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Oltenia1
Ghidul solicitantului de granturi
pentru programe de activități
de vară

APRILIE 2014

__________________
1. Cu precădere județele Dolj, Olt și Gorj.

Schema de granturi comunitare
Cererea de finanțare pentru comunităţi din regiunea Oltenia
Context şi descrierea programului de granturi
Durabilitatea și sustenabilitatea serviciilor de prevenire și a proiectelor dezvoltate la
nivel comunitar, reprezintă pentru fundația Terre des hommes (Tdh) motivația pentru
care a lansat apeluri pentru granturi comunitare prin care s-a acordat finanțare pentru
72 de proiecte. Prin fondurile accesate,instituţiile publice şi/sau ONG-urile locale au
reuşit să organizeze o gamă variată de programe şi activităţi pentru copii. Liniile de
finanţare au acoperit trei tipuri principale de servicii ce au vizat:
Educaţie şi alternative / oportunităţi de petrecere a timpului liber
 activităţi de vară – 17 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând
suma de 28.900 RON
 activităţi de tip “Şcoală după Şcoală” – 8 proiecte pentru care Tdh a asigurat
finanţare totalizând suma de 68.000 RON
 amenajarea, utilarea şi securizarea unor spaţii destinate procesului instructiveducativ şi/sau spaţii de joacă sau recreere pentru copii) – 6 proiecte pentru care
Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de 34.800 RON


Promovarea dreptului copilului la participare şi luarea deciziilor care îl
privesc în mod direct
 organizarea evenimentului “Ziua Ştafetei – Acum decid eu.” - 37 proiecte pentru
care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de 62.904 RON
 activităţi pentru dezvoltarea atitudinii civice active şi implicarea/participarea
copilului) – 2 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare totalizând suma de
5.000 RON



Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru copii şi
femei însărcinate/femei care alăptează, din comunităţi rurale şi/sau urbane,
aparţinând grupurilor dezavantajate socio-economic – şi în mod special
minorităţii de etnie rroma – 2 proiecte pentru care Tdh a asigurat finanţare
totalizând suma de 23.100 RON

În fiecare an, odată cu încălzirea vremii copiii și părinții încep să se gândească la vară,
la vacanță școlară, la schimbările din rutina zilnică și posibilitatea de a participa la
programe de activități de vară. Pentru copii, în general, activitățile de vară înseamnă
distracție, experiențe noi și stabilirea de noi prietenii. Pentru părinți, activitățile de vară
sunt un suport în eforturile lor de a asigura bunăstarea psihică a copiilor lor, prin
implicarea în activități distractive și educative în timpul vacanței școlare. Pentru copiii
care se confruntă cu probleme economice, stigmatizare și marginalizare, participarea
la activități reprezintă o oportunitate de a scăpa de dificultățile vieții și de a simți ce
înseamnă a fi copil, învățând și distrându-se într-un mediu sigur.
Activitățile de vară oferă un mediu potrivit unde copiii se simt confortabil, se distrează,
învață noi și interesante lucruri despre ei înșiși și despre viață, consolidându-și abilitățile
psihice și emoționale pentru a face față noilor provocări și experiențe. De asemenea, ei
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își dezvoltă abilitățile de a-și exprima și comunica gândurile și îngrijorările, de a-și
construi încrederea în ei înșiși prin dezvoltarea de noi prietenii și experimentează
participarea activă în activități incluzive. În acest fel, activitățile de vară sunt o bună
oportunitate de a răspunde nevoilor copiilor, sub forme diferite, reuşind să aibă un
impact la nivelul dezvoltării personale, psihice, emoționale și sociale.
Aplicanții sunt încurajați să organizeze activități educaționale dar în același timp
recreative pentru atragerea copiilor vulnerabili, neexistând restricții în planificarea de
activități. Toți actorii locali care lucrează în domeniul protecției şi promovării drepturilor
copiilor ar trebui să se implice activ în organizarea de activități de vară pentru copiii din
comunitățile lor. Colaborarea și eforturile lor pot asigura furnizarea de activități educative
și de divertisment într-un mediu sigur.
Organizarea programului necesită planificare, muncă și dăruire, cooperare și coordonare
între diferiți actori, planificare logistică și programatică precum și o finanțare
corespunzătoare. Este nevoie, de asemenea, de luarea de decizii, în scopul de a avea
un impact pozitiv asupra bunăstării copiilor. Cu toate acestea, procesul poate fi
gestionat, printr-o planificare în timp util, cu un parteneriat eficient și sprijin al actorilor și
mai presus de toate, prin consultarea periodică a copiilor înșiși. Se așteaptă ca,
propunerile de proiecte, să cuprindă activităti/servicii care să asigure accesul la educație
formală și non-formală, incluziune și participare socială pentru copiii expuși diverselor
riscuri sociale.
Propunerea de proiect depusă de aplicant va trebui să fie validată prin consultarea cu
membrii Consilului Comunitar Consultativ (CCC) sau cu membrii unui Grup de Acţiune
Locală (GAL), copiii ca potenţiali beneficiari, reprezentanţii legali ai acestora, cadrele
didactice, reprezentanţi ai instituţiilor locale şi/sau alte organizaţii partenere. În
acest sens, aplicantul se va asigura că membrii CCC sau GAL, potenţialii
beneficiari şi parteneri au fost consultaţi în procesul de concepere a acesteia. Granturile
se acordă pentru iniţiative depuse de reprezentanţi ai localităţilor de pe raza judeţelor
Dolj, Gorj, Olt, care au un potenţial semnificativ de a demonstra suport comunitar faţă
de copiii şi familiile dezavantajate. Pentru a putea solicita finanţarea proiectului din
partea Terre des hommes, aplicanţii vor face dovada mobilizării comunitare prin
obţinerea avizului favorabil din partea membrilor Consiliilor Comunitare
Consultative sau din partea membrilor Grupurilor de Acţiune Locală.

