Propunere program de granturi
pentru activitati de educatie tip Scoala dupa scoala
Acest document a fost elaborat ca si document de lucru in urma intalnirii care a avut loc
in Slatina, la hotel Bulevard Prestige in data de 1 februarie, intre reprezentanti ai
comunitatilor locale unde se desfasoara proiectul zefiR si reprezentanti ai unor institutii
judetene.
Realizat de:

Ionut Raita, Fundatia Terre des hommes, Coordonator Proiect zefiR
Ionut.raita@tdh.ro, tel. 0744-506716

Data:

3 februarie 2017

1. Context
Proiectul zefiR – Impreuna pentru puterea de actiune, promoveaza educatia ca vector
esential pentru incluziunea sociala a romilor si altor grupuri defavorizate.
Proiectul zefiR se desfasoara in judetul Olt in perioada 2013-2017, in 4 comunitati din
localitatile Slatina, Piatra Olt, Gradinari si Caracal, unde au fost sustinute mici proiecte de
imbunatatire a accesului la educatie si sanatate, precum si de dezvoltare comunitara si
locuire. Proiectul este implementat de catre un consortiu de 7 organizatii
neguvernamentale si este finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa.
Una dintre principalele modalitati de imbunatatire a accesului la educatie este prin
sustinerea programelor de tip Scoala dupa scoala. Astfel de programe sunt sustinute in
prezent in scoli din toate cele patru comunitati unde este implementat proiectul in
colaborare cu autoritatile locale. Finantarea este asigurata din fondurile proiectului si cofinantarea autoritatilor locale.
Pentru sustenabilitatea acestor activitati dincolo de perioada proiectului zefiR, va
propunem dezvoltarea unui program de sustinere financiara a programelor de tip Scoala
dupa scoala in comunitati defavorizate din judetul dumneavoastra.
Propunerea noastra vizeaza crearea unui mecanism de co-finantare a programelor scoala
dupa scoala deschis tuturor comunitatilor defavorizate din judetul Olt (nu doar
comunitatilor sustinute in proiectul zefiR).
In continuarea acestui document vom prezenta conceptul programului pe care dorim sa
vi-l propunem.

www.zefirincomunitate.ro

2. Nevoia:
In comunitatile rome sarace in care consortiul zefiR lucreaza exista multiple dificultati in
procesul de educatie: multi copii nu se inscriu la gradinita; frecventa scolara redusa, greu
de cuantificat fiindca absentele nu sunt intotdeauna inregistrate; lipsa sustinerii familiale
pentru scolarizarea copiilor, datorata educatiei reduse a parintilor, a influentelor culturale
si a dificultatilor materale; lipsa resurse materiale la nivelul comunitatii pentru sustinerea
unui proces de educatie atractiv pentru copii si parinti; utilizarea unor metodologii
scolare neparticipative; segregare fie in cadrul aceleiasi scoli fie a unor scoli intregi. Toate
aceste dificulati duc la rezultate scolare slabe si abandon scolar.

3. Obiective zefiR:
zefiR si-a asumat organizarea de activitati educative complementare activitatii scolare,
impreuna cu autoritatile, scolile si comunitatile locale din 12 comunitati, pe termen de 3
ani (durata proiectului).
Proiectul urmareste imbunatatirea rezultatelor scolare, reducerea abandonului scolar,
implicarea parintilor in activitatile scolare si cresterea sustinerii acordate pentru
educatia copiilor.
In tot proiectul s-a urmarit cresterea capacitatii institutiilor locale de organizare a
activitatilor si implicarea autoritatilor inclusiv cu resurse materiale, pentru a crea premise
de sustenabilitate.
In judetul OLT proiectul s-a desfasurat in localitatile Slatina, Caracal, Gradinari si Piatra
Olt.

