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Proiect educaţional şi de instruire

Derulat de Asociaţia ROEDU4YOU

I.GRUP INTĂ: Ț

 elevii cu varsta cuprinsă între 06 i 18 de ani, ș

II.DURATA: 01 martie 2014 – 01 septembrie 2017
Numar de beneficiari estimat: 100 de copii.

Argument: 

 Focus grup cu părinţii copiilor cu varsta cuprinsă între 06 și 18 de
ani

În data de 22.09.2013 s-a organizat o întâlnire focus grup cu părinţii şcolarilor din

sectorul  2,  Bucureşti.  Opt  părinţi  prezenţi  la  discuţii..  Acestea  s-au  concentrat  pe

următoarele probleme :

1. Nevoile specifice ale părinţilor pentru creşterea şi educarea şcolarilor (06- 18 ani) şi

facilităţile şi serviciile care ar trebui furnizate de un centru educational.

2. Accesul la servicii oferite pentru perioada colarizarii (supraveghere, educaţie, sănătate,ș

protecţie socială) şi problemele cu care se confruntă părinţii (taxe, transport, nivel scăzut

de  comunicare  cu  managerii  şi  educatorii,  atitudini  discriminatoare,  lipsa  inţelegerii

problemelor părinţilor).

3. Calitatea serviciilor furnizate de instituţiile pentru şcolari în ceea ce priveşte sănătatea,

nutriţia, educaţia.

4. Implicarea comunităţii în rezolvarea problemelor care există în instituţiile care se ocupă

de şcolari şi în ce mod anume comunitatea poate fi de ajutor.
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Sumarul discuţiilor:

✔ colile,  in  mare  majoritate  nu  dispun  de  spatii/personal  care  sa  asigureȘ

supravegherea copiilor inainte/dupa orele de curs.

✔ Părinţii au arătat că este nevoie de instituţii specializate cu personal calificat care să

se adreseze nevoilor educaţionale ale copiilor. Acestea ar trebui dotate cu spaţii

adecvate şi să ofere servicii nutriţionale şi educaţionale specifice fiecarui segment

de vârstă. Copiii învaţă comportamentul social interacţionând cu alţi copii la o vârstă

cât mai fragedă. Parinţii nu-i pot învăţa pe copii toate deprinderile sociale necesare

mai tarziu în viaţă. Cel  mai  bun lucru pe care-l  pot face ei  este să angajeze o

persoană care să aibă grijă de copil,  dar nu este cea mai bună optiune pentru

dezvoltarea socială ulterioară a copilului. 

✔ După părerea părinţilor, şi ei au nevoie de consiliere psiho-pedagogică , în cadrul

căreia  ar  putea  să  discute  cu  psihologul,  consilierul  sau  cu  alţi  părinţi  despre

problemele pe care le întâmpină în creşterea şi educarea copiilor lor. În prezent, ei

îşi cresc copiii urmându-şi propriile instincte, consultând alţi membri ai familiei sau

pur şi simplu din cărţi. 

✔ Mulţi părinţi ar dori să poată alege activităţile extracurriculare pentru copiii lor ( ah,ș

limbi străine, teatru de păpuşi etc). Dar acest lucru nu este în mod normal posibil în

coli.ș

✔ Părinţii erau doritori să participe la acţiuni de strângere de fonduri pentru furnizarea

suportului financiar destinat centrelor educa ionale. Unii dintre ei au spus că ar luaț

legătura  cu  potenţialii  donatori  şi  investitori,  dar  lipseşte  mecanismul  formal  de

participare a părinţilor în proiectele de strângere de fonduri.

Analiză SWOT

Oportunităţi

Populaţia  şcolară  din  România  nu  beneficiază  de  îndrumare  şi  supraveghere

profesionistă  dupa  terminarea  programului  şcolar.  Părinţii  acestor  copii  nu  au

posibiltatea  de  a-i  supraveghea  şi  îndruma  într-un  interval  de  timp  optim,  iar
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înscrierea la after school-uri este mult prea costisitoare pentru cei mai multi dintre

ei.

Riscuri

✔ programul şcolar al copiilor interesaţi se poate suprapune cu programul propus de

asociaţia noastră ;

✔ numărul de copii care desfăşoară o anumită activitate ar putea fi mai mare de opt ;

✔ în  anumite momente ale zilei  spaţiul  destinat desfăşurării  activităţilor  ar putea fi

insuficient.

Puncte tari

✔ colaborare cu voluntari profesionişti în domeniul educaţional ;

✔ un punct de lucru cu 5 săli destinate desfăşurării activităţilor ;

✔ o curte cu suprafaţă de 100mp. pentru ativităţi sportive ;

✔ dotări cu mobilier adecvat ;

✔ o bibliotecă generoasă şi materiale auxiliare destinate studiului individual ;

✔ jocuri şi jucării adecvate vârstelor cuprinse între 6 si 18 ani ;

✔ colaborări cu alte asociaţii educaţionale ;

✔ colaborare cu firmă de catering ;

✔ posibilitatea de a obţine donaţii şi sponsorizări.

