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Retele comunitare pentru Prevenirea Abandonului Sco lar  
Retele PAS  2013-2014 

in cadrul  
Campaniei Nationale de Participare Scolara “Hai la scoala!” coordonate de UNICEF 

 
 
 
Despre proiect  
 
a) Rolul CRIPS in cadrul  Campaniei Nationale de Participare Scolara “Hai la scoala!” 
CRIPS a participat la Campania Nationala de Participare Scolara “Hai la scoala!” inca de la 
lansarea acesteia.  Astfel 
- in anul scolar 2010-2011 CRIPS a intervenit in 8 din cele 38 de comunitati tinta, respectiv 

in judetele Suceava si Botosani (activitati la nivelul scolii si comunitatii) 
- in anul scolar 2011-2012 CRIPS a intervenit in toate cele 103 comunitati selectionate de 

UNICEF, in complementaritate cu interventiile celorlalti parteneri , iar in anul scolar 2012-
2013 CRIPS in peste 200 comunitati. Ambele etape au presupus activitati la nivelul 
localitatii in care functioneaza scoala participanta la campanie, cu scopul de a consolida 
rolul SPAS, al autoritatilor locale si al comunitatii  in prevenirea si combaterea 
abandonului scolar 

 
Interventia CRIPS la nivel comunitar continua in anul scolar 2013-2014 in localitatile in care 
functioneaza cele 76 de scoli selectionate pentru aceasta etapa - principalele componente 
ale proiectului fiind prezentate mai jos. 
 
Pastrand traditia implicarii in echipa de proiect a cate unui formator local/ expert judetean 
desemnat de fiecare DGASPC din judetele participante la campanie, CRIPS va colabora cu 
30 de specialisti care vor asigura buna implementare a proiectului in contextul specific 
fiecarei localitati. 
 
  
b) Componentele proiectului 2013-2014  sunt: 
 
A. Monitorizarea copiilor in risc de abandon scolar  aflati in dificultate sociala 
 
Utilizand experienta etapelor precedente ale proiectului, se elaboreaza si se piloteaza o 
metodologie de monitorizare a copiilor in risc de abandon scolar cu instrumente aplicabila la 
nivel comunitar (prin Serviciul Public de Asistenta Sociala SPAS) si la nivel judetean 
(DGASPC). 
 
Dupa elaborarea metodologiei, organizeaza 3 workshop-uri regionale pentru dezbaterea si 
pregatirea expertilor judeteni in vederea aplicarii instrumentelor de monitorizare.  
 



Calendarul previzional al workshop-urilor: 
 
- Bucuresti: 30 ianuarie 2014 . Vor participa expertii judeteni din Prahova, Calarasi, Braila, 
Buzau, Constanta, Dambovita, Arges, Tulcea, Olt, Dolj, Valcea si Brasov 
 
- Bacau: 6 februarie 2014 . Vor participa expertii judeteni din Bacau, Botosani, Suceava, 
Iasi, Neamt, Vaslui, Vrancea, Covasna, Galati 
 
- Arad:19 februarie 2014 . Vor participa expertii judeteni din Arad, Bihor, Satu Mare, Caras 
Severin, Mehedinti, Gorj. 
 
Cu sprijinul expertilor judeteni, referentii sociali din SPAS-uri aplica metodologia de 
monitorizare in comunitatea lor si furnizeaza cate doua rapoarte locale: unul cuprinzand 
situatia intermediara (la 31 martie 2014) si al doilea cu situatia la finalul anului scolar (la 15 
iunie 2014). 
Dupa colectarea si centralizarea informatiilor, consultantul responsabil de monitorizare va 
intocmi doua rapoarte - intermediar si final - care vor fi publicate pe site.  
In urma pilotarii metodologiei, daca va fi necesar se vor aduce imbunatatiri instrumentelor de 
monitorizare. 
 
B. Formarea referentilor sociali din SPAS 
 
Tinand cont de specificul atributiilor referentilor sociali din SPAS in prevenirea si combaterea 
abandonului scolar, se elaboreaza un model de formare - curs de perfectionare competente 
sociale si civice autorizat ANC. 
 
