
… de peste două decenii Asociația ”Sprijiniți copiii” 
investește în educarea copiilor, în special a celor 
proveniți din satele de munte. În cei 24 de ani de 
activitate am schimbat în bine viața la zeci de mii de 
copii, bucurie posibilă datorită oamenilor care s-au 
alăturat misiunii organizației: părinți, salariați, part-
eneri, colaboratori, voluntari, sponsori, finanțatori și
donatori de resurse diverse. Suntem recunoscuți la 
nivel national ca și furnizor model de servicii inte-
grate, iar proiectele noastre au fost premiate în 
cadrul Galei Societății Civile - competiție dedicată 
recunoașterii excelenției activității sectorului asoci-
ativ din România. Am adus ” 4 OSCARE” ale soci-
etății civile în județul Alba, rezultat care spune 
multe despre continuitate, perseverență, trăinicie și 
credința că oamenii pot schimba răul în bine.
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”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte” - un proiect care susține prevenirea abandonului școlar 
  Proiectul se desfășoară în 8 grădinițe, 9 școli primare și 5 școli gimnaziale din satele Pianu de Jos, Pianu de Sus, 
Strungari, Purcăreți, Răchita, Căpîlna, Loman, Pleși și Tonea. Toate satele sunt învecinate, iar partea montană reprez-
intă peste 85% din suprafața localităților amintite, acestea fiind așezate pe o diferență de nivel de la 300 m până la 
1374 m. Scăderea populației, inclusiv a celei școlare, a condus la închiderea unor structuri de învățământ. În prezent 
nu există grădiniță în satele Plaiuri, Mugești, Călene, Margineni, Tonea și Pleși. Totodată, există doar învățământ 
primarprimar în Purcăreți, Mugești, Căpîlna, Pleși și Tonea, fapt care a condus la migrarea populației școlare spre școlile din 
Strungari (Campus scolar) și Loman (internat). Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unui sistem integrat de identificare, înregistrare și susținere a 340 de copii din 13 sate izolate de munte 
să frecventeze învățământul ante-preșcolar și preșcolar. 
2. Promovarea accesului egal la învățământul școlar primar și secundar de calitate pentru 350 de elevi din 13 sate 
izolate de munte. 

Campusul școlar Strungari este un complex prin care asigurăm servicii integrate pentru  elevii care nu au condiții de frecventare a școlii în satul de domiciliu. Format din Centrul educativ, 
Adăpostul săptămânal ~Casa din munte~ și Locul de petrecere a timpului liber, campusul contribuie la prevenirea abandonului școlar din 3 Unități Adminsitrativ –Teritoriale 
(Pianu, Săliște și Cugir) datorită serviciilor furnizate: identificare de nevoi individuale şi familiale; îngrijire, supraveghere, igienizare; educaţie diferenţiată; consiliere/orientare șco-
lară și vocațională; reprezentare de interese; asistență psihopedagogică; socializare şi petrecere a timpului liber; cazare cu caracter săptămânal; pregatirea și servirea mesei.

  În cadrul școlilor din Pianu de Jos, Pianu de Sus, Loman și Răch-
ita, 48 de elevi din ciclul primar  beneficiază  de sprijin de specialitate 
de la 4 instructori educatori pentru depășirea situațiilor de dificultate 
în procesul de învățare, pregătire a temelor, alfabetizare funcțională 
prin încurajarea lecturii independente și de grup. Sunt organizate  și  
activități de autocunoaștere și de dezvoltare personală, precum și 
recreative. Zilnic, beneficiarii primesc hrană caldă sub formă de ca-
tering și periodic rechizite, materiale educative și produse igenico 
sanitare. Programul este avizat de către Inspectoratul Școlar 
Județean Alba și se desfășoară după orele de curs.

