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Introducere
În calitatea sa de organizaþie non-guvernamentalã cu o experienþã de peste douãzeci de
ani în lucrul cu copiii, familiile ºi comunitãþile din þara noastrã, World Vision România îºi doreºte
sã se implice activ, în parteneriat cu autoritãþile statului, în continuarea reformei naþionale în
domeniul protecþiei ºi bunãstãrii copilului.
În acest sens, organizaþia a iniþiat un protocol de colaborare cu Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului (MECTS) ºi Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale ºi Familiei
(MMPSF) – Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Familiei ºi Drepturilor Copilului.
Obiectivele acestui protocol includ:
a) dezvoltarea reþelei de servicii destinate prevenirii abandonului ºcolar ºi reducerii riscului de
abuz ºi neglijare a copiilor de vârstã ºcolarã din mediile cele mai defavorizate;
b) identificarea ºi testarea unui model de intervenþie pentru prevenirea ºi reducerea abandonului
ºcolar în rândul copiilor din familiile cele mai sãrace;
c) dezvoltarea infrastructurii de servicii pentru copiii aflaþi în situaþii de risc în propria familie, prin
abordarea interdisciplinarã ºi intersectorialã a problematicii copiilor de vârstã ºcolarã din familii
sãrace;
d) elaborarea, testarea ºi documentarea unui model de susþinere a integrãrii ºcolare a copiilor de
etnie romã;
e) completarea cadrului legislativ în vederea integrãrii serviciilor de suport pentru copii, oferite de
sistemul de protecþie a copilului ºi sistemul educaþional.
• În conformitate cu prevederile protocolului, World Vision România s-a angajat sã
implementeze un program pilot care are ca scop crearea unui nou model de servicii socioeducaþionale derulat în cadrul ºcolilor.
Proiectul se adreseazã primordial copiilor vulnerabili din punct de vedere social (cu sau
fãrã dizabilitãþi), proveniþi din familii sãrace sau cu venituri medii, români ºi romi, dar ºi pãrinþilor
acestora.
În derularea programului sunt implicaþi pãrinþii, profesorii ºi profesioniºtii din
departamentul de protecþie a copilului cu scopul de a preveni:
• situaþiile de abuz ºi neglijare a copiilor;
• alimentaþia deficitarã a copiilor care în mod direct conduce la o stare de sãnãtate precarã
ºi slabã performanþã ºcolarã a copilului;
• abandonul ºcolar;
• instituþionalizarea copiilor.
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Rezumat
Cercetarea de faþã, inclusã în protocolul dintre World Vision România, MECTS ºi MMPSF,
are drept scop evaluarea disponibilitãþii ºi a fezabilitãþii regândirii programului „Cornul ºi
laptele”, implementat de Guvernul României, în contextul schimbãrii dinamicii riscului de
abandon ºcolar. Cercetarea ºi-a propus sã analizeze percepþia beneficiarilor cu privire la
programul „Cornul ºi laptele”, modelele de servicii de îngrijire/protecþie pentru copii de vârstã
ºcolarã existente în România (serviciile de tip centre de zi, semi-internat, precum ºi alte
programe de prevenire a abandonului copiilor), evaluarea costurilor ºi a rezultatelor acestora,
dar ºi experienþa altor state membre ale Consiliului Europei.
Analiza percepþiei beneficiarilor care stã la baza acestui raport a fost realizatã în urma
unei cercetãri derulate în perioada mai – iunie 2010 în judeþele unde World Vision îºi desfãºoarã
activitatea: Ialomiþa, Constanþa, Cluj, Dolj, Vâlcea, Vaslui, Iaºi ºi Bucureºti (sector 5) ºi a vizat
atât aspecte cantitative, cât ºi calitative. Cercetarea cantitativã a cuprins un chestionar adresat
pãrinþilor copiilor din clasele I-IV ºi unul adresat cadrelor didactice din aceste ºcoli. Eºantionul,
reprezentativ pentru zonele studiate, a cuprins 2.892 de pãrinþi din 37 de ºcoli selectate atât din
mediul rural cât ºi urban ºi 50 de cadre didactice. Marja de eroare este estimatã la 1.8%, (vezi
capitolul Metodologia cercetãrii). Cercetarea calitativã a cuprins patru focus-grupuri (douã cu
pãrinþi ai copiilor, unul cu cadre didactice ºi unul cu alþi actori sociali relevanþi în domeniu), 2
discuþii de grup cu elevi ºi patru interviuri semistructurate cu reprezentanþi ai MECTS, MMFPSDGPC, Primãria Jilavele ºi Inspectoratul ªcolar al sectorului 5.
Cercetarea a utilizat ca metode chestionarul, interviul, analiza secundarã de date ºi
analiza documentelor sociale, analiza legislativã ºi studiul de caz. Toate aceste metode au fost
necesare pentru a putea avea o imagine cât mai comprehensivã asupra modelelor de intervenþie
socio-educationalã existente atât la nivel naþional cât ºi la nivel european, dar ºi asupra
rezultatelor implementãrii programului „Cornul ºi laptele” ºi a oportunitãþii introducerii unui
program „ªcoalã dupã ºcoalã”. Au fost cuprinºi în cercetare atât beneficiarii acestor programe,
cât ºi cei care implementeazã efectiv programele.
De asemenea, a fost analizatã opinia principalilor actori sociali implicaþi în program:
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale – Direcþia Generalã Protecþia Copilului, inspectoratele ºcolare judeþene ºi Direcþiile
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului din judeþele în care s-a derulat cercetarea,
autoritãþile locale, ONG-urile care deruleazã activitãþi de tip Centru de Zi.
Context
Încã din 1990, România s-a concentrat pe rezolvarea problematicii copiilor din instituþii.
Reforma sistemului de protecþie a copilului în sensul închiderii instituþiilor ºi a creãrii de
alternative pentru copiii în situaþie de risc a înregistrat progrese notabile. Dar descentralizarea
realã a serviciilor de prevenire a situaþiilor de risc pentru copii de la nivel judeþean la nivel local
continuã sã treneze.
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Astfel, dacã la nivelul Direcþiilor Judeþene de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului
existã servicii specializate pentru copiii în situaþii de risc, la nivel local, mai ales în comunitãþile
mai mici ºi cu mai putine resurse financiare, în marea majoritate a cazurilor nu existã servicii de
prevenire sau de identificare timpurie a riscurilor pentru a putea interveni în mod eficient în
favoarea copiilor.
Absenþa serviciilor socio-educaþionale începe sã se facã resimþitã prin lipsa de soluþii
locale faþã de creºterea ratei abandonului ºcolar, creºterea vulnerabilitãþii copiilor din familii
defavorizate ºi a violenþei din ºcoli. În acelaºi timp se vorbeºte tot mai des despre o „rupturã” între
ºcoalã ºi comunitate/familie, dar ºi între sistemul de educaþie ºi piaþa muncii. Practica altor þãri
europene demonstreazã o creºtere a preocupãrilor pentru integrarea intervenþiei sociale cu cea
educaþionalã ºi pentru implicarea comunitãþii în problematica ºcolii.

