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CADRUL GENERAL

 Proiectul ACASĂ- „Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat”,
număr de identificare al contractului: POCU/784/6/24/139521 este
implementat în cadrul „Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020”, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, prioritatea de investiții:
10 (i) - ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de
calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale
pentru reintegrarea în educație și formare”.

 Proiectul a fost lansat în data de 09 aprilie 2021 și se derulează pe o
perioadă de 30 de luni. Proiectul este implementat de Colegiul Național
Ștefan cel Mare, Târgu Neamț în parteneriat cu Județul Neamț.
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 Obiectivul general al proiectului este reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate pentru 270
de preșcolari și elevi cu părinții plecați la muncă în
străinătate, cu vârste cuprinse între 3-16 ani, din 3
școli din județul Neamț, prin măsuri integrate
educaționale și sociale, precum și prin activități de
educație parentală și consiliere socială dedicate
celor 200 părinți/tutori/persoane care au în grijă
copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate.
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Obiective specifice ale proiectului: 
➢ OS1: Dezvoltarea și furnizarea de servicii și măsuri integrate constând din programe

de suport educațional, consiliere și îndrumare, ateliere pentru dobândirea de

competențe TIC, tabere școlare, ajutor financiar pentru un număr de 270 copii/elevi,

înscriși la Colegiul Național Ștefan cel Mare Tg. Neamț, Școala Gimnazială nr. 1

comuna Răucești, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Tg. Neamț în

vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire

timpurie a școlii.

➢ OS2: Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere socială și educație parentală

pentru un număr de 200 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi

plecaţi la muncă în străinătate selectați dintre reprezentanții celor 270 de copii/elevi

din grupul țintă.

➢ OS3: Desfășurarea a 4 campanii regionale de informare și conștientizare și

dezvoltarea unei rețele de parteneri școală-autorități și instituții locale-ONG-uri-

comunitate în vederea reducerii efectelor migrației asupra copiilor, a

identificării,protecției și monitorizării copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în

străinătate, precum și în scopul asigurării sustenabilității din perspectiva instituțională

și financiară.
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SCOPUL

➢ Informarea și conștientizarea părinților, persoanelor în 

grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și 

publicului larg

Conform numeroaselor studii realizate la noi in tara in ultimii ani, cei

mai multi copii sunt afectati negativ de lipsa parintilor, existand riscul

ca acestia sa dezvolte tulburari de comportament. De aceea, in lipsa

posibilitatilor de locuire impreuna cu copilul, parintele trebuie sa faca

parte cat mai mult din viata acestuia, prin mentinerea unei comunicari

permanente cu el, cu persoana in grija careia se afla, cu cadrele

didactice si consilierii scolari, cu cadrul medical in grija caruia se afla

copilul etc.
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Asigurarea bunăstării afective a copilului

 Pentru asigurarea condițiilor necesare creșterii și 

educării în bune condiții a copilului ai cărui părinți 

urmează să plece la muncă în străinătate, trebuie urmate 

procedurile legale pentru delegarea temporară a 

autorității părintești cu privire la respectivul copil către 

altă persoană.
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Asigurarea bunăstării afective a copilului

➢ În acest scop, părintele/tutorele care urmează să plece la muncă în

străinătate are obligația de a transmite serviciului public de asistență

socială de la domiciliu, cu 40 de zile înainte de a părăsi țara, o

notificare cuprinzând:

• perioada în care părintele/părinții/tutorele vor fi plecați la muncă în

străinătate;

• copiii care vor rămâne în grija altor persoane;

• desemnarea persoanei care urmează să se ocupe de creșterea și

educarea copilului în perioada în care părinții acestuia vor fi plecați

în străinătate.
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➢ Obligațiile persoanei care se ocupă de creșterea și 

îngrijirea copilului cu părinte/părinți plecat/plecați la 

muncă în străinătate:

• să asigure toate condițiile unei îngrijiri și educări normale creșterii 

și dezvoltării copilului.

• să pună la dispoziţia Direcției de Asistență Socială toate datele şi 

informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi 

contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine

legătura cu aceştia.

• să participe la evenimentele/programele de consiliere și informare 

organizate de catre Directia de Asistenta Sociala.
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➢ Obligațiile persoanei care se ocupă de creșterea și 

îngrijirea copilului cu părinte/părinți plecat/plecați la 

muncă în străinătate:

• să anunțe orice modificare ce poate interveni în legătură cu copilul

pe care îl are în creștere și îngrijire cu privire la domiciliul, unitatea

de învățământ, medicul de familie, adresa părinților, numere de

telefon, etc.

• în cazul în care constată probleme ale minorului privind situația

școlară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative

să solicite sprijin reprezentanților Directției de Asistență Socială,

consilierului școlar, psihologului, medicului de familie, sau oricărei

alte autorități/instituții publice locale.
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➢Conform prevederilor art. 4 lit. b și lit. c din 

Anexa 1 la H.G. nr. 691/2015:

 Părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului

după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în

străinătate, precum și persoana în sarcina căreia cad

îngrijirea și îngrijirea copilului, trebuie să urmeze,

obligatoriu, programe de educație parentală și de

consiliere, pentru a preveni situații de conflict,

neadaptare sau neglijență în relația cu minorul.
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DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ

Grupul țintă al proiectului va fi format din:

 10 copii de vârstă preșcolară (3 - 6 ani), din mediul rural - din Școala

Gimnazială nr. 1, comuna Răucești. Dintre ei, minim 2 vor fi de etnie roma.

 25 de elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, din

mediul rural - din Școala Gimnaziala nr. 1 comuna Răucesti. Dintre ei, minim

13 de etnie roma.

 24 de elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), din mediul rural –

Școala Gimnazială nr. 1 com. Răucesti. Dintre ei, minim 17 de etnie roma.

 14 elevi din învățământul primar, cu vârste cuprinse între 6 si 10 ani - din

Colegiul Național Ștefan cel Mare

 15 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani) - din Colegiul Național

Ștefan cel Mare, Târgu Neamț.
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DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ

 172 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani) - din Colegiul 

Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț, din care 126 din mediul rural.

 3 elevi din învățământul primar cu dizabilități/nevoi speciale, cu vârste 

cuprinse între 6 și 10 ani din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

(CSEI) din Târgu Neamț.

 6 elevi din învățământul secundar inferior (11-14 ani), cu dizabilitați/nevoi 

speciale din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Târgu 

Neamț.

 1 elev din învățământul secundar superior (14-16 ani), copiii cu dizabilități/ 

nevoi speciale din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din 

Târgu Neamț.

 200 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinții plecați la 

muncă în străinătate.
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Vă mulțumim!

Monalisa Ariton – Expert comunicare GT și parteneri

Alina Stoica – Expert comunicare GT și parteneri

Ana Maria Airinei – Coordonator activități educaționale

E-mail: proiectacasa2021@gmail.com

https://www.facebook.com/ACASA-Alaturi-de-Copii-prin-Actiuni-

de-Sprijin-Avansat-106282808353124
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