psiho-socio-

educaționale asupra cazurilor de copii în risc educațional.  
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Grup ţintă 

 

 Grădinițe estivale – 21 copii preșcolari; 

 Școală după Școală – 60 copii;  

 A Doua Șansă/învățământ frecvență redusă 

ciclul primar – 20 copii; 

 Copii aflați în dificultate – 65 copii;  

 Părinți – 74 părinți;  

 Specialiști participanți la întâlniri – 20.   

 

Planul pentru următoarea perioadă de implementare  

 Monitorizarea situației școlare a copiilor; 

 Monitorizarea situației familiale;  

 Continuarea intervențiilor educaționale și sociale; 

 Identificarea cazurilor de copii neșcolarizați / abandon școlar din comunitățile vizate de proiect.  
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BUGET 
 
Bugetul operaţional pentru cele două Centre Educaţionale ale Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi  
în perioada mai - decembrie 2016:  

 
 Nr. 
Crt. Linie bugetară 

Total 
cheltuieli 

Asociaţia Rotary 
 Club Copou 

Asociatia Salvaţi 
Copiii Iaşi 

1. Suport nutriţional zilnic 
oferit în cadrul Centrelor 
Educaţionale  

 37500 13000  24500 

2. Sprijin material în vederea 
frecventării şcolii (ghiozdane, 
rechizite, ghete pentru iarnă, 
etc)  

16000 5500 10500 

3. Cheltuieli administrative 
(utilităţi Centrul Educaţional 
Dacia, produse igienico-
sanitare, etc) 

10400 0  10400 

 TOTAL: 63.900 18.500 45.400 

 
Bugetul operaţional al celor două Centre a fost asigurat din două surse de finanţare:  

 sponsorizare  Asociaţia Rotary Club Copou – proiect Semimaraton şi  

 fonduri proprii ale Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi.  

 
 

Liviu Adrian MĂGURIANU 

Coordonator Departament Educaţie şi Incluziune Socială 

 

 

Andrei GAVRIL 

Responsabil financiar 

 
 

 


