11.03.2022

VINO LA ȘCOALĂ! PROIECT PENTRU REDUCEREA
ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE!
COD
MySMIS 107549
.

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Liceul Tehnolo-

gic ”Sfânta Ecaterina Urziceni anunță finalizarea proiectului ”VINO LA ȘCOALĂ!
Proiect pentru reducerea abanonului școlar și creșterea participării la educație!”
Proiectul a fost desfășurat în perioada 12.10.2018.-11.03.2022.
Obiectivul General al proiectului a fost: "Asigurarea accesului la un învăţământ general incluziv pentru preşcolarii şi elevii din Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni şi Şcoala gimnazială Alexandru Odobescu din Urziceni aflaţi în
risc de abandon şcolar precum şi pentru tinerii/adulţii din comunitatea defavorizată aflată în proximitate".
Grupul ţintă a fost format din:
- 50 copii de vârstă preşcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire
timpurie, cu accent pe copii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural;
- 260 copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învăţământului preuniversitar),
inclusiv absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul de bacalaureat şi elevi din
şcolile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe
copiii/elevii aparţinând minorităţii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi
cu dizabilităţi, copii/elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic
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- 50 tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi adulţi între 25-64 de ani care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu
Rezultate atinse:


40 copii identificaţi/recrutaţi/înscrişi la şcoală



50 tineri/adulţi (femei şi bărbaţi) identificaţi/recrutaţi/înscrişi în programul ADS.



50 preşcolari (fete şi băieţi, proporţional) consiliaţi educaţional.



180 elevi (fete şi băieţi, proporţional) consiliaţi educaţional și orientați din
punct de vedere profesional.



50 prescolari (fete şi baieţi, proporţional) incluşi în activităţi extracurriculare.



75 elevi (fete şi băieţi, proporţional) incluşi în activităţi extra-curriculare.

Valoarea totală a proiectului (lei): 1.960.438.56 lei
Valoarea cofinanţării UE (lei): 1.666.372.78
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational cu Capital Uman 2014-2020

Centrul de Instruire si Consultanta Labor Str. Matei Basarab, Nr.1, Bloc
U21.Municipiul Slobozia, Judetul IalomitaE-mail: centrullabor@yahoo.com
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