Sume alocate
Suma totală alocată pentru acest apel de granturi este de 34 000 RON. Această
sumă va fi distribuită, în urma procesului de selecție a propunerilor, astfel încât să
asigure finanțare pentru un total de 20 de proiecte. Valoarea finanțată de Terre des
hommes este în cuantum de maxim 1 700 RON / proiect.
Contribuţia din partea comunității locale este de minim 20% din suma finanțată de Tdh.
Exemple de contribuţii în natură sunt: bunuri donate sau puse la dispoziţie, suport tehnic
(aparate foto sau de filmat, calculatoare, video-proiectoare), echipament specific
activităţilor sportive, servicii oferite de persoane individuale în mod voluntar şi cu titlu
gratuit (transport, traducere, catering, îndrumare, servicii medicale), punerea la dispoziţie
de terenuri, clădiri, săli de clasă, etc.
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Fundaţia Terre des hommes se angajează să:




ofere, asistenţă tehnică şi consultanţă pentru a sprijini comunităţile în a înţelege
mai bine şi a fi mai implicate în activităţi comunitare centrate pe copil și familie.
faciliteze diseminarea şi schimbul de informaţii în cadrul întâlnirilor cu membrii
comunităţilor organizate cu scopul de a răspunde la întrebări şi de a le asculta
îngrijorările acestora.
organizeze cel puțin 4 vizite de monitorizare a activităților organizate de
fiecare aplicant, în perioda de implementare a acestui program.

Personalul Terre des hommes, prin serviciile de consultanță și asistență tehnică,
își propune să vină în sprijinul membrilor comunităţii pentru a identifica mult mai uşor
copiii aflaţi în situaţii de risc, să prevină şi să răspundă riscurilor semnificative la care
aceştia sunt expuşi, mobilizând actorii locali în jurul aspectelor legate de protecţia
copilului şi de incluziunea socială.
Comisia de evaluare a propunerilor de proiecte va fi compusă din persoane din cadrul
echipei Fundaţiei Terre des hommes, Ambasadori ai Copiilor implicați în proiecte
derulate de Tdh în România, Asociația C.R.O.N.O., Casa Corpului Didactic și
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, reprezentanți ai unui ONG rroma şi alți factori
de decizie.
Termene pentru aplicanți:










