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Proiectul ,,Inițierea de Grupuri locale de Educaţie 
parentală nonformală și transfer multiregional 
de bune practici pentru promovarea incluziunii 
sociale a copiilor şi tinerilor aflați în situații 
familiale de risc - GLEP”, cod PEH078 este finanţat 
cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, 
program finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 
şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială şi este implementat de Universitatea 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de 
Promotor, împreună cu următoarele organizaţii 
în calitate de parteneri naţionali: Primăria 
Municipiului Fălticeni, Fundaţia „Solidaritate şi 
Speranţă” Iaşi şi Asociația Centru de Cercetare şi 
Formare Profesională a Universităţii de Nord din 
Baia Mare.

www.norwaygrants.org
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Obiectivul general al proiectului 
Obiectivul general al proiectului constă în crearea  unui model  pen-
tru dezvoltarea şi consolidarea de iniţiative locale în două regiuni de 
dezvoltare (Regiunea de Nord-Est – judeţele Suceava şi Iaşi şi regiu-
nea de Nord-Vest – judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud) ce vizează 
atât îmbunătăţirea unor metodologii şi instrumente de lucru cu per-
soane din grupuri vulnerabile, cât şi dezvoltarea unor componente 
noi pentru specialişti în serviciile sociale, autorităţi locale şi regionale 
şi actori din societatea civilă care să contribuie la reducerea dispari-
tăţilor sociale din Spaţiul Economic European (SEE). 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de instruire în Educaţie 

parentală pentru specialişti care lucrează cu grupuri vulnerabile;
2. Înfiinţarea de grupuri locale de educaţie non-formală în Educaţie 

parentală pentru  familii cu copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc;
3. Asistare specializată pentru copii din centre de protecţie socia-

lă aflaţi în situaţie de vulnerabilitate familială pentru elaborarea 
unui plan/strategie alternativă la serviciile actuale.

4. Organizarea de parteneriate şi activităţi de tip reţea între autori-
tăţi publice şi specialişti din comunităţi defavorizate pentru facili-
tarea transferului de bune practici locale (planuri, metodologii şi 
instrumente) la nivel multiregional în vederea creşterii accesului 
grupurilor vulnerabile la incluziune socială, în vederea eliminării 
discriminării etnice şi a scăderii ratei de abandon şcolar, de pre-
venire a marginalizării şi excluziunii sociale. 

5. Desfăşurarea de campanii  de informare şi conştientizare în   două 
regiuni de dezvoltare cu privire la nevoile specifice ale persoane-
lor defavorizate;

6. Organizarea de sesiuni de instruire pentru grupul ţintă eligibil 
din entităţi ale autorităţilor publice locale şi non-profit pe temele 
specifice de Egalitate de gen, Egalitate de şanse, Înţelegere inter-
culturală şi Reducerea discriminării.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
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Activitatile specifice ale proiectului
1. Înfiinţarea de Grupuri locale pentru educaţie non-formală în Edu-

caţie parentală pentru familii din comunităţi defavorizate/izolate;
2. Desfăşurarea de activităţi pilot de asistenţă pentru copii în situa-

ţie de vulnerabilitate;
3. Acordarea de servicii de educaţie parentală non-formală pentru 

familii cu copii şi tineri în situaţie de risc familial;
4. Realizarea de studii şi analize cu privire la evaluarea nevoilor gru-

purilor vulnerabile din comunităţi defavorizate şi ajustarea unor 
instrumente şi metodologii de lucru cu persoane din familii aflate 
în risc de excluziune socială;

5. Organizarea de evenimente pentru promovarea diversităţii;
6. Desfăşurarea de campanii regionale de informare şi conştienti-

zare a problematicii specifice abordate în proiect, inclusiv despre 
principiile transversale şi obiectivele orizontale ca Egalitate de 
gen, Egalitate de şanse, Înţelegere interculturală şi Reducerea 
discriminării.

Proiectul are o durată de implementare de 11 luni și are o valoare 
totală de 1,050,080.00 lei.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
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Grupul ţintă al proiectului 
1. Factori de decizie şi specialişti din Autorităţi/ instituţii/servicii pu-

blice/ dintre care ¼ sunt din comunităţi cu peste 5% romi;
2. Factori de decizie şi specialişti din Organizaţii non-guvernamen-

tale ce lucrează cu grupuri vulnerabile;
3. Membri ai unor asociaţii profesionale din domeniul social (asis-

tenţi sociali, preoţi, poliţişti, mediatori sociali, mediatori medicali, 
etc.);

4. Persoane aparţinînd grupurilor vulnerabile  părinţi/tutori/familii 
cu copii şi tineri în situaţie de risc; copii din familii vulnerabile 
asistaţi în Servicii/Centre specializate cu activităţi ajustate şi dez-
voltate noilor nevoi evaluate.

