
 
  

 
 
 
 

 Proiectul ,,Calitate și Incluziune prin Educație“ beneficiază de un grant în valoare de 1.450.502 Euro, 
oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 
Obiectivul proiectului este creșterea nivelului și a calității incluziunii educaționale și sociale pentru 913 
copii aflați în risc de excluziune socială din județele Neamț și Iași.  
               Mai multe informații găsiți pe: www.eeagrants.ro și pe http://www.frds.ro 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

      

   

Anunţ de începere implementare proiect 

 

Titlul proiectului: „CALITATE ȘI INCLUZIUNE PRIN EDUCAȚIE” 

Promotor de proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și 
Asociația Social Alert România  

Obiectivul general al proiectului: creșterea nivelului, dar și a calității incluziunii 
educaționale și sociale pentru un număr de 913 copii aflați în risc de excluziune socială 
din județele Neamț și Iași, precum și implementarea unui model de intervenție incluziv, 
personalizat și integrat la nivel de comunitate, în vederea obținerii de rezultate 
sustenabile pe termen lung.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- creșterea gradului de incluziune educațională și socială a 550 de copii cu cerințe 
educaționale speciale, din județele Neamț și Iași, prin activități integrate derulate în 16 
comunități, pe durata a 30 de luni; 

- scăderea riscului de abandon școlar și a absenteismului accentuat pentru un număr 
de 363 copii din județele Neamț și Iași prin activități integrate derulate în 16 comunități; 

- crearea unor mecanisme de sprijin la nivelul celor 16 comunități care să poată întări 
procesul de incluziune educațională și socială prin activități integrate la nivelul a 200 de 
experți relevanți din comunitățile vizate și a 500 de părinți, pe durata a 30 de luni. 

Rezultatele proiectului: integrarea educațională și socială a unui număr de 363 copii 
aflați în risc de excluziune socială, datorită riscului crescut de abandon școlar și a unui 
număr de 550 copii cu cerințe educaționale speciale. 

Valoarea totală a proiectului: 1.450.502 Euro sumă oferită de Norvegia prin 
Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea 
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sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială. 

Durata proiectului: 30 de luni, respectiv de la 01 septembrie 2021 până la 31 
decembrie 2023. 

Cod proiect: PN2027 

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc pe 28 octombrie 2021, iar la întâlnirea 
care a avut loc on-line, au fost invitate să participe peste 50 de persoane (reprezentanți ai 
Consiliului Județean Neamt, ai Consiliului Județean Iași, ai Inspectoratelor Școlare Județene 
Iași și Neamț, ai Casei Corpului Didactic Piatra Neamt, precum și reprezentanți ai FRDS, ai 
DGASPC Neamt, ONG-uri, mass-media și reprezentanți ai celor 16 unităti de învățământ din 
județele Neamt si Iași în cadrul cărora se vor derula activitățile proiectului.  La eveniment au fost 
prezente peste 40 de persoane, iar discutiile au vizat aspecte privind prezentarea proiectului, a 
grupului țintă, a instituțiilor și echipelor de specialiști implicate în implementarea acestuia.  
            

 

Date de contact: 

 

CJRAE: email: cjraeneamt@gmail.com, tel./fax. 0233233232  
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