✔ proximitatea faţă de coli din Sectorul 2.ș

Puncte slabe

✔ proiectul îşi începe derularea în timpul anului şcolar ;

✔ în jurul punctului de lucru există mai multe after school-uri ;

✔ mentalitatea unor părinţi referitor la supravegherea copiilor de către bunici ;

✔ spaţiul punctului de lucru este limitat la 5 săli.

Rezulate aşteptate şi impactul proiectului

✔ Pe parcursul derulării proiectului un număr de aproximativ 35 de copii / anual vor fi

supravegheaţi şi îndrumaţi zilnic de către profesionişti în educaţie.
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✔ Pot participa la activităţile zilnice copii ai căror părinţi nu ar putea suporta costurile

unui after school.

✔ Rezultatele  şcolare  şi  adaptarea  la  cerinţele  unei  societăţi  informaţionale  vor  fi

îmbunătăţite, astfel vor creşte şansele de integrare socială şi profesională.

✔ Activităţile proiectului  asigură dobândirea şi  formarea unor deprinderi  de viaţă şi

lucru necesare oricăror activităţi de instruire ulterioare.

✔ Programul  este  adaptat  cerinţelor  şi  necesităţilor  fiecărei  categorii  de  vârstă

asigurând o dezvoltare fizică şi psihică armonioasă.

✔ Cluburile  organizate  în  cadrul  proiectului  ating  interese  şi  nevoi  diverse  pentru

formarea  copiilor:  limbă  şi  litaratură  română  şi  străină,  matematică,  fizică,

informatică, sport, muzică, dezvoltare personală şi jocuri logice.

III. SCOP

Promovarea   unei  educaţii  bazată  pe  acceptare,  compasiune  şi

încredere,   urmărind  cunoaşterea  şi  autocunoaşterea,  gestionarea

emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor sociale: responsabilitatea, voluntariatul,

spiritul civic, susţinerea şi încurajarea unei atitudini civice şi ecologice,

cât  şi dezvoltarea  caracterului:  seriozitatea,  minciuna,  prietenia,

încrederea. 

IV. OBIECTIVE

Privind copiii:
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Obiective Strategii

1.  Supravegherea  copiilor

înainte/după  programul

şcolar.

Programul activităţilor se desfăşoară între orele 08:00 - 20:00.

2.  Îmbunătăţirea

performanţelor şcolare.

Studiu  individual  asistat  şi  îndrumat  de  către  profesionişti.

Exerciţii de dicţie şi dezvoltarea vorbirii sub indrumarea unui

logoped.

3.  Dezvoltare  fizică

armonioasă.

Program de somn/odihnă pentru copii cu vărste între 6 şi 11

ani.  Activităţi  fizice/sportive/recreative  zilnice.  Meniul  zilnic

asigurat conform recomandărilor nutriţioniştilor.

4.  Dezvoltare  personală  şi

respectarea  normelor  sociale

şi de grup.

Cursuri organizate de profesori psihologi.

5.  Dezvoltare  artistică  şi

emoţională.
Cursuri organizate de profesori de muzică şi limbi străine.

6. Suport material pentru copii

cu  dizabilităţi  fizice  şi/sau

mentale.

Tombole şi campanii de strângere de fonduri.

Privind colaboratorii la proiect :

 Familiarizarea cadrelor didactice cu noi strategii şi stiluri manageriale

de proiect şi parteneriat;

 Abilitarea  cadrelor  didactice  cu  capacitatea  de  a  construi  un  mediu

educativ care să motiveze copilul în procesul de ocrotire şi întrajutorare

a celorlalţi;

 Practica voluntariatului si promovarea acestuia.

Privind partenerii :
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 Implicarea  părinţilor  şi  a  celorlalţi  factori  educativi  în  dezvoltarea  şi

educarea copiilor;

V.RESURSE UMANE: 

Personalul implicat în proiect 

Persoana Responsabilitatea Pregătirea

Neculăescu Corina Manager de proiect Profesor  învăţământ

primar

Neculăescu Cristian Organizare şi desfăşurare

club Mate4You

Profesor  universitar  de

matematică

Nigai Nicoleta Organizare şi desfăşurare

club Learn2be

Profesor  învăţământ

primar

Dumitrache Mihaela Organizare şi desfăşurare

club 

Mind Lab

Profesor  învăţământ

primar

Anghel Ana-Maria Organizare şi desfăşurare

club

 Art Terapia

Psiholog

Ionescu Constanta Elena Organizare şi desfăşurare Profesor  invatamant
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club Learn2be primar

Petrescu Felix Organizare şi desfăşurare

club de informatică

Informatician

VI.RESURSE MATERIALE

În str. Ote ani, nr. 1 dș ispunem de o clădire spaţioasă, cu parter şi demisol, care
cuprinde: 5 săli de cursuri, 1 sală de studiu, o bibliotecă, 3 toalete, 1 oficiu  şi o curte mare
dotată  cu  jocuri  şi  echipamente  sportive.   În  curte  este  amenajat  un  pavilion  destinat
recreării dar şi lucrului în aer liber. 