30 Aprilie 2014 – Lansarea apelului pentru propuneri de proiecte,
1 – 27 Mai 2014 – Trimiterea/înscrierea proiectelor. (Ultima zi de transmitere
aplicaţiilor este 27 mai, ora 00:00. Aplicaţiile ce vor fi transmise după această
dată NU vor mai fi luate în consideraţie pentru selecţie).
27 Mai – 6 Iunie 2014 – Evaluarea proiectelor și efectuarea de vizite în comunitățile
care au aplicat pentru finanțare.
6 – 9 Iunie 2014 – Juriul va anunța proiectele câștigătoare.
9 – 13 Iunie 2014 – Semnarea contractelor
16 – 18 Iunie 2014 – Grupurile comunitare vor primi prima tranșă de finanțare (90%)
pentru procurarea materialelor necesare
23 Iunie – 29 August - Proiectele vor fi implementate în comunități
30 August – 5 Septembrie – Transmiterea rapoartelor narative și financiare
5 - 8 Septembrie - Grupurile comunitare vor primi a doua tranșă de finanțare (10%).

Aplicaţiile se pot transmite electronic la adresa de e-mail: granturi.comunitati@tdh.ro sau
prin poştă, str. Iancu Jianu, nr.26, Craiova, astfel încât sa fie primite până la termenul
specificat mai sus.
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I.

Scop și Obiective

Programul are ca scop includerea a cel puțin 600 de copii, din 20 de comunități din
județele Dolj, Olt și Gorj în programe de educație formală și non-formală, de incluziune
socială și participare activă.
Obiectivul operațional este ca în 20 de comune din cele 3 județe, Consiliile Comunitare
Consultative să fie implicate în organizarea de activități de vară pentru copiii vulnerabili.

II. Criterii de eligibilitate
A. Aplicanți
La această cerere de finanţare pot să aplice instituții de învățământ de la nivelul
localității sau orice alte instituții sau organizații (formale sau informale: biserici, primării,
ONG-uri, asociații de părinți, grupuri de inițiativă, Grupuri de Acţiune Locală, etc.)
recunoscute de CCC ca activând și lucrând în beneficiul copiilor din comunitate.
Instituțiile sau organizațiile informale trebuie să fie înregistrate sau să funcționeze
în localitatea unde va fi implementat proiectul. Dacă este necesar, aplicanții pot să
aibă ca parteneri organizații/instituții din exteriorul localității cu condiția de a justifica
participarea acestora la proiect.
B. Activități
Aplicanții sunt încurajați să organizeze activități educaționale și recreative pentru
atragerea copiilor vulnerabili la școală pe perioada vacanței de vară. Nu există restricții
în planificarea unor activități care justifică îndeplinirea obiectivelor proiectului.
O mare importanță se acordă consultării copiilor în selectarea tipurilor de activități.
Exemple de activităţi:
Activități de învățare
Activităţi ludice, de recreere (jocuri şi sport), de divertisment
Activități de sensibilizare cu privire la situaţiile de risc la care pot fi expuşi copiii
Activități informative cu privire la drepturile copilului
Activități ce promovează participarea copiilor
Activități cu o contribuție pozitivă asupra copiilor pentru a fi capabili de a-și
dezvolta încrederea în sine, cooperarea cu ceilalți, comunicarea și integrarea
C. Grupul țintă
Grupul țintă se va constitui în urma consultării elevilor și a reprezentanților legali ai
acestora, a cadrelor didactice, a membrilor CCC și/sau a altor reprezentanți ai
instituțiilor publice sau private din localitate care lucrează cu și pentru copii.
Selecția grupului țintă se va face ținând cont de unele criterii de vulnerabilitate
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precum:
- frecvența școlară redusă
- risc de abandon sau de eșec (corigenție, repetenție) școlar
- apartenența la grupuri etnice minoritare
- lipsa îngrijirii parentale (copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate)
- proveniența din familii dezorganizate sau conflictuale
Cele menționate mai sus au titlul de exemplu și nu epuizează lista criteriilor de
vulnerabilitate care pot sta la baza selecției grupului țintă de beneficiari.


Atragem atenția asupra faptului că grupul de beneficiari este recomandat să fie unul
mixt, copii aflați în diverse situații de vulnerabilitate, dar și copii provenind din familii
care au o situație ce le poate permite acoperirea parțială/totală a costurilor de
participare la aceste activități. Scopul alcătuirii unui astfel de grup este acela de a
asigura incluziunea copiilor din medii sociale defavorizate într-un mediu favorabil
dezvoltării lor armonioase pe de o parte, iar pe de altă parte, de a acoperi o parte
din contribuția financiară pe care aplicantul trebuie să o asigure.

