
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (județul Constanța),  

Vînători-Neamț (județul Neamț) și Prundeni (județul Vâlcea)” 

               

               Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Vînători-Neamț, Unitatea Administrativ Teritorială a 

Comunei Cumpăna, Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Prundeni, și Asociația de Dezvoltare 

Comunitară Cumpăna implementează, într-un parteneriat ce se va dovedi fructuos, în perioada februarie 2015 

– aprilie 2016, proiectul “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (județul Constanța), Vînători-Neamț 

(județul Neamț) și Prundeni (județul Vâlcea)”, finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 – CORAI, 

program finanțat de Granturile SEE și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

              Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 lei din care grant SEE – 

1.929.291,79 lei (85%) - și cofinanțare publică 340.463,26 lei (15%). 

              Obiectivele proiectului sunt înființarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localități 

partenere, respectiv: construirea a două centre noi pe suprafețe de teren aflate în proprietatea UAT Vînători-

Neamț și UAT Cumpăna și deschiderea unui centru ce va funcționa într-un spațiu existent, deținut de UAT 

Prundeni, spațiu deja amenajat și dotat corespunzător, ce va fi pus la dispoziția proiectului pe o perioadă de 5 

ani de la încheierea proiectului. Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor, ai căror părinți sunt plecați 

la muncă în străinătate precum: remediere educațională în vederea dezvoltării de competențe și implicit a 

performanțelor școlare, consiliere vocațională a copiilor, consiliere psihosocială a părinților/tutorilor și 

activități alternative: ateliere de creație, activități sportive.   

            Prin acestea, în fiecare din cele trei localități se vor urmări îndeaproape îmbunătățirea frecvenței 

școlare, reducerea cazurilor de abandon școlar și creșterea performanțelor școlare a grupului țintă, care este  

constituit din 238 de copii în situații de risc (6 – 14 ani), 200 de părinți ai copiilor beneficiari sau tutori sau 

membri ai familiilor lărgite (rude până la gradul IV), 15 cadre didactice, precum și membrii comunităților în 

cadrul cărora se implementează proiectul. Astfel, în comuna Vînători-Neamț vor beneficia de aceste servicii 

105 copii din care 11 copii de etnie romă, în comuna Cumpăna - 83 copii din care 12 copii de etnie romă și în 

comuna Prundeni - 50 copii din care 5 copii de etnie romă. 

 

Pentru relații suplimentare, persoană de contact: Coordonator proiect Elena Coșofret, tel. 0754018140,  

e-mail: elena.cosofret@gmail.com. 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009-2014 

Întrega răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor. 
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