✔ 4 sali de curs sunt dotate cu paturi și mese individuale, dulăpioare pentru obiecte
personale și materiale de lucru (carți, culegeri, tabla de scris, creioane s.a.), 2 aparate
radio-cd. În total 27 de paturi și 36 de mese de lucru.

✔ 1 sală este dotată cu 5 PC-uri și 2 imprimante.

✔ 1 sală este dotata cu 1 birou, 1 PC, 1 imprimantă  și este dedicată cadrelor didactice.

✔ 1 bibliotecă ce cuprinde cărți  ale clasicilor romani și străini,  cărți  de specialitate,
dicționare, albume, atlase, reviste, culegeri.

✔ Jocuri și jucării pentru copii cu varsta cuprinsă intre 06 -18 ani.

✔ Diverse  materiale  necesare  desfășurarii  activitaților:  plastilină,  acuarele,  pensule,
hartie  glasată/colorată,  foarfece,  lipici,  creioane  colorate,  carioci,  cretă  colorată,
diverse materiale reciclabile.

✔ Instrumente sportive: 10 mingi, 10 corzi, 1 panou de baschet, 1 fileu de volei, 2 porți
de fotbal, 4 palete de tenis, 6 palete de badminton ș.a.

✔ Materiale  consumabile:  foi  de  scris,  markăre,  bureți,  cartușe  pentru  imprimante,
dosare, bibliorafturi.

✔ Ornamente pentru diverse ocazii si sarbatori.

✔ Oficiul este amenajat cu 1 masă, 1 frigider, 1 cuptor cu microunde, 1 filtru de cafea, 1
dulap de lemn (pentru veselă), 1 dulap de plastic, 2 scaune.

✔ Pavilionul din curte este dotat cu 1 masă, 2 banchete, 3 scaune, 1 pupitru, 1 tablă de
scris.

✔
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VII.RESURSE FINANCIARE

CHELTUIELI ESTIMATE

Nr.
crt.

Categorii Zilnic Lunar
(medie/
12 luni)

Anual Total 

1 Chirie 500 euro/ 2300lei 1200 euro/
27600 lei

3600 euro/
82800 lei

2 Intretinere cladire/
utilitati

Electricitate 120 lei 1440 lei 4320 lei

Gaze 100 lei 1200 lei 3600 lei

Apa 50 lei 600 lei 1800 lei

Gunoi 80 lei 960 lei 2880 lei

Cablu 30 lei 360 lei 1080 lei

Hosting site 37,06 lei 444,8 lei 1334,16 lei

Curatenie 50 lei 600 lei 1800 lei

Amenajare 20 lei 240 lei 720 lei

3 Cheltuieli de personal Angajati 323 lei 3876 lei 11628 lei

Voluntari 
(transport)

15 lei x3=45 lei 540 lei 1620 lei

Contabilitate 200 lei 2400 lei 7200 lei

4 Catering 25copii 425 lei  8500lei 85000lei  255000lei

5 Contracte/cluburi Șah 405 lei 1620 lei 19440 lei 58320 lei

Limbi straine 270 lei 2160 lei 21600 lei 64800 lei

Tabere/excursii 53060 lei 159180 lei

6 Protocol 10 lei 200 lei 2400 lei 7200 lei

7 Consumabile 10 lei 200 lei 2400 lei 7200 lei

8 Avize/aprobari PRAM 180 lei 540 lei

PSI 60 lei 180 lei

Protectia mncii 800 lei 2400 lei

Medicina muncii 200 lei 600 lei

Total 225400,8 lei 676202,4lei 

VIII. ACTIVITĂ I DESFA URATE ÎN PROIECTUL LEARN2BEȚ Ș

VIII.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

1. Activităţi recreative: jocuri de mişcare, cântec şi joc, pictură, modelaj, vizionări de filme
specifice  vârstei,  Origami,  Tangram,  Lego,  activităţi  artistice,  organizare  de  spectacole,
activităţi sportive.

2. Masa de prânz şi gustare (Catering). Susţinem dezvoltarea sănătoasă a copiilor oferind
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o  gamă  apetisantă  şi  completă  de  mâncare,  respectând  totodată  standardele  nutriţionale  pentru
şcolari. Colaborare cu o firmă de catering.

