
 

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.462.032 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul 
Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 
Obiectivul proiectului este dezvoltarea și implementarea, la nivel multi-regional, a unor servicii care să vizeze creșterea gradului de 
incluziune socială a elevilor aflați în situații de risc, respectiv celor cu CES, din județele Covasna, Harghita și Vrancea, prin promovarea 
educației incluzive. Scopul final al proiectului este de a crește participarea școlară și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii.  

*Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă 
opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și 
opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.                                                                                                                         

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI  

„VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

  

  

Inspectoratul Școlar Județean Covasna anunță organizarea conferinței de lansare a 

proiectului „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 

  

Evenimentul va avea loc miercuri, 16 decembrie 2020, începând cu ora 15.00 și se va 

desfășura online, datele de acces urmând a fi comunicate prin email tuturor participanților în data 

de 14 decembrie 2020. 

  

În cadrul conferinței vor fi prezentate principalele obiective strategice, acțiuni și 

activități ale proiectului care au ca scop îmbunătățirea participării școlare a 848 elevi în vederea 

finalizării învățământului obligatoriu. 

  

Proiectul propune să ofere activități diversificate pentru elevii aflați în situație de risc 

pentru atragerea și menținerea lor în școală, servicii de consiliere psihopedagogică pentru elevii 

cu CES, servicii de consiliere a părinților în vederea conștientizării educației, servicii de formare 

pentru cadrele didactice care lucrează cu grupurile țintă, schimb de experiență pentru factorii de 

decizie cu instituții similare în Norvegia.  

 

La eveniment vor participa reprezentanți ai partenerului Newschool din Norvegia, 

reprezentanți ai Operatorului de Program - Fondului Român de Dezvoltare Socială, jurnaliști, 

reprezentanții instituțiilor partenere și instituțiilor de colaborare, precum și membrii ai echipei de 

implementare. 

  

Proiectul „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” este implementat cu sprijinul 

financiar al Granturilor Norvegiene și se derulează la nivel multiregional pe parcursul a 36 de luni, 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, Universitatea Transilvania din Brașov, Newschool din 

Norvegia. 

  

Proiectul a fost contractat în data de 11 noiembrie 2020 și beneficiază de un grant în valoare 

de 1.462.032 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare 

Locală, având ca Operator de Program – Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

 

Pentru mai multe detalii despre proiectul „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” vă 

invităm să luați legătură cu d-na MADÁR Júlia (asistent manager) la nr. de telefon +40 722 

342467, prin email, la adresa julia_madar@yahoo.com . 

mailto:julia_madar@yahoo.com
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Punct de contact proiect „VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!”: sediul Inspectoratului 

Școlar Județean Covasna, strada Victor Babeș, nr. 15/C, Sfântu Gheorghe, județul Covasna.  

 

Notă editorială  

  

Granturile Norvegiene și Granturile SEE reprezintă contribuția Norvegiei la o Europă 

verde, competitivă și favorabilă incluziunii.  

 

Prin Granturile norvegiene și Granturile SEE, Norvegia contribuie la reducerea disparității 

sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa Centrală 

și de Sud și din Țările Baltice.  

 

Norvegia cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European 

(SEE). Împreună cu ceilalți donatori, Norvegia a acordat 3,3 miliarde euro prin scheme de granturi 

consecutive între 1994 și 2014.  

Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în țările care 

au aderat la UE după 2003. 

 

Pentru perioada 2014-2021, subvențiile acordate de Norvegia se ridică la 1,25 miliarde 

euro.  

Prioritățile pentru această perioadă sunt:  

 

# 1 Inovație, cercetare, educație, competitivitate și muncă decentă; 

# 2 Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; 

# 3 Mediu, energie, schimbări climatice și emisii reduse de carbon; 

# 4 Cultură, societate civilă, bună guvernare, drepturi și libertăți fundamentale; 

# 5 Justiție și afaceri interne. 

 

Pentru mai multe detalii despre granturile norvegiene vă invităm să accesați adresa: 

www.eeagrants.ro . 

 

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public înființat de 

Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant 

și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, 

majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes 

național, sectorial și local. 

 

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: 

• incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi) 

• dezvoltare socio-economică 

http://www.eeagrants.ro/
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• egalitate de șanse 

• combaterea sărăciei 

• dezvoltare comunitară 

• educație 

 

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare Locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021. 

 

Pentru mai multe detalii despre FRDS și activitatea Programului Dezvoltare Locală vă invităm să 

accesați adresele: 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/  

www.frds.ro  

https://dezvoltare-locala.frds.ro/
http://www.frds.ro/

