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PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat azi, ............................., pentru perioada 13 martie 2017 – 31 decembrie 2018 între
următoarele instituţii:
1.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, denumit în continuare ISJ, strada Ec. Teodoroiu, nr. 8B,
Slatina, jud. Olt, reprezentat de doamna Felicia Man, în calitate de inspector şcolar general.
Și
2.
Fundaţia Terre des hommes - Elveția, denumită în continuare Tdh, Strada Franzelarilor,
nr.6, Bucureşti, sector 2, reprezentată de Petronella Maria THEUNS, în calitate de delegat
naţional.
denumite în continuare Părţi.
Context:
Pentru a facilita accesul copiilor la servicii și activități educaționale la nivel local, fundația Terre des
hommes Elveția asigură din 2013 suport financiar, tehnic și logistic în implementarea de proiecte
ce vin în sprijinul copiilor și familiilor aparținând minorităților etnice și/sau celor provenind din
medii dezavantajate socio-economic. Astfel, Fundația Terre des hommes Elveția contribuie la
promovarea incluziunii socio-educaționale, la creșterea motivației pentru învățare a elevilor și
îmbunătățirea rezultatelor/performanțelor școlare ale acestora, la dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice de a derula activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare, și la dotarea
spațiilor destinate procesului instructiv-educativ.
Acest protocol este adoptat pentru dezvoltarea parteneriatului educațional dintre Fundația Terre
des hommes Elveția și Inspectorarul Școlar Județean Olt. Colaborarea are rolul de a crea
oportunități de interacțiune între Tdh, cadrele didactice și elevii din unitățile de învățământ
coordonate de ISJ Olt si de a crește vizibilitatea intervențiilor celor două părți.
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I. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI




Cooperarea interinstituţională pentru derularea de activităţi recreativ-educative în şcoli din
județul Olt.
Realizarea de activități ce facilitează incluziunea școlară și socială a elevilor, prevenirea și
reducerea părăsirii timpurii a școlii.
Promovarea activităților realizate în cadrul parteneriatului.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Comune
 Fac cunoscut conţinutul prezentului protocol, obiectivele şi programele derulate în
instituţiile de învăţământ din judeţul Olt;
 Sprijină instituţia cu care colaborează în organizarea activităţilor ce se vor desfăşura sub
sigla ambelor instituţii;
 Asigură respectarea prevederilor legale privind confidenţialitatea datelor copiilor, precum
şi respectarea dreptului la imagine al acestora;
 Nominalizează câte un reprezentant direct responsabil de derularea acestui protocol;
Specifice
Inspectoratul Școlar Judeţean Olt:
 Informează instituţiile de învăţământ asupra proiectelor avizate ca urmare a prezentului
Protocol, în vederea implementării lor în condiţii optime.
 Face public pe site-ul ISJ programele de granturi lansate de Fundația Terre des hommes
Elveția.
 Desemnează un reprezentant în comisiile de evaluare a cererilor de finanțare.
 Sprijină implementarea proiectelor Fundaţiei Terre des hommes Elveția în instituţiile de
învăţământ din judeţul Olt;
 Facilitează legătura dintre reprezentanţii Tdh şi conducerile acestor instituții;
 Permite accesul reprezentanţilor Tdh în incinta instituţiilor de învăţământ din județul Olt, în
vederea implementării proiectelor stabilite;
 Facilitează accesul la informații, statistici cu privire la instituțiile de învățământ din județul
Olt și la elevii înscriși în programele „A doua șansă”;
 Evaluează împreună cu Tdh calitatea modelelor alternative de programe „școală după
școală” finanțate în cadrul proiectelor „Praevenir” și „zefiR” și contribuie la diseminarea și
sau validarea bunelor practici.
 Promovează către personalul didactic din unitățile de învățământ din județ cursul de
formare „Programe flexibile de tip școală după școală și managementul acestora”, elaborat
de Tdh.
 Aprobă și promovează în școlile din județ cursurile și campaniile de educație sanitară
inițiate de Tdh pentru formarea deprinderilor elevilor de a opta pentru un stil de viață
sănătos;
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Aprobă desfășurarea de către Tdh a unor ateliere consultative cu elevi din școlile din județ
pentru a crește gradul de conștientizare al acestora referitor la drepturile lor în timpul
procedurilor civile, administrative și penale.

Fundaţia Terre des hommes Elveția:
 Desfăşoară activităţile agreate de comun acord în cadrul proiectelor „Praevenir”, „zefiR –
Împreună pentru puterea de acțiune”, „ROBIN”, „Curtea Drepturilor Copiilor” şi asigură
calitatea implementării acestora;
 Sprijină și finanțează, prin minigranturi, proiecte de sprijin comunitar și inițiative
educaționale care urmăresc:
 derularea de programe dedicate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii
(programe de tip școală după școală pentru prevenirea abandonului și
absenteismului, îmbunătățirea rezultatelor școlare, dezvoltare personală)
 creșterea gradului de accesibilitate la educație pentru familiile care vizează
alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor cu scopul prevenirii
abandonului și esecului școlar precum și creșterea adaptabilității la acest tip de
mediu;
 stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine a elevilor, a
conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării;
 dezvoltarea atitudinii civice active și implicarea/participarea copilului;
 derularea de campanii de educație sanitară/informare în școli pentru formarea
unor deprinderi care să conducă către un stil de viață sănătos; promovarea
sănătății și a stării de bine a copilului, dezvoltarea personală a copilului și
prevenirea unor situații de risc.
 amenajarea, utilarea și securizarea unor spații destinate procesului instructiveducativ, spații de joacă sau recreere pentru copii (sală de sport, locuri de joacă,
centre de zi, etc)
 orice alte obiective și măsuri de intervenție socio-educațională, stabilite de comun
acord pe baza nevoilor comunitare
 Contribuie la dezvoltarea competențelor metodologice și psihosociale ale personalului
didactic și adiacent pentru a veni în sprijinul nevoilor elevilor cu scopul prevenirii
abandonului și eșecului școlar precum și creșterea adaptabilității la acest tip de mediu;
 Elaborează programul de formare „Programe flexibile de tip școală după școală și
managementul acestora” ce contribuie la înțelegerea aspectelor legale și administrative ale
înființării unui program de tip școală după școală, precum și demersul înființării sale,
realizarea analizei de nevoi și argumentarea nevoii înființării unui program de tip școală
după școală, elaborarea unui curriculum și a unui orar de activitate pentru un program de
tip școală după școală.
 Contribuie la promovarea programelor implementate de instituțiile de învățământ care vin
în sprijinul reintegrării școlare a elevilor;
 Aduce la cunoştinţa Inspectoratului Școlar Județean Olt rezultatele programelor
implementate și oferă suport în diseminarea bunelor practici, în beneficiul cât mai multor
unități școlare coordonate de ISJ Olt.
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III. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul Protocol de colaborare se încheie pentru perioada martie 2017 - decembrie 2018 și va
intra în vigoare la data semnării lui. Părțile semnatare evaluează periodic activitatea și rezultatele
colaborării, propunând, după caz, modificarea conținutului, prelungirea sau încetarea Protocolului.
Oricare dintre părțile semnatare poate notifica denunțarea Protocolului cu 30 de zile înainte.
Toate litigiile care vor rezulta din aplicarea sau interpretarea prezentului Protocol de colaborare se
vor rezolva pe cale amiabilă.
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, ……………………………., în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte semnatară.
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