3. Odihnă (program de somn)  Somnul susţine sistemul imunitar, activitatea cardiovasculară
şi reglează activităţile metabolice. Lipsa somnului îl face pe şcolarul mic să nu mai fie capabil să
realizeze operaţiile logice de zi cu zi, să nu se mai poată concentra, să uite diverse lucruri, să fie
nervos şi să facă greşeli.

4. Activitati de studiu individual supravegheat Se desfăşoară cu grupe de maximum 8
copii de aceeaşi clasă, sub directa supraveghere a unui cadru didactic cu experienţă, respectând
nevoile  şi  particularităţile  fiecărui  copil.  În  fiecare  sală  există  o  tablă  şi  materialele  didactice
necesare: culegeri, caiete speciale, cărţi, poveşti audio.

5. Cluburi RoEdu4You: Club de limbi străine (Limba engleză); Clubul de lectură; Clubul

Art terapia; Clubul de şah; Club de informatica.

6.  Se organizează mici  petreceri  (tort,  cadouri,  muzică)  pentru evenimentele

importante din viaţa copiilor: zile de naştere şi sărbători.

VIII.2 PROGRAM LEARN2BE

Luni-Vineri: 12,00- 18,00

12,00- 12,10 Preluarea copiilor de la şcoală

12,20–12,50 Activităţi recreative, pregătirea pentru masă

13,00- 13,30 Masa de prânz

13,30- 14,30 Program de odihnă/somn

14,30– 16,30 Activitate individuala supravegheata

16,30- 17,00 Club de lectura

17,00– 17,10 Gustare

17,10– 18,00 Cluburi optionale

VIII.3 DESCRIEREA CLUBURILOR
• Club English4You
• Club de lectura
• Club Sah
• Club Art Terapia / Curs de dezvoltare personală
• Club Math4You
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• Club de informatică/ programare/utilizare soft 

 Club de lectura

• 5 sedinte/saptamana (1 ședință = 1/2h) 

Detalii:

Fiindcă jocul pare să fie cel mai la-ndemână instrument am ales ca tocmai acesta să fie mijlocul prin
care copiii să descopere frumusețea și bogăția lecturilor.

• Copiii vor citi, vor asculta și vor interpreta povești, basme, legende, poezii și piese de teatru.

• Nu vor lipsi textele istorice și geografice, marile descoperiri și autorii lor, textele fantastice,
proverbele, snoavele, imaginile, muzica.

• Se vor împrieteni cu filmul, teatrul și teatrul radiofonic, teatrul de păpuși.

• Vor invata sa-si completeze fise de lectura.

• Vor participa la jocuri ce stimulează inteligența și încurajează exprimarea liberă.

• Va fi analizată și corectată percepția despre lectură (acolo unde este cazul).

• Vor fi puse în discuție lecturile personale.

• Se vor schimba impresii și se vor face recomandări.

Club English4You

2 ședințe/săptămână (1 ședință = 1 h)

Detalii :

Se desfasoara conform principiilor interactivității și ai învățării experiențiale.  Copilul va fi implicat în jocuri,
situații  de  comunicare  și  oferim experiențe  relevante,  astfel  încât  învățarea  limbii  străine  devine  captivantă.
Accentul este pus pe dezvoltarea fluenței în comunicare și cresterea încrederii copilului în capacitatea lui de a se
exprima în situații concrete.Copiii învață să vorbească, să scrie și să citească urmând o programă și o planificare
concepută pentru vârsta și nivelul lor.

Se  desfasoara  prin  externalizare,  contract  cu English  Kids  Academy  (EKA).
EKA, este  o marcă înregistrată a INTERNATIONAL HOUSE, specializată  pe cursuri  de limbă
engleză pentru copii. Profesorii EKA sunt exigent recrutaţi şi apoi introduşi într-un sistem complex
de  pregătire  aprobat  şi  inspectat  periodic  de  INTERNATIONAL HOUSE  Londra  şi  de  către
EAQUALS, sistem care constă în training intern săptămânal, seminarii lunare cu traineri externi,
cursuri online, cursuri intensive de pregătire, mentoring permanent.In anul 2014 EKA a devenit
Centru de pregatire si examinare Cambridge ESOL iar rezultatele obtinute de studenti vorbesc de la
sine despre dedicarea si profesionalismul acestei institutii:

– 99.6% dintre studentii EKA care au sustinut examenele Cambridge YLE in 2014 au obtinut
4 si 5 steme din maximum 5 posibile la proba de „Speaking”

– - 71% dintre copiii care au sustinut examenul KET, PET si FCE au trecut cu calificativele
„Pass with merit” si „Pass with Distinction”.

