ISJ BISTRIȚA-NĂSĂUD

ASOCIAȚIA AUTISM
EUROPA BISTRIȚA

CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 4 BISTRIȚA

Titlul proiectului: Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile.
ID PROIECT: PEH095
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială.

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăsud
România,
Octombrie 2016
COMUNICAT DE PRESĂ
Marti, 11 octombrie 2016, a fost lansat Filmul de prezentare/promovare a rezultatelor
Programului RO10-CORAI. Filmul disponibil pe website-ul Programului (www.granturicorai.ro) prezintă „povești de viață” ce se regăsesc în spatele a șase proiecte finanțate prin
Programul RO10 "Copii si tineri aflați în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru
reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finanțat
de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009-2014.
Filmul, realizat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, Operatorul Programului RO10CORAI, aduce în prim-plan imaginea reală a problemelor cu care se confruntă șase
comunități din județele Bistrița- Năsăud, Harghita, Olt, Tulcea, Vaslui și Vrancea, acest lucru
fiind posibil datorită protagoniștilor, care sunt beneficiari ai proiectelor finanțate.
Conform Operatorului de Program, începând cu anul 2013, prin Programul RO10
CORAI „au fost finanțate 101 proiecte care desfășoară activități în peste 300 de localități, în
valoarea de 28 de milioane euro, în scopul îmbunătățirii situației copiilor și tinerilor aflați în
situații de risc social (cu o atenție specială acordată populației de etnie romă) și dezvoltării de
inițiative menite să reducă inegalitățile și să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la
excluziunea socială și economică”. Astfel, pe parcursul celor 25 de minute ale filmului,
spectatorul este purtat printr-o călătorie prin cele șase județe din țară, unde face cunoștință,
rând pe rând cu tineri, copii și părinți ale căror situații au fost îmbunătățite de proiectele în
care au fost implicați, cu educatori, dascăli, psihologi, terapeuți care prin munca lor au
cunoscut satisfacția de a aduce bucurie celor dezavantajați, dar și cu specialiști și
reprezentanți ai autorităților locale care au înteles că este nevoie de eforturi comune în lupta
contra sărăciei, discriminării, șomajului în rândul tinerilor, și că educația, singură, sau însoțită
de alte forme de intervenție, este "arma" cea mai eficientă în combaterea acestor fenomene.
La final, pelicula trece în revistă câteva din rezultatele generate de Programul RO10CORAI. Astfel, până la momentul realizării documentarului (1 ianuarie 2016), 6.858 copii si
3.507 tineri, printre aceștia numărându-se numeroase persoane de etnie romă, au fost
beneficiari direcți ai serviciilor și activităților derulate în proiectele finanțate; 4.969 părinți sau
tutori ai unor copii sau tineri la risc au beneficiat de servicii specifice de suport și 3.298
specialiști/ angajați din domeniul social au dobândit noi cunoștințe și abilități. De asemenea,
au fost create/reabilitate/amenajate 47 de spații în vederea găzduirii de servicii pentru copii și
tineri aflați în situații vulnerabile, și 32 de noi rețele și 19 planuri de acțiune menite sș
combată practicile discriminatorii, excluziunea socială și economică a grupurilor
dezavantajate. (http://www.granturi-corai.ro/ro/-/povesti-adevarate-cu-final-fericit)
Proiectul „Dezvoltare de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor
aparținând grupurilor vulnerabile”(PEH095), implementat de Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița- Năsăud în parteneriat cu Asociația Autism Europa Bistrița, Casa Corpului Didactic a
Județului Bistrița- Năsăud, Consiliul Județean Bistrița Năsăud , Școala Gimnazială nr. 4
Bstrița și Stiftelsen Radarveien, Oslo, Norvegia, se regăsește printre cele 101 proiecte
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finanțate, iar povestea lui printre cele șase povești ale filmului de prezentare/promovare a
rezultatelor Programului RO10-CORAI..
Prin intermediul filmului, la Bistrița, poți intra în universul copiilor cu autism și
cerințe educaționale speciale și poți face cunoștință cu eforturile autorităților școlare pentru
integrarea acestora în învățământul de masă. Pentru ca acețtia să aibă parte de șanse egale la
educație, prin proiect a fost amenajat un Centru Educațional pentru Copii cu Autism și
Tulburări de Dezvoltare, au fost formate cadre didactice în utilizarea de metode de predare
incluzive și specialiști (consilieri, psihologi, logopezi) în vederea dobândirii de competențe de
lucru cu copiii diagnosticați cu autism sau tulburări conexe.
În cadrul filmului sunt prezentate rezultate intermediare ale proiectului implementat în
județul Bistrița- Năsăud, rezultate ce urmau a fi atinse până la 30 aprilie 2016, însă ca urmare
a valorificării de către Promotorul de Proiect a oportunității de suplimentare de fonduri pentru
facilitatea de finanțare PLUS și a prelungirii proiectului până la 31 octombrie 2016,
indicatorii proiectului au fost revizuiți. Astfel, au beneficiat de serviciile oferite în cadrul
proiectului 61 de copii cu autism și cerințe educaționale speciale, 205 cadre didactice care au
participat la programe de formare, 200 de părinți consiliați, 14 planuri de dezvoltare
instituțională revizuite. Valoarea acestui proiect este de 1312443 lei iar perioada de
implementare este de 18 luni.
Filmul de promovare a rezultatelor Programului RO10-CORAI este disponibil pentru
vizionare pe website-ul Programului www.granturi-corai.ro si pe conturile de Youtube si
Facebook aferente.