Modele de programe socio-educaþionale europene ºi naþionale
La nivel european se remarcã în ultimii ani o preocupare tot mai accentuatã pentru
asigurarea de servicii socio-educaþionale pentru copii, ca parte a politicilor sociale, familiale sau
educaþionale. Problematicile grupurilor vulnerabile pe care aceste iniþiative încearcã sã le
adreseze au multe dintre elementele caracteristice populaþiei la risc de abandon ºcolar din
România: minoritãþi, imigranþi, sãrãcie, pãrinþi aflaþi în cãutarea unui loc de muncã etc.
Dar aceste servicii adreseazã ºi problematica supravegherii copiilor pe durata orelor de
muncã ale pãrinþilor. Existã câteva modele de succes dezvoltate în Europa în þãri ca Olanda,
Portugalia, Republica Cehã, Belgia º.a.m.d. Aceste modele, prezentate mai detaliat în capitolul
cu privire la programele europene de îngrijire a copilului, pot da idei valoroase pentru politici
publice destinate reducerii ratei abandonului ºcolar.
Abordãrile de politici publice ale statelor europene analizate variazã de la obligativitatea
creãrii de programe de îngrijire, educaþie ºi activitãþi de dezvoltare psiho-socialã a copiilor de
cãtre ºcolile primare (ex. Portugalia – cu rezultate foarte bune pentru grupa de vârstã 6-10 ani ºi
interesul de a construi pe acest succes o intervenþie similarã pentru grupa de vârstã 10 – 12 ani)
ºi pânã la proiecte punctuale, dezvoltate din iniþiativa autoritãþilor locale susþinute de grupurile
interesate de la nivelul fiecãrei comunitãþi (asociaþii de pãrinþi, organizaþii creºtine, firme private Danemarca).
Pentru a ilustra ºi experienþa româneascã, cercetarea face de asemenea o trecere în
revistã a modelelor de programe de îngrijire a copilului în orele de dupã ºcoalã, exemplificate
prin patru studii de caz: un semi-internat, un centru de zi, un program „After school” privat ºi
programul pilot derulat de World Vision România în vederea implementãrii acestei cercetãri.
Analiza programului „Cornul ºi laptele”
Contextul apariþiei programului „Cornul ºi laptele” este legat de perioada de tranziþie
dificilã parcursã de România cãtre economia de piaþã. Obiectivele majore ale programului sunt
legate de încurajarea unei alimentaþii sãnãtoase a copiilor (dimensiunea medicalã), reducerea
sãrãciei (dimensiunea socialã) ºi a abandonului ºcolar (dimensiunea educativã).
Cercetarea nu ºi-a propus sã analizeze impactul acestui program naþional cu privire la
7