– In total 100% dintre ei au promovat acest examen care poate echivala proba lingvistica la
bacalaureat
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Club Șah

• 1 ședință/saptamana (1sedinta = 1h) 

Detalii:

Sahul este universal, fara bariere de varsta, sex, rasa, dizabilitati fizice sau limba. Cu o istorie glorioasa ce se
intoarce in timp cu 1300 de ani, sahul cunoaste o dezvoltare fara precedent in epoca moderna cu milioane de
partide jucate on-line zilnic in toata lumea. Rezultatele actiunilor noastre se vor vedea pe termen lung in scaderea
violentei in scoli si comunitate, in cresterea ratei de absolvire a examenelor de catre copiii nostri si in dezvoltarea
unui spirit civic european.

Se desfasoara prin externalizare, contract de colaborare cu ACADEMIA DE ȘAH, profesor Aurelian Niculae.

Alte detalii pe www.academiadesah.ro

 

Club Art Terapia

• 1 ședință/saptamana (1sedinta = 1h) 

Detalii:

Obiectivele cursului de dezvoltare personală pentru copii:

O1 – Dezvoltarea identităţii şi conştiinţei de sine.
O2 – Autocunoaşterea şi dezvoltarea autocontrolului.
O3 – Conştientizarea şi exprimarea sentimentelor şi trăirilor.
O4 – Reducerea anxietăţilor şi descărcarea tensiunilor.
O5 – Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare.
O6 – Creşterea stimei de sine.
O7 – Dezvoltarea empatiei şi respectului faţă de ceilalţi.
O8 – Dezvoltarea creativităţii şi spontaneităţii.
O9 – Antrenarea atenţiei şi memoriei.
O10 – Respectarea regulilor şi normelor sociale şi de grup.

 

METODE MODULE

• Desen şi pictură 
• Modelaj 
• Colaj 
• Teatru 
• Basme şi 

poveşti terapeutice 
• Joc 
• Muzică şi dans 

• MODULUL I – Cine sunt eu? 
• MODULUL II – Cum să rezolvăm probleme şi soluţii 
• MODULUL III – Şi eu am sentimente! 
• MODULUL IV – Ȋmi pasă de tine! 
• MODULUL V – Universul meu 
• MODULUL VI – Temerile mele 
• MODULUL VII – Povestea unui copil mare 

Workshop-uri pentru părinţi: Pentru că factorii care influenţează evoluţia unui copil sunt: genetica, mediul în 
care traieşte şi  educaţia părinţilor, parintii vor fi indrumati pentru a lua cele mai bune decizii în favoarea 
copilului, pregătindu-l pentru viaţa de adult. 

Club Math4You
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• 2 ședințe/saptamana (1sedinta = 2h) 

Detalii:

Sub indrumarea profesorilor copiii vor lucra dupa culegeri si teste pentru toate ciclurile scolare,

VIII. 4 Proiectul Learn2be extins, şcoală de vară

Programul zilnic va fi intre orele 8,00 -18,00 si va cuprinde:
8,00 – 10,00 ateliere de creatie (modelaj, pictura, asamblare, jocuri de constructii, croitorie din 
hartie, confectionare de papusi, jocuri de rol, folosirea unor materiale reciclabile, ingrijirea 
plantelor, dans si coregrafie, cantec, auditii muzicale, teatru pentru copii s.a.)
10,00 – 10,15 gustare
10,15 -12,00 studiu individual, completarea caietelor de vacanta (cu pauze de 15 min. la fiecare 30 
min  lucrate)
12,00 – 13,00 activitati recreative
13,00 -13,30 masa de pranz (doua feluri si desert)
13,30 – 15,00 odihna si relaxare
15,00 – 15,15 gustare
15,15 – 16,00 lectura, individual, completarea caietelor de lectura
16,00 – 17,00 jocuri logice si de societate (Sah, Go, Tangram, mima, jocuri de carti si alte jocuri 
cunoscute)
17,00 – 17,15 gustare
17,15 -18,00 activitati recreative

VIII.5 Proiectul Learn2be extins, start în noul an școlar

Programul zilnic va fi intre orele 8,00 -18,00  si va cuprinde:
8,00 – 9,00 activitati recreative
9,00 – 10,00 lectura, individual, completarea caietelor de lectura.
10,00 – 10,10 gustare
10,10 – 12,00 recapitulare limba romana (cu pauze de 10 min la 50 min lucrate) Folosind culegeri, 
manuale si teste, se vor completa/verifica temele de vacanta si se va reactualiza/completa informatia
de baza necesara.
12,00 – 13,00 activitati recreative
13,00 -13,30 masa de pranz (doua feluri si desert)
13,30 – 15,00 odihna si relaxare
15,00 – 15,10 gustare
15,10 -17,00 recapitulare matematica (cu pauze de 10 min la 50 min lucrate) Folosind culegeri, 
manuale si teste, se vor completa/verifica temele de vacanta si se va reactualiza/completa informatia
de baza necesara.
17,00 -18,00 activitati recreative.