  La Pianu de Jos, prin proiect, s-a realizat o unitate de îngrijire și 
educație timpurie pentru 14 copii între 2 și 3 ani, denumită Centrul 
de zi pentru antepreșcolari. Înființată în baza Metodologiei de or-
ganizare şi funcţionare a creşelor, unitatea furnizează servicii de în-
grjire, supraveghere si educatie. Beneficiarii primesc zilnic o gustare 
și masă de prânz sub formă de catering.  Educatorii specializați des-
fășoară acțiunile educative pe baza Curricumului național de edu
cație timpurie, iar spațiul este amenajat, dotat și avizat conform pre-
vederilor legale în vigoare. Ce spun părinții?
”…fetița mea ia parte în fiecare zi la activitățile desfășurate la „Cen-
trul de zi” și s-a acomodat foarte bine în colectivitate..“ 
“...suntem plăcut surprinși de evoluția fetiței noastre! În primele zile 
era de nedesprins de buni sau mami și acum chiar și doarme la 
creșă.”
”… spațiul este bine organizat, curat, dispune de jucării noi, meniul 
este diversificat, iar pesonalul este bine pregătit și atent la  nevoile 
fiecărui copil”.

Creșa de la …țară

  Sunt organizate 4 grupe cu program prelun-
git pentru 40 de preșcolari din satele Pianu de 
Jos, Pianu de Sus și Răchita. Serviciile educa-
tive sunt asigurate de 4 instructori educatori care 
aplică cerințele specifice grădinițelor cu program 
prelungit. Prin proiect s-au făcut dotările nece-
sare pentru dormitoare și sunt asigurate masa 
de prânz, rechizite, material igienico–sanitare, 
jocuri și jucării. 
”...grupele cu program prelungit din comuna 
Pianu asigură menținerea copiilor înscriși în 
școala noastră, părinții nemaifiind nevoiți să-i  
transfere la oraș, la grădinițe cu program prelun-
git. Toată lumea are de câștigat: copiii, părinții, 
școala și comunitatea.“

Grădinița pe Roți și …. Grădinița după...grădiniță 

Zona prioritară pentru educație timpurie 
Recea are ca și obiectiv sprijinirea acţiunilor ed-
ucative pentru copiii care provin din familii în 
care se practică transhumanța. Mulți dintre ei lo-
cuiesc în sate în care nu mai există grădinițe/ 
școli, ceea ce generează risc de abandon școlar 
și /sau un nivel redus de educație și integrare 
social. În lunile de vară ei însotesc familia în 
zonele montante înalte și noi vom urca alaturi de 
ei pe Vârful Recea pentru a desfășura împreună 
activități educative și de socializare.  

”Programul ,,Școală după școală,, vine în sprijinul copiilor, dar și 
al părinților. Conținutul acțiunilor educative susține recuperarea 
deficitului educațional identificat prin individualizarea sprijinului de 
specialitate la potențialul și ritmul fiecărui beneficiar”, apreciază  
instructorii educatori. 

   Noi abordăm animația ca un întreg prin care descoperim și 
valorificăm pentru fiecare copil potențialul de exprimare, relaționare 
cu ceilalți, de întrajutorare și inovație socială, de învățare și manife-
stare culturală. Desfășurăm activități de tip social, cultural, fizic şi 
sportiv cu grupuri mici de elevi organizați pe tipuri de deficit edu-
cațional/ grad de integrare socială și școlară pentru a fi ușor moti-
vați să învețe să își controleze comportamentul, să gândească în 
avans și să acționeze pentru a finaliza o acțiune planificată. 
Săptămânal cel puțin 30 copiii sunt implicați în acțiunile caravanei.

Caravana de incluziune școlară prin animație socio-educativă   Unitate mobilă de sprijin pentru educație de calitate

    Prin unitatea mobilă asigurăm personal de sprijin pentru 
creșterea calității serviciilor educaționale. Deplasăm în școli o 
echipa formată din sociolog, asistenți sociali, consilier de orientare 
școlară și  psihopedagog să furnizeze servicii si măsuri  de inte-
grare școlară: identificarea deficitului educațional și a cauzelor 
care-l generează; cunoașterea stilului de învățare și a dificultăților 
elevilor cu rezultate școlare slabe; consiliere socială și psihopeda-
gogică, orientare școlară și vocațională; colaborarea cu cadrele 
didactice în desfășurarea de acțiuni individualizate de învățare. În 
perioada octombrie 2018-mai 2019 au beneficiat de serviciile 
Unității mobile 293 de elevi. 

Structuri și servicii prin care se asigură atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor  proiectului  

Campusul școlar Strungari – 
locul unde copiii și ideile  se dezvoltă de 18 ani

Rețea rurală de integrare școlară

Programul 
”Școala după școală”

Servicii comunitare integrate pentru copii 
ante-prescolari si preșcolari  ( 2-5 ani)
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