COMUNICAT DE PRESĂ

GALAŢI – 23 aprilie 2015

COLEGIUL TEHNIC ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar, în parteneriat
cu ASOCIAŢIA EURO BRAILA SM, ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI – BRĂILA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD, COLEGIUL TEHNIC
„DIMITRIE LEONIDA” IAȘI implementează în perioada 23.03.2015 - 27.11.2015 proiectul
cu titlul: „PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR!” ID 153549, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 „Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/181/2.2/S/153549.
Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii a şcolii în rândul a 390 de prescolari, elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii,
părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, inclusiv rromi aparţinând şcolilor
şi liceelor din 3 regiuni de comunităţi foste industrializate şi foste miniere, în localităţi rurale
şi urbane din România prin implementarea de programe integrate de sprijin pentru aceştia.
Scopul acestui proiect constă în aplicarea principiului activității solidare la nivelul
comunității între autorități, cadre didactice, părinți și alți actori interesați de educația de
bază, cu activități preventive și remediale, servicii adaptate și sprijin financiar pentru
corectarea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii la nivelul învățământului ,primar și
secundar prin participarea la programe de educaţie de tipul „Şcoala după şcoală” si ” A
doua sansa”. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare în carieră oferite celor 390
de persoane din grupul ţintă. Aceste sesiuni de informare sunt menite sa conducă la cea
mai corectă decizie pentru o alegere a carierei în acord cu aptitudinile şi interesele lor.
Grupul ţintă este compus din elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii – 194,
persoane cu varsta sub 18 ani care au părăsit timpuriu şcoala – 75 din care 20% fete,
preşcolari – 48 şi părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii.
Rezultate asumate
 390 persoane din grupul ţintă beneficiare de servicii de consiliere;
 315 persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii asistate;
 75 participanţi la programe de educaţie de tip „a doua şansă”;
 10 activităţi dedicate serviciilor sociale de sănătate;
 5 centre cu programe integrate înfiinţate;
 4 seminarii de informare privind activităţile şi rezultatele proiectului;
 1 campanie de conştientizare a opiniei publice.
Valoarea proiectului este de 8.372.446,84 lei, din care 8.204.997,90 lei finanţare
nerambursabilă și 167.448,94 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului.
Persoană de contact :
Numele: Mirela Tabacaru
Funcția: Expert informare si publicitate
Institutia:Colegiul Tehnic „Paul Dimo”, Galati
Telefon: 0733682437
E-mail: c_myrela@yahoo.com
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