VIII.6  TABERE SI EXCURSII
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În vacanțe și în week-end-uri se organizează excursii și tabere la care pot fi invitați și copii 
care nu participă la proiectul Learn2be.

IX. COLABORARI

1. S.C. SUPER-BIA COM SRL, J40/7500/2003, Cod fiscal RO 15487665, cu sediul in
Bucuresti, Sector 2, Sos. Colentina, nr. 40, Bl. 71, Sc. B, Etaj 5, Ap. 64, reprezentata
prin Dl.Virgil Smărăndescu, asigură mancarea pentru copii.

2. S.C.  MED-LINE  SOLUTIONS SRL,  cu  sediul  social  in  Bucuresti,  Str.  Emil
Racovita, nr.20, sector 4, Punct de lucru: str. Lucian Blaga, nr.4, sector 3, E-mail
office@med-line.ro,  secretariat@med-line.ro,  tel/fax:  0314381207,  Mobil
0733966759, J40/5026/2012, CUI 30144563, cont RO81INGB0000999903011497,
in  Lei,  deschis  la  ING  BANK,  RO12TREZ7045069XXX010080  deschis  la
Trezorerie sector 4, reprezentata prin d-na Alina Zota, in calitate de Director General
asigură controlul de medicină a muncii.

3. Dl.  Ebraheem  T.  Al  Baghli,  identificat  cu  pasaport  nr.  001403372,  eliberat  de
autoritatile  kuwaitiene,  la  data  de  13.06.2002,  prin  D-na  Andersson  Alice  –
Florentina cu domiciliul in Bucuresti, str. Fabrica de Gheata , nr. 12, bl. 98, ap. 59,
sector 2, Bucuresti, identificata cu CI seria RR, nr. 765381, imputernicit prin procura
nr. 949752 din 07/03/2010 asigură contractul de locațiune pentru imobilul din str.
Oteșani, nr. 1, Sector 2, București.

4. S.C.  MED-LINE  SOLUTIONS SRL,  cu  sediul  social  in  Bucuresti,  Str.  Emil
Racovita, nr.20, sector 4, Punct de lucru: str. Lucian Blaga, nr.4, sector 3, E-mail
office@med-line.ro,  secretariat@med-line.ro,  tel/fax:  0314381207,  Mobil
0733966759, J40/5026/2012, CUI 30144563, cont RO81INGB0000999903011497,
in  Lei,  deschis  la  ING  BANK,  RO12TREZ7045069XXX010080  deschis  la
Trezorerie sector 4, reprezentata prin d-na Alina Zota

mailto:office@med-line.ro
mailto:secretariat@med-line.ro
mailto:office@med-line.ro
mailto:secretariat@med-line.ro
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X ÎNSCRIERE IN PROIECT :ACT DE ADEZIUNE  la  proiectul  LEARN2BE al  Asociaţiei
ROEDU4YOU

Subscrisul/a ............................................................ identificat/ă prin CI seria ............. nr. .................
având  CNP  .............................................,  cu  datele  de  contact,  tel.  ..........................,
mob. ................................... E-mail ........................................,

prin  prezentul  Act  de  adeziune  solicit  înscrierea  copilului  meu  la  proiectul  LEARN2BE  al
Asociaţiei  ROEDU4YOU,  cu  sediul  în  mun.  Bucureşti  Str.  Cornişei,  nr.  6,  sectorul  2,  CIF
32732071, angajându-mă să respect Statutul acesteia ale cărui clauze mi-au fost aduse la cunoştinţă
şi pe care le agreez în totalitate.

Prin prezentul document îmi exprim acordul expres privind următoarele obligaţii:
 am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei ROEDU4YOU iar pe întreaga
perioadă de derulare a proiectului, îmi asum în mod expres angajamentul de a respecta dispoziţiile
Statutului  Asociaţiei  şi  de  a  nu întreprinde niciun  act  sau faptă  care  să prejudicieze  Asociaţia,
activitatea acesteia sau membrii săi;
 am luat la cunoştinţă condiţiile de eligibilitate în cadrul acestui proiect şi valoarea calculata
pentru participarea copilului meu. 
Obiectul Actului de adeziune constă în:
Participarea activa a copilului meu la activităţile din cadrul proiectului LEARN2BE al Asociaţiei
ROEDU4YOU care presupun realizarea scopului declarat de acesta.
Primirea unui newsletter în format electronic (e-mail,  sms, etc), cu informaţii privind activitatea
Asociaţiei.



Proiect Learn2be
Coordonator Corina Neculăescu
Perioadă 2014 -2017

Invitaţii la acţiunile, concursurile şi evenimentele organizate de Asociaţie sau la cele la care este
parteneră.
Dispoziţii finale
Reprezentantul părţii semnatare aderante are obligaţia contractuală de a comunica în termen de 10
zile orice modificare a datelor de identificare.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că
toate datele  de identificare din prezentul document sunt corecte fiind folosite strict  pentru uzul
intern al Asociaţiei.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN PROIECTUL LEARN2BE

1.Numele şi prenumele copilului..............................................................................................