Referentii sociali din cele 76 de comunitati primesc invitatia de inscriere la curs; dupa 
primirea acordului de participare, se organizeaza trei serii de formare teoretica la Sinaia 
(durata 2 zile si jumatate/serie), in perioada martie-aprilie 2013.   
Dupa formarea teoretica au loc activitatile practice, in fiecare comunitate - organizate pe 
baza unei metodologii incluse in modelul de formare. Activitatile practice favorizeaza 
dezvoltarea competentelor de relationare cu scoala, de interventie sociala preventiva si de 
consolidare a rolului retelei comunitare PAS - precum si monitorizarea situatiei copiilor (in 
stransa legatura cu componenta A). 
Temele practice vor face obiectul unui portofoliu individual al fiecarui cursant - cu care 
acestia se vor prezenta la colocviul de evaluare cu comisie ANC. 
Colocviile de evaluare vor avea loc in Bucuresti, la sediul CRIPS, in ultima luna de derulare 
a proiectului. 
 
C. Dezvoltarea retelelor comunitare PAS pentru iden tificarea si sprijinirea copiilor in 
risc de abandon scolar / care nu sunt cuprinsi in s istemul de educatie 
 
Pentru cresterea gradului de succes in prevenirea abandonului scolar este foarte important 
sa imbunatatim colaborarea inter-institutionala intre domeniul educational, la nivel comunitar 
(scoala-SPAS), precum si mobilizarea altor structuri (politie, biserica, unitati medicale, 
ONGuri, sponsori) si actori comunitari, inclusiv voluntari de toate varstele - de la copii, colegi 
de sccoala, pana la pensionari. 
In toate localitatile va fi necesar sa continuam activitatile care contribuie la cresterea 
gradului de constientizare si responsabilizare a autoritatilor locale fata de problema 
abandonului scolar. Este important sa implicam in toate activitatile de dezvoltare a retelelor 
comunitare primarii,  consilierii locali.  
 
 



In cadrul acestei componente sunt prevazute cate trei deplasari ale expertilor judeteni in 
fiecare comunitate, pentru a acorda sprijin in dezvoltarea retelelor comunitare. Prin 
interventia specialistilor din domeniul social si a membrilor comunitatii urmarim completarea 
interventiei cadrelor didactice pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar. 
 
Se va comunica permanent in cadrul echipei de proiect (membrii echipei CRIPS si reteaua 
de experti judeteni) pentru a vedea care este stadiul implicarii comunitatii si ce se poate face 
pentru a incuraja mobilizarea comunitara, in conditiile specifice ale fiecarei comunitati. Ideea 
de baza este ca proiectul sa sprijine actorii locali pentru o interventie cat mai benefica si 
adaptata nevoilor copiilor in risc, incurajand initiativele si solutiile locale cu impact pe termen 
scurt, mediu si lung. 
 
 
d) Grupul tinta pe care il avem in vedere: 

• referentii sociali din SPAS 
• mediatorii scolari/ sociali  
• membri ai comunitatilor, din alte categorii profesionale (preoti, politisti, cadre 

medicale) 
• reprezentanti ai autoritatilor locale  
• copii in risc de abandon scolar monitorizati si sprijiniti prin activitati de asistenta 

sociala si mobilizare comunitara 
 
 
e) Perioada de derulare a proiectului  
 
noiembrie 2013- iulie 2014 
 
 
 
 
 
Proiectul favorizeaza relatiile de colaborare SPAS-DGASPC pentru a gasi solutii adecvate 
de sprijin al copiilor care nu pot fi ajutati doar cu resursele comunitatii.Nu in ultimul rand, 
proiectul raspunde nevoilor de interventie multisectoriala in beneficiul copiilor, completand 
actiunile din scoala cu interventii specifice de asistenta sociala pentru copii si familii. 
 
 
Pentru informatii suplimentare despre proiect va rugam  
 

• sa contactati echipa CRIPS la adresa de email: crips1@crips.ro  
 
• sa consultati paginile web www.crips.ro si www.mobilizarecomunitara.ro  

 