îmbunãtãþirea stãrii de nutriþie a copiilor sau la reducerea sãrãciei. O cercetare ulterioarã ar
putea fi necesarã pentru a evalua impactul faþã de aceste obiective, precum ºi dimensiunea
grupului þintã de beneficiari ai unui program naþional de servicii „ªcoalã dupã þcoalã” (cf. art. 58
din Legea Educaþiei Naþionale).
În ceea ce priveºte dimensiunea educativã, programul ºi-a atins obiectivele pe termen
scurt, având în vedere scãderea uºoarã a ratei abandonului înregistratã la nivel naþional în anul
ºcolar 2002/2003 (de la 1% în 2001/2002 la 0,9%)1 în cazul învãþãmântului primar. Aceeaºi
evoluþie se observã þi la învãþãmântul gimnazial în 2008/2009, când programul a fost extins ºi la
clasele V-VIII. Cu toate acestea, se poate remarca faptul cã în mediul rural rata abandonului
ºcolar a continuat sã creascã în mod constant2.
Pe termen lung se poate observa cã rata abandonului ºcolar a înregistrat o revenire ºi
chiar o creºtere constantã, ajungând la 1,9% în anul ºcolar 2007/2008 pentru învãþãmântul
3

primar ºi gimnazial (respectiv 1,7% la învãþãmântul primar ºi 2,2% la cel gimnazial) .
„Programul «Cornul ºi laptele» este un program implementat pe timp de crizã. Acest
program a fost implementat având douã componente, una educativã ºi una socialã, dar
primordialã era componenta educativã, legatã de prevenirea ºi reducerea abandonului
ºcolar.”(reprezentant DGASPC)
Programul ”Cornul ºi laptele” implementat în România din 2002, a fost iniþial conceput ca
o mãsurã de protecþie socialã. Originea programului se regãseºte în Planului Naþional AntiSãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc) adoptat de Guvernul României prin HG
nr. 829/31.07.2002.
Cu un cost estimat în 2010 la aproximativ 438 milioane lei, programul „Cornul ºi laptele” a
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devenit parte din realitatea ºcolii româneºti . Dar, dupã 8 ani de la implementare, efectele sale
par sã pãleascã în faþa unor realitãþi sociale tot mai complexe în care ºcoala îºi pierde rolul de
regulator al integrãrii sociale a copiilor ºi tinerilor, iar rata abandonului ºcolar începe din nou sã
creascã (în învãþãmântul primar de la 1% în anul ºcolar 2002/2003 la 1,7% în anul ºcolar
2007/2008)5. Aceastã creºtere este mai accentuatã în mediile vulnerabile (rural, etnici romi etc.),
deºi studiul relevã cã aceºtia sunt beneficiarii care apreciazã în cea mai mare mãsurã programul
ca fiind „foarte util”. Dimpotrivã, în mediul urban ºi în comunitãþile cel mai puþin vulnerabile,
pãrinþii ºi copiii considerã cã acest program ºi-a pierdut utilitatea, iar oficialii recunosc faptul cã se
face risipã.

