
Contract POCU/74/6/18 Comuna
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin REMETEA
PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN CHIOARULUI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educație și competențe
Obiectivul specific 6.2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire
timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
Obiectivul 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru
elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic
Cod proiect: 108161
Titlu proiect: ȘCOALA COMUNITĂȚII REMETEA CHIOARULUI

COMUNICAT
‘’Școala comunității Remetea Chioarului’’

Conferință deschidere proiect: 30mai 2018, ora 15.30

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în calitate de beneficiar,
alături de partenerul Primăria Comunei Remetea Chioarului,vă invită la conferința de deschidere
a proiectului cu titlul ‘’Școala comunității Remetea Chioarului’’ proiect cofinanțat din Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de deschidere a proiectului se organizeză la sediul Școlii Gimnaziale din Remetea
Chioarului, la data de 30 mai 2018, ora 15.30. Informațiile despre proiect vor fi prezentate după
următorul program și în satele aparținătoare:

 30.05.2018, ora 17:00 localitatea Posta, la sediul Școlii Primare;
 31.05.2018, ora 16:00, localitatea Berchezoaia, la sediul Școlii Primare;
 31.05.2018, ora 17:00, localitatea Berchez, la sediul Școlii Primare.

Proiectul se adresează tuturor copiilor antepreșcolari, preșcolari și școlari din comuna Remetea
Chioarului cu satele aparținătoare, iar activitățile de bază de care vor beneficia sunt:

 intervenții asupra spațiilor grădinițelor și școlilor, prin efectuarea unor lucrări de igienizare
și dotare, asigurând astfel o ambianță plăcută pentru elevi;

 implementare programului “Școală dupa scoală”;
 intervenții psiho-sociale pentru copii, educație parentală, mentorat și consiliere pentru

copil și familie.
 elaborare și implementare Sistem de Avertizare Timpurie privind Abandonul Scolar;
 intervenții de tipul activităților extracurriculare, orientate înspre nevoile copiilor și

dezvoltarea de competențe cheie;
 intervenții pentru desegregare școlara și nediscriminare.

Valoare totală a contractului de finanțare este de 3.033.724,39 lei.
Proiectul se va implementa pe parcursul a trei ani, în perioada 27.04.2018 – 26.04.2021, în
localitatea Remetea Chioarului, județul Maramureș.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de email assoc@assoc.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.runv.ro

mailto:assoc@assoc.ro

