27 iulie 2015, Primăria Comunei Budila

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului “Centru de resurse pentru copiii și tinerii din comunitatea de romi
din Budila, județul Brașov”

În ziua de vineri, 31 iulie 2015, orele 11.00, la sediul Primăriei Comunei Budila, va
avea loc conferința de lansare a proiectului “Centru de resurse pentru copiii și tinerii din
comunitatea de romi din Budila, județul Brașov”.
Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni și are o valoare totală de 750.185 lei,
reprezentând 169.821,17 Euro.
Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program
finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Beneficiarul proiectului este comuna Budila, având calitatea de Promotor de Proiect
Partenerii proiectului: P1: Şcoala Gimnazială Budila și P2: Asociaţia de Tineret
pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR.
Proiectul are drept obiectiv general: îmbunătățirea situației copiilor și tinerilor din
comuna Budila, județul Brașov, prin facilitarea accesului acestora la activități de
educație formală și non-formală care au ca scop dezvoltarea psihică, intelectuală,
morală și fizică a acestor beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Înființarea unui centru de resurse pentru copii și tineri romi, în comuna Budila din județul
Brașov, pentru organizarea de activități integrate de educație formală și nonformală, de
dezvoltare personală, sprijin suplimentar pentru școală, activități de dezvoltare de
competențe complementare (TIC, limbi străine), educație în domeniul ecologiei,
dezvoltării comunitare, competențe socio-civice, abilități de viață independentă,
dezvoltare de competențe antreprenoriale, astfel încât să sporească pe termen lung șansele
de menținere în școală și de integrare socială și profesională a copiilor și tinerilor
beneficiari.



Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a părinților copiilor și tinerilor romi
beneficiari ai proiectului, cu privire la importanța educației pentru copiii lor, prin
implicarea acestora într-un club al părinților, în cadrul căruia să se realizeze întâlniri pe
tematica importanței educației pentru viitorul copiilor lor, impactului pe care îl are
educația asupra dezvoltării copiilor și beneficiile asupra familiilor acestora, să îi formeze
ca “educatori între egali” pentru a promova importanța educației în comunitate și să se
dezvolte activități comune părinți-copii, pentru sporirea implicării acestora în educația
copiilor.



Facilitarea creșterii gradului de cunoaștere a cadrelor didactice și a lucrătorilor sociali în
domeniul educației, incluziunii sociale, culturii, prin implicarea lor în cursuri și seminarii
axate pe multiculturalitate, interculturalitate, egalitate de șanse și incluziune socială și
importanța cultivării la nivel social a toleranței și diversității, astfel încât să sporească
capacitatea acestora de a organiza activități în domeniile de formare.
Grupul țintă este format din: 50 copii cu vârste între 13 - 15 ani (elevi în clasele 7-8), 40 tineri cu

vârste între 16-29 ani, dintre care 20 de elevi de liceu (cu vârste între 16-19 ani) și 20 de tineri în
căutarea unui loc de muncă (cu vârste între 16-29 ani), 50 de părinți ai beneficiarilor, 35 de cadre

didactice și specialiști implicați în furnizarea de servicii educaționale, de incluziune socială,
culturale pentru copiii și tinerii din comunitatea, dar și din județul Brașov.
Rezultatele proiectului vor contribui la facilitarea incluziunii sociale a grupurilor
dezavantajate, în acest caz, rromi și la prevenirea abandonului şcolar şi mentinerea în şcoală
a copiilor şi tinerilor proveniţi din categorii vulnerabile.
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