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Investeşte în  oameni! 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”. 

Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurie a scolii” 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a copiilor prescolari care provin din medii dezavantajate in scopul 

prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii” 

Contract POSDRU/91/2.2/S/59988 

  
  

Notificare privind demararea proiectului 
 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei, 
Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, a demarat în data de 01.08.2010 proiectul cu titlul 
„Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în 
scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” , cu o durată de implementare de 36 luni. 
  

Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 3.052.421 lei din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul 
cererii de proiecte nr. 91, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. 
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurie a scolii” 
după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/91/2.2/S/59988 
  

Proiectul va fi implementat de către Universitatea Babeş-Bolyai în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Cluj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.  
 

În cadrul Universităţii Babeş-Bolyai proiectul beneficiază de sprijin şi consiliere în implementare 
din partea echipei Oficiului de Accesare a Fondurilor Europene, structură care are ca misiune asigurarea 
măririi continue a accesului UBB la fonduri europene, identificarea şi analiza oportunităţilor de accesare a 
fondurilor Uniunii Europene, acordarea de asistenţă la elaborarea şi gestionarea proiectelor. 
 
 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea de servicii integrate 
de prevenţie primară şi terţiară pentru copiii preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul 
prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.  

 
Obiectivele specifice sunt:  

Menţinerea în sistemul de educaţie şi formare iniţiala a copiilor din învăţământul preşcolar care provin din 
medii dezavantajate.  

 
Sprijinirea unui număr de 2500 de copii din învăţământul preşcolar care provin din medii dezavantajate 

de a părăsi învăţământul prin implicarea activă atât a actorilor din sistemul educaţie preşcolară cât şi a 
familiei în procesul de dezvoltare emoţională.  

 
Formarea unui număr de 20 de consilieri în domeniul sănătăţii mentale a copilului pentru a obţine 
competenţe de psihoterapie şi psihologie clinică în acord cu reglementările în vigoare pentru a oferi 
servicii de asistenţă specializată copiilor cu risc de abandon şcolar.  

 
Oferirea de servicii de orientare şi consiliere psihologică, educaţie remedială, includerea în programe 
validate ştiinţific de prevenţie primară şi secundară a copiilor preşcolari din medii dezavantajate cu 
probleme de sănătate mentală. 

 
Rezultatele anticipate: 

2500 de copii preşcolari sprijiniţi în programul de prevenţie a părăsirii timpurii a şcolii;  
250 de educatori implicaţi în program;  

2500 de părinţi implicaţi în program;  
30 de directori de gradiniţe implicaţi în proiect;  
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20 de psihologi formaţi în domeniul sănătăţii mentale a copilului;  
250 de copii preşcolari şi 250 părinţi ai acestora cărora li se va acorda intervenţie de specialitate;  
10 lucrări ştiintifice (prezentate sau publicate);  
Realizarea unei conferinte nationale de diseminare de bune practici si publicatii;  
7 Newsletter-uri de diseminare;  
6 workshop-uri pentru diseminare;  

 
Persoanele interesate să facă parte din grupul ţintă, precum şi toţi cei interesaţi să obţină detalii 

privind implementarea proiectului sunt rugaţi să contacteze echipa de management a proiectului pentru 
mai multe informaţii: Manager proiect - Alin DAVID, Tel: 0264590064, Email: alindavid1@gmail.com, 
www.dezvoltareemotionala.ro.     
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