Sprijin educational pentru
scolari si prescolari

SPRIJIN EDUCATIONAL PENTRU SCOLARI SI PRESCOLARI.
Proiect depus pe POSDRU , in valoare de 17 miliarde lei vechi. In faza de implementare.
Activitatile proiectului urmaresc prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru
prescolari si elevi din comuna, prin mentinerea in educatie a copiilor cu performante scolare
scazute, cu cerinte educative speciale sau proveniti din medii sociale si familiale precare,
expusi riscului de a abandona/parasi timpuriu scoala
Interventia se bazeaza pe programe integrate destinate:
- prescolarilor si scolarilor prin oferirea de programe de tip invatare asistata, adaptarea
curricumului din invatamantul prescolar, gradinita de vara, educatie remediala prin programe de
tip scoala dupa scoala, orientare, consiliere si asistenta eductaionala, scoala de vara si
activitati extracurriculare
-familiilor copiilor prin activitati desfasurate cu si pentru acestia: sprijin financiar,
orientare, consiliere si asistenta educationala, sociala si psihologica; scoala parintilor,
-comunitatii pentru crearea unui parteneriat intre scoala, parinti, servicii sociale, de
ocupare, de sanatate si alte institutii locale/judetene
Avand in vedere ca nivelul scazut de educatie si parasirea timpurie a scolii sunt considerati a
fi factori care duc la sporirea riscului de a deveni somer si de a intra in randul somerilor de
lunga durata si ca obiectivele proiectului abordeaza aceste probleme pentru
ameliorarea/inlaturarea lor pe termen lung si scurt, se contribuie la realizarea obiectivului
general POS DRU Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea
educatiei si invatarii pe parcursul vie牛ii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite
pentru participarea viitoare pe piata muncii moderne, flexibila si inclusiva
Proiectul, prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 2, DMI
2.2. prin abordarea integrata a problematicii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Si
anume: activitatile sunt orientate catre imbunatatirea calitatii actului educational, implicarea
parintilor pentru imbunatatirea actului educational si cresterea implicarii
comunitatii/institutiilor pentru reducerea fenomenului, prin campanie de crestere a nivelului de
constientizare
Obiectiv general:
- Cresterea accesului si participarii in invatamantul primar si secundar inferior pentru copii
din mediul rural prin programe integrate de sprijin al procesului educational
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea de servicii educationale pentru sprijinirea a 50 de prescolari si 200 de scolari
din comuna aflati la risc de abandon/parasire timpurie a scolii, pe durata a 20 luni de proiect
2. Cresterea cu 60 % a implicarii comunitatii in activitatile desfasurate de scoala pentru
prevenirea fenomenului de parasire timpurie, pe durata proiectului
3. Cresterea cu 70 % a nivelului de informare in comunitate fata de riscurile generate de
fenomenul de parasire timpurie a scolii, pe perioada proiectului
Inspectoratul judetean de Politie Valcea, inaugureaza la Prundeni prima sectie de Politie
Rurala.
Joi 15 septembrie anul curent, se inaugureaza Sectia nr.4 Politie Rurala Prundeni. Activitatea
acesteia se desfasoara inca de la 1 septembrie a.c. dupa cum ne spunea comisarul de politie
Constantin Frincu. La nivelul sau opereaza un numar de 21 de lucratori de politie organizati in
birouri de investigatii criminale, siguranta publica si proximitate si actioneaza pe raza
localitatilor Prundeni, Orlesti, Scundu, Ionesti, Dragoesti si Olanu. Participantii la
inaugurare vor avea satisfactia vizitarii uneia din cele mai dotate sectii de politie la nivel
judetean, daca nu din tara si nu numai.
Dotarea cu mobilier, calculatoare, centrala telefonica, xerox, sistem de supraveghere video,
sistem de alarma, televizoare etc, s-a efectuat de catre autoritatea locala. O data cu
infiintarea acestei sectii, politistul va fi observat tot mai mult in strada.
La inaugurare participa sefi de sectii din raza de activitate a Politiei Dragasani, primari,
autoritati judetene si centrale.