4. Modele programelor tip Scoala dupa scoala:
Organizarea unui program de tip Scoala dupa scoala pentru 20 de copii, 4 zile pe
saptamana costa aproximativ 40.000 de lei pentru un an scolar. Costul include plata
profesorilor la tarif orar maxim egal cu cel scolar, masa calda pentru copii, materiale
didactice si consumabile pentru activitati, echipamente, costuri de protocol pentru
intalniri cu parintii. Programul poate fi organizat si pentru mai putin de 4 zile saptamanal
(2 sau 3 zile), scazand costurile.
Costul aproximativ pe copil este de 2000 de lei pe an. Acesta poate sa varieze in functie
de numarul si tipul activitatilor incluse in program. In aceasta suma nu sunt incluse
costurile de formare a profesorilor si de acordare si management a granturilor.
In 9 din 10 localitati, inclusiv localitatile din judetrul Olt, in care se desfasoara programe
Scoala dupa Scoala, autoritatile locale si-au asumat contributii anuale intre 10.000 si
20.000 de lei. Contributiile au fost asumate dupa ce programele au fost incepute si si-au
demonstrat utilitatea.
Putem sa prezentam cu titlu exemplificativ variante diferite de buget detaliat.
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Au fost organizate pe langa programele de tip Scoala dupa scoala si alte pograme
extracuriculare (jocuri incluzive, excursii, activitati de vacanta). In toate activitatile au fost
formate cadrele didactice in metode de educatie interculturala, de dezvoltare
psihosociala, de remediere scolara.

5. Rezultate/Impact:
Imbunatatirea rezultatelor scolare;
Cresterea frecventei la cursurile regulate;
Cerere mare din partea parintilor si a copiilor pentru participarea in program;
Deschidere din partea autoritatilor, care sustin programele operational si financiar.
Dezvoltarea psihosociala a copiilor, vizibila in modul de relationare in grup si cu profesorii
In cadrul proiectului zefiR au fost implicati in activitati educationale peste 1200 de copii,
dintre care peste 300 au beneficiat de programe Scoala dupa scoala.
In Judetul Olt, proiectul sustine programe Scoala dupa scoala dupa cum urmeaza
Localitate

Numar grupe/numar copii

Gradinari

2/60

Caracal

1/20

Piatra Olt

2/40

Total

5/120

Buget

6. Propunere program de granturi
Propunem infiintarea la nivel judetean a unui program de granturi pentru sustinerea
programelor de tip Scoala dupa scoala in comunitatile sarace, cu metode incluzive, cu
implicarea autoritatilor locale.
Este posibila crearea unui program de formare pentru cadrele didactice din program.
Schita programului de granturi:
- Granturile se vor acorda anual, pe baza unor propuneri din partea comunitatilor.
- Aplicantii vor putea fi autoritatile locale, scolile, sau organizatii comunitare de pe raza
localitatii deservite de proiect.
- Beneficiarii finantarii va trebui sa faca parte din categorii defavorizate. Grupele se pot
completa si cu copii care nu provin din familii defavorizate, care pot contribui financiar la
sustinerea programului.
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- Standardul minim de functionare va fi stabilit prin ghidul aplicantului si se va referi la:
numar minim de zile de after-school, curicula minima obligatorie, criterii de selectie a
beneficiarilor, procentul din buget alocat pentru mancare si materiale educative,
instrumente de monitorizare, cerinte de rapoortare, etc.
- Contributia financiara a comunitatii locale poate fi completata cu sume provenite din alte surse
(fonduri de la structuri private, contributii financiare ale beneficiarilor). Fondurile suplimentare se
vor folosi pentru extinderea programului (mai multi copii, mai multe zile pe saptamana, mai multe
activitati, etc).
- Acordarea granturilor va fi conditionata de co-finantarea programului la nivel local

(exemplu: minimum 35% din cost sa fie finantat din surse locale). Co-finantarea se poate
asigura si din veniturile parintilor. De exemplu, un parinte care lucreaza in strainatate, ar
putea avea resursele pentru a plati, total sau partial, costul programului pentru copilul
sau.
Posibilitati de buget pentru un program Scoala dupa scoala
Cost total

35.000

40.000

Contributie locala 35%

12.250

14.000

Grant judetean 65%

22.750

26.000

Cost total

35.000

40.000

Contributie locala 40%

14.000

16.000

Grant judetean 60%

21.000

24.000

Din care

Din care

Dimensionarea programului de granturi si a fondului aferent se va face in functie de
disponibilitatea resurselor. Intr-o prima faza, acesta poate sa fie un program pilot.
Procedura acordare granturi:
Procedura trebuie sa asigure accesul oricarui aplicant eligibil interesat. Alocarea
fondurilor trebuie sa fie transparenta si trebuie sa existe un mecanism de monitorizare si
verificare a activitatilor si a modului de cheltuire a bugetelor.
Organizatiile din consortiul zefiR au dezvoltat o procedura de acordare a granturilor, si
pot contrbui la elaborarea procedurii pentru un program la nivel judetean.
Oprocedura de acordare de granturi pentru ONG-uri poate fi solicitata de la Consiliul
Judetean Dolj, care are un astfel de program.
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