Principalele rezultate vizează
1. Certificare în Educaţie parentală pentru persoane selectate din 

categoria 3 a grupului  ţintă;
2. Consiliere copii şi tineri din familii vulnerabile;
3. Servicii specializate conform  nevoilor individuale pentru copii 

din centre de zi şi centre rezidenţiale;
4. Informare şi instruire prin conferinţe, seminarii şi work-shopuri 

pe temele din proiect.

GRUPUL ŢINTĂ



8

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este una dintre cele mai di-
namice universităţi din Europa de Est, oferind o educaţie universitară şi 
post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut. 
USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 130 de programe 
de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat şi formare 
continuă. 
Situată în frumosul ţinut multicultural al Bucovinei, Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava este înconjurată de cea mai mare densitate de mo-
numente UNESCO din această parte a Europei şi de numeroase peisaje pi-
toreşti ce oferă studenţilor oportunităţi extraordinare pentru activităţi ex-
tra-curriculare.

Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” a cunoscut o evoluţie impresi-
onantă în ultimul deceniu prin permanenta adaptare şi diversificare a pro-
gramelor sale pentru un număr tot mai mare de studenţi prin intermediul 
facilităţilor de predare, de cercetare şi a celor privind calitatea vieţii studen-
ţilor continuu extinse la standarde ridicate de calitate.

Str. Universităţii 13, 720229 Suceava, România
Tel: 0230-216147, Fax: 0230-520080
Email: rectorat@usv.ro
www.usv.ro

Date de 
contact
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Serviciul Public de Asistenţă Socială (din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni) are ca obiectiv principal de activitate protecţia socială la 
nivel comunitar, atât prin aplicarea unor acte normative, cât şi prin 
colaborarea cu diverse instituţii private sau de stat şi cu alţi factori 
din societate. 
Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi interven-
ţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate 
din municipiul Fălticeni, furnizarea serviciilor sociale cu titlu perma-
nent sau temporar, cu sau fără găzduire, dezvoltarea parteneriatelor 
cu instituțiile publice sau private în vederea diversificării serviciilor 
sociale furnizate în scopul realizării protecției copilului, familiei, per-
soanelor singure, vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum și a 
altor persoane aflate în nevoie.
Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au 
posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod nor-
mal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează 
prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Str. Republicii, nr. 13 Fălticeni, 725200, Suceava, România
Tel: 0230-542056, Fax: 0230-544942
Email: falticeni@falticeni.ro
www.falticeni.ro

Date de 
contact
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Fundaţia Solidaritate şi Speranţă este o organizaţie nonguvernamentală în-
fiinţată la Iaşi în anul 2002 sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 
care implementează programe sociale, filantropice, culturale, educaţionale 
şi civice. Activitatea Fundaţiei se împlinește prin intermediul centrelor sale 
acreditate conform normelor în vigoare, specializate în soluționarea proble-
melor specifice ale beneficiarilor, oferind servicii sociale de înaltă calitate, 
la standarde europene. Centre specializate:
• Centrul de zi pentru copii Sfânta 

Marina;
• Centrul de zi pentru copii Mia Casa;
• Centrul  de îngrijire  la  domiciliu 

pentru bătrâni Sfântul Mina; 
• Centrul de  consiliere şi reabilitare 

pentru persoane dependente de 
alcool şi droguri Sfântul Nicolae;

• Cantina socială Sfântul Sava;

• Centrul Sfinţii Ioachim şi Ana;
• Centrul de recuperare medicală 

Sfânta Ana;
• Centrul de incluziune socială;
• Şcoala Postliceală pentru Pedagogi 

de Recuperare Olga Sturdza;
• Centrul de Formare în Agroecologie
• Centrul de Studii Interdisciplinare în 

Religie şi Ştiinţă.

Str. Costache Negri, nr. 48, 700071, Iaşi, România
Tel: 0232-220548, Fax: 0232-271228 
Email: contact@fundatia.mmb.ro
www.fundatia.mmb.ro

Date de 
contact
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Scopul asociației poate fi rezumat la următoarele activități: desfă-
șurarea unei activități de cercetare științifică fundamentală și ex-
perimentală; colaborarea cu asociații similare din țară și străinătate; 
desfășurarea de activități de diseminare și publicare a rezultatelor de 
cercetare științifică proprii sau a colaboratorilor în acest domeniu; or-
ganizare de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, întâlniri 
de lucru, etc.); desfășurarea de activități de instruire, formare con-
tinuă, reconversie profesională; activități pentru punerea în valoare 
a potențialului material și uman local; activități pentru dezvoltarea 
economică locală integrată și durabilă; asocierea/colaborarea/afilie-
rea cu alte persoane juridice non-profit, din țară sau/ și din străinata-
te, pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației. 
Activitatea a fost orientată în mai multe direcții: servicii de cercetare, 
realizare de simpozioane, conferințe, formare profesională și inclu-
ziune socială, realizate în parte prin implementarea de proiecte cu 
finanțare externă.

Bd. Unirii, nr. 18, Baia Mare, jud. Maramureș, România
Tel: 0362-412929, 0742-838547, Fax: 0362-412 929
Email: accfunbm@yahoo.com
www.accf.ro

Date de 
contact
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