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1. CADRU GENERAL 
 

Proiectul ”ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” se adresează 

unei categorii de copii/elevi considerați în documentele de specialitate (strategii, 

recomandări de politici publice) vulnerabili, aflându-se în riscul de a abandona școala.    

Proiectul are în vedere un grup țintă de 270 de copii/elevi din 3 unități școlare din județul 

Neamț,cu părinții plecați în străinătate, având vârsta cuprinsă între 3-16 ani, dintre care 

suplimentar o parte au și alte riscuri de vulnerabilitate (romi, rural, dizabilități), împreună 

cu cei 200 de părinți/tutori. 

Proiectul se va desfășura în 3 unități școlare din județul Neamț și va implica stimularea 

participării la educație pentru un numar de 270 de preșpcolari și elevi (ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinatate, selectați în condițiile Ghidului Solicitantului pentru acest 

apel) cu vârstă cuprinsă între 3 -16 ani, dintre care 32 de copii/elevi aparținând minorității 

rome (reprezentând 11.85% din GRUP ȚINTĂ), 10 copii/elevi cu Cerințe Educaționale 

Speciale/Dizabilități (3.7%), cât și 192 de copii/elevi din mediul rural (71.11%). Prin 

intermediul proiectului, 270 de copii și elevi, precum și 200 de părinți și/sau tutorii acestora, 

vor beneficia de: servicii psiho sociale, măsuri de sprijin financiar, un pachet de servicii 

integrate constând dintr-un program de îmbunătățire a retentei (10 preșcolari, 260 elevi, 

dintre care 42 elevi învățământ primar, 45 învățământ gimnazial si 173 de elevi din 

învățământ secundar superior). 

 

2. SCOPUL 
 
Prezenta metodologie urmărește implementarea unui proces transparent și 

conform de selecție a elevilot care vor participa la taberele organizate în cadrul 

proiectului. 

Metodologia de faţă va respecta prevederile legislaţiei în vigoare şi aspectele 

prevăzute în cererea de finanţare, precum și principiul nediscriminarii si al egalitatii 

de sanse, avand totodata in vedere recompensarea participantilor care au cele mai 

bune rezultate si/sau au manifestat un interes deosebit pentru activitatile 

proiectului, avand un grad ridicat de prezenta la sesiunile organizate. 

 

Valoarea adaugată a proiectului constă în, abordare abordare complementara si 

interdisciplinara a domeniilor de interes dezvoltate in cadrul activitatilor educationale din 

proiect. Astfel, printre activitatile ce vor fi incluse in program se numara: 

 Activitati inovative: educatie financiara, fundraising, ateliere de lucru cu tema 
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 implicarii sociale si a nediscriminarii, dezvoltarea competentelor antreprenoriale in 

randul elevilor si copiilor prin organizarea unor sesiuni de mentorat cu elevii din anii 

mari etc. 

 Vizite la obiective turistice cu caracter educational (parcuri si rezervatii naturale, 

muzee, formatiuni naturale de interes etc) din proximitatea taberei; 

 Concursuri tematice pe echipe; 

 Prezentari tematice interactive realizate de copii; 

 

 
 

3. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ DIN CADRUL 

PROIECTULUI 
 

3.1 Categorii de grup țintă 
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. 

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

străinătate. 

 

Activitățile reglementate de prezenta metodologie sunt următoarele: 

 Selecția potențialilor participanți la tabere organizate în cadrul proiectului 

 Constituirea dosarului de participant pentru fiecare persoană selectată. 

 

 

3.2 Identificarea grupului țintă / participanți tabere 
 

În etapa de selecție a grupului țintă vor participa copiii și elevii înscriși cel puțin în 

anii de învățământ 2021-2022, 2022-2023, dintre care vor fi selectați 100 de copii și elevi. 

În cadrul proiectului se vor realiza liste de rezervă, cu persoane care se încadrează în 

condițiile de selecție a beneficiarului, în vederea înlocuirii persoanelor care decid să 

renunțe la participarea în tabără. 

Selecția participanților va fi realizată de: 

1. Expert selecție și menținere GRUP ȚINTĂ S 
2. Coordonator activități educaționale S 
3. Expert selecție și menținere GRUP ȚINTĂ și GDPR P1 
4. Expert activitati extracurriculare TIC S,  
5. Expert activitaþi extracurriculare pentru dobândirea de abilitaþi sociale relaþionate 

cu învațarea S 
 Aceștia vor analiza listele cu grupul țintă înscris la activitățile proiectului și vor 

colabora împreună cu profesorii îndrumători în departajarea elevilor. 

 Se vor avea în vedere următoare criterii de departajare: 

 rezultate bune la învățătura 

 au manifestat un interes deosebit pentru activitatile proiectului,  

 grad ridicat de prezenta la sesiunile organizate (minim 75% prezență) 

 

În vederea asigurării vizibilității, aceastea vor fi publicate pe website-ul proiectului, 

afișate la avizierul unităților de învățământ vizate, la solicitant, promovate în mediul online 

și la fața locului.  

Selecția participanților se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și 

nediscriminării și se va realiza asigurarea accesului egal la serviciile de interes general, 

fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, 
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situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de 

discriminare directă sau indirectă. 

 

3.3 Condiții de eligibilitate 
 
În vederea stabilirii eligibilitatii, se vor stabili documentele necesare ce vor alcătui dosarul 

de grup țintă: 

 Raport monitorizare beneficiar – completata si asumata de cadrele didactice și de 

ceilalți experți de GT 

 

În vederea asigurării vizibilității, acestea vor fi publicate pe website-ul proiectului, 

afișate la avizierul Solicitantului, promovate în mediul online și la fața locului. 

 

3.4 Selecția participanților 
 

Selecția participanților se va face cu respectarea principiul egalității de șanse și 

nediscriminării. 

Selecția participanților se va realiza prin asigurarea accesului egal la serviciile de 

interes general, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii 

de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, 

handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce 

la acte de discriminare directă sau indirectă. 

  

Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza ținând cont de următoarele etape: 

1. Analiză și selecția – se va realiza de către echipa de selecție stabilită, în baza criteriilor 

menționate anterior. 

2. Afișarea rezultatelor finale. 

 

 Documente suport privind delegarea temporară a autorității părintești sau declarație 

pe propria răspundere din care sa rezulte faptul că este responsabil de îngrijirea 

copilului în lipsa părinților, dacă este cazul.  
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5. ANEXE 
 

RAPORT MONITORIZARE  

BENEFICIAR 

 

Nume / prenume beneficiar: 

An școlar: 󠇀 2021 - 2022 
                 󠇀 2022 -–2023 

Grupa:  

 

Disciplina ………………………………. 

 

1. Rată prezență (procentual): ………….. 

 

2. Gradul de implicare privind activitățile proiectului: 

Grad de implicare 

Putin implicat 
1 

Implicare moderată 
2 

Foarte implicat 
3 

   

 

3. Progresul realizat: 

Evaluare inițială Evaluare  finală Progres REALIZAT 

DA NU 

    

 

 

Profesor / Consilier  

………………………………………………….  
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Calendar privind selecția și derularea taberei 

pentru anul școlar 2021 – 2022: 

 

 

ETAPA PERIOADA DERULĂRII 

Selecția participanților la tabară  01 – 20 iunie 2022 

Publicarea rezultatelor selecției 22 iunie 2022 

Derularea taberei   
 

10 – 14 iulie 2022


