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INCLUZIUNEA COPIILOR ROMI ÎN ŞCOALĂ (RCIS)
PROIECTELE URMĂRESC:
Creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă
a copiilor romi
ELIGIBILITATE
Parteneri eligibili (în consorţiu):
Aplicanţi eligibili:
Şcoli româneşti cu minimum 20% copii romi
înscrişi, situate în comunităţi dezavantajate
– o instituţie publică sau un ONG activ în
domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală,
Mărimea consorţiului: consorţiul ar
în numele unui consorţiu. Aplicantul
trebui să conțină min. 5 – max. 6 școli
câştigător va deveni coordonatorul
proiectului.
TIPURI DE PROIECTE – proiecte naţionale de cooperare în parteneriat
•

Tipuri de activităţi în proiecte:
Formarea profesorilor în domenii ca: predarea centrată pe elev, şcoala inclusivă şi
predarea într-un mediu multicultural, educaţia pentru democraţie şi cetăţenie,
toleranţa, anti-discriminarea, drepturile omului / copiilor etc.

•

Elaborarea de noi curriculumuri opţionale şi materiale didactice privind un mediu
inclusiv şi multicultural

•

Activităţi comune de învăţare privind incluziunea socială şi anti-discriminarea pentru
părinţii romi şi ne-romi

•

Activități extra-curriculare de conștientizare a incluziunii pentru copiii romi și ne-romi
și de dezvoltare a competențelor lor sociale
DURATA PROIECTELOR: 12 – 24 luni
TIPURI DE COSTURI:
Managementul şi implementarea proiectului

Coordonatorul (ONG/ instituţie publică),
costuri bazate pe unităţi:
• 500 €/lună de proiect

Școala parteneră, costuri bazate pe unități:
•

250 € / lună

Activităţi de predare/învăţare/extra-curriculare
Costurile pentru activităţile de predare/învăţare/ extra-curriculare sunt costuri bazate pe
unităţi, unitatea fiind costul personalului corespunzător unei zile de lucru (8 ore de lucru)
Se aplică următoarele rate:
• 74 €/zi de lucru pentru experții sau facilitatorii români
• 241 €/ zi de lucru pentru experții din Norvegia și Liechtenstein
• 214 €/ zi de lucru pentru experții din Islanda
implicați în următoarele activități:
- activități de formare a profesorilor
- elaborarea de produse intelectuale: curriculumuri opționale sau materiale didactice noi
- activități comune de învățare pentru părinți romi și ne-romi
- activități comune extra-curriculare pentru copii romi și ne-romi
Transport
Costurile pentru transport sunt costuri bazate pe unităţi, după cum urmează:
Transportul elevilor
Cost/participant (costuri bazate pe unități) în funcţie de distanța parcursă: 20 € sau 180 €
Transportul experților din SD

Cost/participant (costuri bazate pe unități) în funcție de distanța parcursă: între 20 € și
820 €
Costuri individuale pentru experții din statele donatoare (SD)
Transport – prezentat mai sus
Costurile pentru subzistență sunt costuri bazate pe unități:
• 150 €/zi per expert din DS
Dacă este necesar, poate fi alocată subzistență pentru 2 zile de călătorie (o zi înainte și una
după activitate).
Costuri organizaţionale pentru activităţile extra-curriculare pentru copii
Costul organizării activităților extra-curriculare pentru copii, numai pentru activităţi ce vor
avea loc în afara şcolii, este un cost bazat pe unităţi:
• 20 €/copil/zi de activitate
NB: ca regulă generală, costurile bazate pe unităţi sunt considerate costuri
forfetare
Sprijin pentru nevoi speciale
Pot fi solicitate costuri adiţionale, dovedite ca necesare, pentru transportul / subzistenţa
persoanelor cu nevoi speciale, inclusiv costuri pentru o persoană însoţitoare.
BUDGET (EURO)
Budget per proiect: min. 60.000, max. 200.000
NB: În conformitate cu Articolul 6.4.3 din Regulamentul de Implementare al Mecanismului
Financiar 2014 -2021 din cadrul Spaţiului Economic European (SEE):
“În cazul sprijinului pentru ONG-uri şi parteneri sociali, grantul proiectului poate fi până
la 90% din cheltuiala eligibilă a acelui proiect.”
Bugetul total pentru incluziunea copiilor
romi în şcoală (2014 – 2021)

1.411.765 €

REZULTATE AŞTEPTATE (2014-2021)
35 școli implicate în proiecte
30 noi curriculumuri opţionale și materiale didactice elaborate
350 profesori formați în incluziune și mediu multicultural
400 părinţi romi şi ne-romi participă în activităţi comune
1.000 elevi romi și ne-romi participă în activități extra-curriculare comune
90% creștere a procentului de profesori care declară abilități / competențe dezvoltate
sau îmbunătățite referitoare la incluziunea copiilor romi
15% reducere a procentului de elevi romi care se simt discriminați de profesori și
colegi în școlile partenere
90% creștere a ratei de satisfacție a copiilor care participă la activitățile comune
privind incluziunea