1

Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, 2009, p. 68
Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, 2009,
3
Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, 2009, p. 68
4
Date furnizate de cãtre reprezentantul MECTS în cadrul grupurilor de lucru pentru cercetarea de faþã ºi
implementarea programului pilot ”ªcoalã dupã ºcoalã”
5
Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, 2009, p. 68
2
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Analiza datelor culese relevã percepþii diferite vis-a-vis de beneficiile ºi utilitatea
programului „Cornul ºi laptele” la cele trei categorii de intervievaþi: reprezentanþi ai autoritãþii
publice locale, pãrinþi ºi copii.
Reprezentanþii autoritãþilor publice considerã cã acest program nu este un eºec, deºi în
acest moment nu vãd un beneficiu real, mai ales datoritã risipei care se produce în unele cazuri.
Conform legislaþiei în vigoare, produsele nu pot fi luate acasã de cãtre elevi, pentru sprijinirea
familiei, ci trebuie consumate la ºcoalã. De multe ori se întâmplã însã ca elevii cu posibilitãþi
materiale sã îºi doneze produsele în favoarea colegilor care provin din familii sãrace, iar aceºtia
sã le ducã acasã pentru ceilalþi membri ai familiei.
Deºi, la început, acest program era vãzut ca ºi soluþie pentru copiii care provin din familii
sãrace, cel puþin pentru asigurarea unei gustãri în timpul cursurilor, acum nu mai constituie o
motivaþie suficientã pentru a-i aduce pe copii la ºcoalã. Din cauza acestei stãri de fapt, la opt ani
de la decizia de implementare a programului, percepþia celor implicaþi s-a schimbat. Programul
este perceput ca „normal”, dar nu mai are efectele scontate nici asupra scãderii sãrãciei ºi nici
asupra reducerii abandonului ºcolar.
Reprezentanþii instituþiilor de învãþãmânt au considerat programul foarte util – la început
acesta a determinat îmbunãtãþirea prezenþei la cursuri a elevilor din grupurile defavorizate (copii
din familii sãrace, copii romi etc.).
Pãrinþii care au fost intervievaþi cu privire la percepþia lor asupra acestui program au
apreciat programul ca fiind bun pentru copii, dar mai ales pentru copiii din mediul rural, acolo
unde nivelul de trai este mai scãzut. Beneficiarii direcþi ai programului, copiii din clasele V-VIII, au
apreciat acest program ca fiind foarte bun, cu un singur amendament privitor la produsele oferite
pentru consum - corn ºi lapte, aceleaºi produse în fiecare zi.
Percepþia diferã în funcþie de mediul de rezidenþã ºi de veniturile familiilor din care
provin aceºti copii. Dacã în mediul rural acest program este privit ca o soluþie pentru gustarea
din pauza mare, în mediul urban aceste produse se consumã destul de puþin. Nivelul de trai mai
ridicat în mediul urban are drept rezultat, de cele mai multe ori, orientarea cãtre o alimentaþie
nesãnãtoasã - banii de buzunar permit multor elevi sã-ºi cumpere în pauzã ceea ce preferã sã
consume. Pe de o parte obiºnuinþa pãrinþilor de a le da bani copiilor, pe de altã parte prezenþa
magazinelor cu produse de tip fast-food sau dulciuri (cu un procent mare de zahãr) în apropierea
ºcolilor a dus la creºterea riscului de obezitate în rândul copiilor din mediul urban. Au existat
cazuri în care programul „Cornul ºi laptele” a fost considerat „o risipã” în mediul urban, datoritã
faptului cã elevii preferau sã foloseascã produsele la joacã, sã se batã cu ele, în loc sã le
consume.
Concluzii, propuneri, recomandãri
În ultimii ani, în România a crescut numãrul de programe destinate elevilor în afara orelor
de ºcoalã – servicii de tip semi-internat, centre de zi, after school, centre educaþionale, centre
comunitare. Acest lucru indicã creºterea interesului parintilor pentru programe care sã contribuie
la dezvoltarea copiilor ºi a tinerilor, pregãtindu-i pentru viaþã.

