18.01.2021

Comunicat de presă
privind începerea implementării proiectului “Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea Sud- Muntenia”
Asociaţia de Dezvoltare Intrecomunitară Zona Metropolitană Bucuresti (ADIZMB) anunţă începerea activităţilor proiectului
Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea Sud- Muntenia – Cod Smis 2014+: 133072, proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, derulat în perioada 24.12.2020 – 23.06.2023, în Regiunea Sud Muntenia cu o valoare totală de 4.148.785,75 lei, valoarea cofinanţării Uniunii Europene fiind de 3.526.467,86 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în înființarea serviciilor de educație antepreșcolară în comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova și
în comuna Poiana, jud. Dâmbovița prin măsuri integrate atât pentru părinți, cât și pentru copii, măsuri care pe termen mediu vor conduce la
creșterea ratei de participare la educația antepreșcolară a copiilor de până la 2 ani.
Rezultate așteptate
– 1 echipă de implementare instruită cu privire la obiectivele proiectului şi metodologia de implementare; Evidenţa cheltuielilor şi rapoarte
financiare realizate, cererile de prefinanțare, rambursare şi plată întocmite; O comisie de achiziţii realizată; Comunicate de presă online,
mape, afișe, pliante, bannere, pixuri inscripționate, blocnotes, roll-up, autocolante pentru active fixe;
– 80 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate și 80 de copii cu vârsta
între 0-2 ani, neînscriși la creșă cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, înregistrați în cadrul proiectului; 80 de
părinți/tutori/persoane care au în grijă copii cu părinți plecați în străinătate capabile să identifice în urma sesiunilor de informare și
consiliere, nevoile copiilor antepreșcolari, precum și să recunoască importanța educației timpurii;
– 1 serviciu de sprijin pentru părinții/tutorii/persoanele care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate; 2 servicii de
educație timpurie antepreșcolară înființate în comuna Filipeștii de Târg, jud. Prahova și comuna Poiana, jud. Dâmbovița; 2 servicii de
educație timpurie funcționale;
– 16 cadre didactice/personal suport identificate în vederea asigurării resurselor umane calificate pentru serviciile de educație
antepreșcolară înființate/dezvoltate la nivel de proiect; 16 cadre didactice/personal suport certificate în vederea asigurării resurselor
umane calificate pentru serviciile de educație antepreșcolară înființate/dezvoltate la nivel de proiect.
Datele de contact ale beneficiarului sunt următoarele:
– Dl. Cristian ANTON, tel: 031.425.0178, fax: 021.318.01.12, email: proiect.133072@gmail.com.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