2.Data naşterii copilului :anul.. ............... luna.....................ziua................

3.Contact (telefoane, adrese de e-mail, alte persoane care pot fi contactate)

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4. Adresa de reşedinţă:...............................................................................................................

5. Proiectul LEARN2BE

 Preluarea copilului de la școală; L M Mc J V 

 Activități recreative; L M Mc J V

 Masă și gustare; L M Mc J V

 Program de odihnă între orele 13,30 -14,30; L M Mc J V

 Club Learn2be; L M Mc J V

 Club Mate4you; L M Mc J V S

 ClubEnglish4you- Cambridge; L Mc 

 Club Art Terapia; Mc J 

 Club In4you ; V

 Club de șah; L M Mc J V

 Workshop pentru părinti; Mc J 

 Petreceri aniversare și sărbători tradiţionale.

7.Probleme speciale de sănătate (descriere/tratament/alergii/intoleranţe) 

 ......................................................................................................................................................

Declar pe propria raspundere ca am apelat la serviciile Asociatiei ROEDU4YOU deoarece copilul

meu are nevoie de ajutor extracurricular. Orice alta colaborare cu Asociatia ROEDU4YOU privind

calitatea de membru al acesteia sau donatie/sponsorizare catre aceasta nu imi este impusa.
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XI SPONSORIZARI

Capitolul 1 – Părţile contractului
Art. 1 Între:

....................................................................,  persoană  fizică, identificat/ă  prin  CI  seria  .............
nr. ................. având CNP ............................................., cu datele de contact, tel. ..........................,
E-mail ........................................,
denumită în continuare SPONSOR.

 Sau 
Art. 1 Între:
______________________________,  persoană  juridică,  cu  sediul  în  localitatea
________________,  adresa  ___________________________________________,  tel.
____________________________, e-mail: ____________________________________, înregistrat
la  Registrul  Comerţului  cu  nr.  ____________,  cod  fiscal  ______________,  cont  (cod  IBAN):
___________________________, deschis la Banca ______________________________, sucursala
_____________________________,  reprezentată  prin  ______________________________,  în
calitate de ___________________, denumită în continuare SPONSOR.
şi

ASOCIAŢIA ROEDU4YOU,  persoană  juridică,  cu  sediul  în  localitatea  BUCUREŞTI,  adresa
STR.  CORNIŞEI,  NR.6,  SECTOR  2,  tel.  0723224293,  e-mail:  roedu4you@gmail.com,  site
http://roedu4you.ro/ , cod fiscal 32732071, cont (cod IBAN): RO70RZBR 0000 0600 1649 4953
deschis la Banca RAIFFEISEN, sucursala COLENTINA, reprezentată prin Neculăescu Corina, în
calitate de preşedinte, denumită în continuare BENEFICIAR

se încheie prezentul contract de sponsorizare, contractul constituind obiectul complet al înţelegerii
dintre părţi.

Capitolul 2 – Obiectul contractului:
Art. 2. Obiectul prezentului contract este sponsorizarea BENEFICIARULUI cu:
Bani  /  produse  în  valoare  de  __________________________________  lei  (în  cifre  şi  litere),
destinată pentru desfăşurarea activităţilor specifice scopului declarat la filiala din str. Oteşani, nr. 1,
sector 2, Bucureşti.

Capitolul 3 – Durata contractului
Art. 3. Contractul este valabil pentru o singură sponsorizare.
Art. 4. Prelungirea contractului se face prin act adiţional.

Capitolul 4. Dispoziţii finale
Art. 5. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, un exemplar pentru fiecare în parte,
fiecare având aceeaşi putere valabilă.
Art. 6. Acest contract a fost încheiat sub imperiul legislaţiei în vigoare.

http://roedu4you.ro/
http://_____________/
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XII POSIBILITATI DE PROMOVARE

Vor fi promovate activitatile si rezultatele obtinute in cadrul proiectului prin:

– Site-ul Asociatiei Roedu4you, roedu4you.ro

– pagina de Facebook Roedu4you

XIII METODE DE EVALUARE

Se vor aplica peroidic chestionare pentru beneficiarii proiectului:

                                               Chestionar pentru parinti

NUMELE SI PRENUMELE:..........................................................................................
VARSTA SI OCUPATIA:...............................................................................................

1) Numarul de copii pe care ii aveti in intretinere  ___, din care la centrul educational
sunt ?  ___

2) Care a fost motivul pentru care ati optat pentru acest centru educational?
 …………………………………………………………………......................................
     
3) Cum s-a descurcat copilul dumneavoastra in anul scolar precedent?
  …………………………………………………….........................................................

