PROMOTOR PROIECT:

TITLUL PROGRAMULUI:

Primaria comunei Viziru
judetul Braila, strada Brăilei,

Apelul LOCAL din cadrul programului R010,
„Copii si tineri aflati in situatii de risc si
initiative locale si regionale pentru reducerea
inegalitatilor nationale si pentru promovarea
incluziunii sociale” program derulat in cadrul
Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European(SEE) 2009-2014.

PARTENER:
Asociatia

Centrul

de

Informare

si

Documentare pentru Integrare Europeana si
Dezvoltare Durabila Braila, constituita in anul
2005 la initiativa Consiliului Judetean Braila
impreuna cu alte 35 de consilii locale, este
organizatia

care

sustine

activitatile

administratiilor publice locale si a altor entitati
in vederea dezvoltarii economice, sociale si
culturale a judetului Braila. Asociatia este
specializata in : consultanta, management,
trening,

consiliere,

informare

europeana,

elaborarea de documente programatice si
strategice
national,

de
in

interes

local,

beneficiul

regional

si

socio-economic

al

comunitatilor locale/ ONG/ mediul privat, etc.,
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fiind certificata SR EN ISO 9001:2008.
Proiectul beneficiaza si de sprijinul membrilor
Grupului

de

AMENTZA” Viziru

Initiativa

Locala

„AVEN

Continutul acestui material nu reprezinta in
mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a
Granturilor
SEE
2009-2014;
Intreaga
raspundere asupra corectitudinii si coerentei
informatiilor prezentate revine initiatorilor;

OBIECTIVUL GENERAL
Obiectivul general al proiectului vizează
crearea premiselor pentru îmbunătățirea
accesului la educație formală și non-formală,
sănătate, instruire și informare prin înființarea
unui Centru Educațional Comunitar, în satul
Viziru, județul Brăila, pentru copii și tineri
aflați în situații de risc, în special a celor de
etnie romă, și a părinților acestora.

GRUPUL TINTA
75 copii aflați în situații de risc, cu vârsta
între 3-15 ani,
20 de tineri aflați în situații de risc
instruiți în utilizarea calculatorului
10 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de
substituţie-care au copii în plasament) şi
tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor
/tinerilor care fac parte din grupurile ţintă
principale
10 personal/profesionişti/voluntari care
lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi
tineri care fac parte din grupurile ţintă
principale
200 alţi membri ai comunităţii din care fac
parte grupul/grupurile ţintă;

-

REZULTATELE PROIECTULUI

75 copii aflați în situații de risc, cu vârsta
între 3-15 ani, beneficiază direct de servicii
integrate
(educație,
asistență
medicală
primara,
hrană
și
activități
extracurriculare/de petrecere a timpului liber) în
cadrul Centrului

20 de tineri aflați în situații de risc

 un Centru Educațional Comunitar înființat;
 creşterea interesului a 75 de copii faţă de
educaţia formală, non-formală, informală și
incluzivă;
 200 membri ai comunității vor beneficia de
informații cu privire la educație, sănătate și
protecția mediului;
 3 măsuri destinate grupurilor vulnerabile
implementate
 10 profesioniști care furnizează servicii
copiilor şi/sau tinerilor aparţinând grupurilor
vulnerabile instruiți in metode de educatie
nonformala
 10
părinţi/
voluntari
participanți
la
activitățile organizate și derulate de centru
 5
instrumente de promovare/informare
proiect realizate/ afișate/distribuite

non-formală
pentru
personalul
care
lucrează/furnizeză servicii copiilor în situații
de risc, inclusiv copii de etnie romă
14.Curs de instruire în utilizarea calculatorului
pentru tineri în situații de risc și copii din
centru
15.Raportare

LOCATIA PROIECTULUI
Comuna Viziru, Judetul Braila,
Regiunea Sud-Est, Romania

DURATA PROIECTULUI:
18 luni (noiembrie 2014-aprilie 2016)

ACTIVITATILE PROIECTULUI

BUGETUL PROIECTULUI:

1.Activități pregătitoare implementării
2.Management de proiect
3.Derulare achiziții
4.Amenajare spaţiu
5.Promovarea, publicitate și vizibilitatea
proiectului
6.Inființare și organizare servicii în cadrul
Centrului Educațional Comunitar
7.Furnizare servicii de educație „școală după
școală”
8.Furnizare servicii de asistență medicală
primară
9.Furnizare hrană
10.Activități extra-curriculare/de petrecere a
timpului liber pentru copii și tineri aflați în
situații de risc
11.Campanie
de
informare
pentru
conștientizarea nevoii de educație
12.Campanie de educație sanitară și ecologică
13.Curs de instruire în metode de educație

Valoarea totala a proiectului:
703.273,00 lei
Valoarea finantarii nerambursabile
597.782,05 lei grant SEE
Contributia solicitantului:
105.490,95 lei

instruiți în utilizarea calculatorului;

