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Anunt privind stadiul implementarii proiectului 

Titlul proiectului: ,,CALITATE �I INCLUZIUNE PRIN EDUCATIE" 

Promotor de proiect: Centrul Judetean de Resurse fi Asistenta Educa\ionala 
Neamt 

Parteneri: Directia Generali de Asistenta Sociala ti Protectia Copilului Neamt fi 
Asociatia Social Alert 

Obiectivul general al proiectului: cre�terea nivelului �i a calitatii incluziunii educationale 
�i sociale pentru 913 copii aflati in rise de excluziune sociala din judetele Neamt i;;i lai;;i, 
precum �i implementarea unui model de interven\ie incluziv, personalizat �i integrat la 
nivel de comunitate, cu rezultate sustenabile pe termen lung. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- cre�terea gradului de incluziune educationala �i sociala a 550 de copii cu cerinte
educationale speciale, din judetele Neamt i;;i la�i, prin activitati integrate derulate in 16
comunitati;

- scaderea riscului de abandon i;;colar i;;i a absenteismului accentuat pentru un numar de
363 copii din judetele Neamt i;;i lai;;i;

- crearea unor mecanisme de sprijin la nivelul celor 16 comunitati care sa poata intari
procesul de incluziune educationala i;;i sociala prin activitati integrate la nivelul a 200 de
experti relevanti din comunitatile vizate �i a 500 de parinti.

Rezultatele proiectului: integrarea educationala i;;i sociala a 363 copii aflati in rise de 
excluziune sociala, datorita riscului crescut de abandon �colar �i a 550 copii cu cerinte 
educationale speciale. 

Valoarea totala a proiectului: 1.450.502 Euro suma oferita de Norvegia prin Granturile 
Norvegiene 2014-2021 in cadrul Programului ,,Dezvoltare locala, reducerea saraciei i;;i 
crei;;terea incluziunii romilor", administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. 
Proiectul ,,Calitate ,i lncluziune prin Educatie" beneficiaza de un grant in valoare de 1.450.502 Euro, 

oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021 in cadrul Programului .Dezvoltare locala, 
reducerea saraciei �i cre�terea incluziunii romilor", administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. 
Obiectivul proiectului este cre�terea nivelului �i a calitatii incluziunii educa\ionale �i sociale pentru 913 copii 
afla,i in rise de excluziune sociala din jude\ele Neamt �i la�i. 

Mai multe informatii gasiti pe: www.eeaqrants.ro �i pe http://www.frds.ro 
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