D. Cheltuieli eligibile
Orice cheltuială realizată în timpul proiectului necesară pentru pregătirea și
implementarea unei activități este eligibilă.
E. Alte criterii de eligibilitate






Proiectul se va baza pe analiza nevoilor realizată de aplicanții pentru granturi prin
consultarea membrilor CCC, a copiilor, reprezentanților legali ai acestora, cadrelor
didactice, mediatorilor școlari și/sau sanitari, altor membri ai comunității locale. Din
această cauză minutele ședințelor elaborate în cadrul analizei nevoilor vor fi
semnate de membrii CCC și atașate la cererea de finanțare. Tot anexă la cererea de
finanţare va fi şi raportul întâlnirilor şi discuţiilor cu copiii,, reprezentanţii lor legali şi
alţi membri ai comunităţii.
Contribuția proprie (în bani sau în natură) de minim 20% din valoarea proiectului va
trebui dovedită printr-o declarație de angajament semnată de aplicant sau de unul
dintre parteneri.
În cazul în care CCC nu este nici aplicant nici partener în proiect, va fi atașat la
cererea de finanțare un acord semnat de reprezentantul CCC pentru a confirma
angajamentul CCC în sprijinirea proiectului.
Pe parcursul desfășurării proiectului vor fi organizate cel puțin 3 ședințe de
monitorizare cu participarea membrilor CCC.
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III. Criterii de selecție
Proiectele eligibile vor fi notate de la 0 la 100 de puncte în funcție de următoarele criterii:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Criteriu
Descrierea grupului țintă
- date statistice
- informații calitative
Analiza nevoilor
- nevoi/probleme identificate
- prioritizare
- identificarea cauzelor
Scop si obiective
- relevanța pentru nevoia/problema adresată
- fezabilitate
Activități
- relevanța pentru obiective
- atractivitatea pentru copii
- fezabilitate
Resurse/buget
- concordanța cu activitățile
- disponibilitate
- eficiență
- contributia aplicantului
Capacitate de implementare cumulată a tuturor partenerilor
- experiența anterioară cu grupul țintă
- experiența anterioară în activități similare
- capacitatea de management
Implicarea comunității
- promovarea activităților proiectului
- participarea comunității la activități
- nivelul de participare al copiilor beneficiari și al familiilor acestora
Sustenabilitatea
- asigurarea/consolidarea parteneriatului inter-instituţional
- multiplicarea efectelor pozitive ale proiectului
TOTAL

Scor
max.
10
5
5
10
4
4
2
10
5
5
15
5
5
5
20
5
5
5
5
10
5
3
2
10
3
3
4
15
10
5
100

Activitatea și misiunea fundației Terre des hommes
Fundația Terre des hommes (Tdh) este un ambasador al drepturilor copilului în peste 30
de țări ale lumii și cea mai mare organizație non-profit din Elveția, dezvoltând programe
destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru cei mai vulnerabili copii și militând activ
pentru respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Prezentă în România
începând cu anul 1992, Tdh susține programe de prevenire a situațiilor de risc la care
sunt expuși copiii și familiile lor și finanțează proiecte centrate pe îmbunătăţirea în mod
durabil a situaţiei celor mai vulnerabili copii prin: promovarea şi respectarea drepturilor
acestora, împuternicirea capacităţii comunităţilor şi instituţiilor din domeniul protecţiei
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drepturilor copilului, sprijinirea acestor acţiuni utilizând o strategie eficientă de lucru în
reţea. Construind parteneriate cu instituții ale statului român și cu alte organizații nonguvernamentale care au un rol important în protecția socială a copilului și a familiei
sale, proiectele implementate până în present au adus o contribuție importantă la
îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului, de prevenire a situațiilor de risc,
promovând incluziunea socială, participarea copiilor și dezvoltarea comunitară.
Activitățile desfășurate în județul Dolj cu susținerea și implicarea Terre des hommes au
vizat protecția copilului, reintegrarea şi recuperarea şcolară, delicvența juvenilă, măsuri
anti-trafic, activități de vară, evenimentul „Ziua Ștafetei” precum și activităţi ce permit
dezvoltarea psiho-socială a copiilor prin mişcare, joc şi sport şi participarea activă a
acestora.
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