
Prezentare proiect „InfoAcces”

și

Activitatea A5. Dezvoltare socio-comunitară



InfoAcces

Codul proiectului: POCU/784/6/24/139636

Perioada de implementare: 33 luni (aprilie 2021 – decembrie 2023)

Parteneri:

• Beneficiar şi Lider de parteneriat (B) – Asociaţia “Societatea Naţională Spiru Haret 

pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură” (SNSH)

• Partener 1 (P1) – Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (ISJ VS)



Obiectivele proiectului

• suport educațional pentru 270 copii, din judeţul Vaslui – ore

suplimentare de matematică/ informatică (online sau clasic, după

caz);

• suport psiho-social pentru cei 270 copii – consiliere psihologică,

consiliere vocațională, dezvoltare abilități emoționale, sociale,

interpersonale;

• servicii de educaţie parentală/ consiliere socială pentru 200 de

reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinți, aparținători

etc.);

• dezvoltarea unei reţele parteneriale consultative în judeţul Vaslui

între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi

comunitate.



Activităţile şi subactivităţile proiectului

• A1. Management de proiect

• A1.1. Management de proiect

• A2. Analiză, identificare, selecție, constituire, monitorizare grup țintă

• A2.1. Realizare anchetă socială

• A2.2. Identificare, selecție, constituire, monitorizare grup țintă

• A3. Servicii de suport educațional

• A3.1. Servicii de suport educațional matematică / informatică

• A4. Servicii psiho-sociale de sprijin

• A4.1. Dezvoltare abilități emoționale, consiliere socială, suport emoțional/psihologic, consiliere

vocațională

• A5. Dezvoltare socio-comunitară

• A5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și

comunitate

• A6. Servicii educație parentală și consiliere socială

• A6.1. Asigurarea de servicii de educație parentală / consiliere socială pentru reprezentanții

copiilor

• A7. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

• A7.1. Cheltuieli indirecte pe baza de rata forfetara



A5. Dezvoltare socio-comunitară

• Subactivitatea A5.1. Dezvoltare de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale,

ONG-uri și comunitate

• Rolul acestei subactivități este de a crea o structură consultativă comunitară pentru a contribui

la nivelul județului Vaslui la o mai bună identificare, protecție și monitorizare a copiilor având

părinți plecați în străinătate, precum și în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă

instituțională și/sau financiară.



A5. Dezvoltare socio-comunitară – CUM?

• Se vor realiza lunar sau ori de câte ori necesitățile proiectului o impun, întâlniri de lucru sau

evenimente la care vor participa oricare dintre categoriile prevăzute de lege respectiv oameni

de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, dar și, după caz,

directori de școli, personal din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, experți ai proiectului.

• Rolul acestor întâlniri este de a analiza periodic situația județeană de referință, de a stabili

măsuri pentru îmbunătățirea situației identificate, de a verifica și monitoriza modul de

implementare a măsurilor de îmbunătățire stabilite, de a identifica resursele necesare, inclusiv

noi oportunități de finanțare, în vederea asigurării sprijinului necesar copiilor și implicit

procesului educațional al acestora.

• Ca și rezultat al întâlnirilor de lucru desfășurate în cadrul proiectului, în afara realizării

planurilor de nevoi și a planuri de măsuri, […] se va elabora un document scris prin care să se

constituie dezvoltarea unei rețele parteneriale județene între școli, autorități locale, instituții

locale, după caz, ONG-uri și comunitate în scopul asigurării sustenabilității din perspectivă

instituțională.



Vă mulţumim pentru timpul alocat vizionării!

Informații și documente suplimentare pentru A.5: http://infoacces.snsh.ro/, 

butonul Rețea partenerială și subsecțiunile aferente.

Contact: adrian.trifan@spiruharet.ro