 4) Sunteti multumit de calitatea procesului de instruire al copilului?
      a) Nemultumiti
      b)Relativ multumiti
      c)Foarte multumiti

 
5)Cum va propuneti sa il ajutati pe copilul dumneavoastra in acest an scolar?
...........................................................................................................................................

6) Precizati care este disciplina la care copilul dumneavoastra a intampinat cele mai
mari dificultati?

………………………………………………………………………..............................

7)  Va  simtiti  sprijiniti  de  centrul  educational  in  activitatea  educativa  a  copiilor
dumneavostra ?

Da
Nu
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8)  Sunteti  informati  de  catre  profesori  de  rezultatele  scolare  si  comportamentul
copilului dumneavoastra in centrul educational ?

Da
Ocazional
Nu

9) Considerati eficienta comunicarea centrului educational cu parintii?
Da
Nu

10) Ati fost consultati in alegerea disciplinelor optionale?
       Da
       Nu

11) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra  de clubul de sah?
      a) Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
       d)Deloc interesati

12) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra  de clubul de limbi straine?
       a)Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
       d)Deloc interesati

13) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra  de clubul de informatica?
       a)Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
       d)Deloc interesati

14) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra de clubul de lectura?
       a)Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
       d)Deloc interesati

15) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra  de clubul de Art Terapia?
       a)Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
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       d)Deloc interesati

16) Cat de interesati sunt copiii dumneavoastra de clubul de Mind Lab?
       a)Foarte interesati
       b)Interesati
       c)Putin interesati
       d)Deloc interesati
17) Sunteti multumiti de calitatea mesei?
     Da
     Nu

18)Bifati  avantajele  pe care le  considerati  ca exista in situatia frecventarii  unui
astfel de program?

    a)Copilul nu mai are teme pt acasa
    b)Temele sunt efectuate corect si in conformitate cu cerintele invatatorului
    c)Clarificarea unor notiuni neintelese de catre copil
    d)Socializarea copilului
    e)Implicarea copilului si in alte activitati distractive
    f)Reducerea nelinistii parintilor legata de nesupravegherea copilului in timpul cat
sunt la serviciu.
     g)...................................................................................................................................

19) Ce dezavantaje credeti ca are un astfel de program?
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

20)Ce propuneri aveti  pentru buna desfasurare a centrului educational ?
…................................................................................................................................................
..................................................................................................................................

 Chestionar pentru copii

Nume:
Varsta:
Clasa:

 Cum ti s-a parut anul anterior in cadrul centrului?
       Simboluri
2)Esti multumit de cei care se ocupa de educatia ta?
   simboluri
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3)Care este disciplina la care intampini dificultati?
   Limba si literatura romana
   Matematica
   Informatica
   Limba engleza

4)Cat de mult iti place clubul de sah?
Simboluri
5) Cat de mult iti place clubul de limbi straine?
Simboluri
6)Cat de mult iti place clubul de informatica?
Simboluri

7)Cat de mult iti place clubul de lectura?
Simboluri

8)Cat de mult iti place clubul de Mind Lab?
Simboluri

9)Cat de mult iti place clubul Art Terapia?
Simboluri

10)Pe o scala de la 1-10 cat de multa va place mancarea de la centru?

                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11)Pe o scala  de la 1-10 cat de mult va place gustarea de la centru?
                   1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

12)Programul de activitati de la centru este unul incarcat?
Da
Nu
13)Ai suficient timp de recreere la centru?
Da
Nu

14)Modul in care iti petreci timpul de joaca cu colegii este unul placut?
Da    
Nu
  Sunt lucruri pe care ai vrea sa le comunici mai in detaliu 

15)Ai vrea sa schimbi sau sa imbunatatesti ceva, si daca da ce anume?

16)Sunt lucruri pe care ai vrea sa le comunici mai in detaliu?
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XIV CRITERII DE EVALUARE

La finalul  Proiectului se va organiza o întâlnire focus grup cu părinţii  copiilor

care au beneficiat de activitati. Discutia se va concentra pe următoarele probleme :

1. Au fost satisfacute nevoile specifice ale părinţilor pentru creşterea şi educarea şcolarilor

(06- 18 ani) prin facilităţile şi serviciile furnizate de centrul educational Roedu4you.

2.  Accesul  la  serviciile  oferite  pentru  perioada  colarizarii  (supraveghere,  educaţie,ș

sănătate, protecţie socială) şi  problemele cu care se confruntă părinţii  (taxe, transport,

nivel  scăzut  de  comunicare  cu  managerii  şi  educatorii,  atitudini  discriminatoare,  lipsa

inţelegerii problemelor părinţilor) au fost diminuate sau rezolvate.

3.  Calitatea serviciilor  furnizate în ceea ce priveşte sănătatea,  nutriţia,  educaţia  a fost

satisfacatoare.