9

6

Multe dintre serviciile de tip „After school” sunt furnizate de entitãþi private înregistrate ca
„non-profit”, dar a cãror activitate nu este reglementatã prin standarde de funcþionare specifice
serviciilor de protecþie a copilului. Participarea copiilor la aceste programe este adesea
costisitoare. Pãrinþii care îºi pot permite sã plãteascã aleg sã îºi înscrie copiii la „After school”,
pentru cã acestea oferã oportunitãþi extraordinare de interacþiune cu colegii într-un mediu sigur ºi
structurat, dar ºi activitãþi de învãþare ºi dezvoltare semnificative, sub supravegherea unor adulþi
bine pregãtiþi.
Majoritatea copiilor – cei ai cãror pãrinþi nu pot susþine asemenea costuri – nu au acces la
nici un program care sã ofere alternative de petrecere constructivã a timpului liber iar pentru cei
din grupurile vulnerabile nu existã nici un sprijin din partea familiei în pregãtirea pentru ºcoalã
sau dezvoltarea de abilitãþi care sã-i facã eligibili pe piaþa muncii. Aceastã realitate contribuie la
polarizarea ºi mai accentuatã a societãþii, crescând riscul de abandon ºcolar ºi de marginalizare.
Cercetãri realizate în Statele Unite privind influenþa acestor programe asupra copiilor
aratã cã orele petrecute dupã ºcoalã, în programe structurate, fac o diferenþã realã în viaþa
copiilor ºi a tinerilor pentru cã ele oferã suport ºi oportunitãþi de stimulare a abilitãþilor necesare
pentru reuºita ºcolarã ºi socialã. În Uniunea Europeanã statele membre vãdesc o preocupare
constantã pentru asigurarea protecþiei ºi a condiþiilor optime de dezvoltare pentru copiii de vârstã
ºcolarã.
Se desprinde ideea cã programul „Cornul ºi laptele” nu-ºi mai îndeplineºte rolul pentru
care a fost creat ºi cã existã interes, atât din partea pãrinþilor cât ºi din partea profesioniºtilor,
pentru o intervenþie mai complexã, care sã vinã în sprijinul copiilor din familie. Pe baza modelelor
naþionale ºi internaþionale analizate, World Vision Romania a identificat câteva elemente care ar
putea fi considerate definitorii în dezvoltarea unei politici publice coerente, care sã asigure
succesul unui program socio-educaþional dezvoltat ca alternativã la „Cornul ºi laptele”:
1. Accesul quasi-universal la servicii socio-educaþionale de tip „ªcoalã dupã þcoalã”;
2. Preocuparea pentru asigurarea calitãþii serviciului;
3. Promovarea unei intervenþii coerente ºi coordonate între serviciile sociale ºi
educaþionale;
4. Identificarea de strategii care sã asigure un nivel de finanþare adecvat;
5. Pregãtirea corespunzãtoare ºi condiþii bune de muncã pentru personal;
6. Implicarea pãrinþilor ºi a comunitãþii;
Aceste elemente sunt analizate pe larg în capitolul „Soluþii de politici publice” ºi în concluziile
prezentei cercetãri.

Ne vom referi la serviciile furnizate de cãtre entitãþi private ca „After school”, pentru a face distincþia faþã de
servicul „ªcoalã dupã þcoalã”.
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Analiza modelelor europene ºi naþionale de servicii socio-educaþionale
Analiza programelor de îngrijire a copilului în Europa
Exemplele de mai jos au fost preluate din Baza de Date a Consiliului Europei pentru
Politicile de Sprijin al Familiei. Baza de date este unicã la nivelul Europei ºi a fost creatã pentru a
informa decidenþii politici, practicienii ºi cercetãtorii care doresc sã înþeleagã mai bine cum
lucreazã politicile de protecþie a familiei în diferitele state membre ale Consiliului Europei, de la
Azerbaijan, la Norvegia sau Grecia, dar ºi pentru a adresa cerinþele recente de date comparative
în legaturã cu politicile de protecþie a familiei din Europa ºi în statele membre ale Consiliului
Europei.
Pentru cercetarea de faþã ne-am concentrat pe descrierea calitativã a sectoarelor
relevante pentru politicile de protecþie a familiei. Au fost preluate exemplele cele mai relavante
dintre cele descrise. Toate informaþiile incluse în aceastã bazã de date sunt oferite de cãtre
ministerele responsabile pentru politici familiale ale statelor membre ale Consiliului Europei.
Informaþiile sunt coordonate de cãtre Comitetul European pentru Coeziune Socialã ºi Comitetul
7

de Experþi pentru Politici Sociale pentru Copil ºi Familie .
Austria
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Provinciile federale din Austria sunt responsabile pentru reglementarea juridicã a
domeniului ºi sprijinã financiar serviciile de îngrijire pentru copii. Centrele de îngrijire a copilului
sunt în principal administrate de cãtre municipalitãþi, dar existã ºi servicii oferite de cãtre parohii,
organizaþii non-profit sau persoane private. În ultimii ani s-a înregistrat un interes crescut atât în
rândul politicienilor cât ºi în rândul cercetãtorilor cu privire la asigurarea accesului la servicii de
îngrijire a copiilor - în special pentru copiii sub 3 ani. Funcþionarea serviciilor (instituþiilor) de
îngrijire a copiilor este descentralizatã - fiind reglementatã de provinciile federale.
Modificãri recente în politicile publice:
Între 2008 ºi 2010 guvernul federal a investit 15 milioane de euro pe an pentru a creºte
numãrul centrelor de îngrijire de zi ºi de supraveghere a copiilor, în special pentru copii sub
vârsta de 3 ani.
Azerbaijan
Tipuri de servicii ºi furnizori:
În Azerbaidjan existã atât serviciile reglementate de stat, cât ºi instituþii ºi ºcoli private. Cele
reglementate de stat sunt sub supervizarea Ministerului Educaþiei.

7

http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Source/3_4_1%20Child%20care%20services.pdf
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Modificãri recente în politicile publice:
Noul proiect al Legii Învãþãmântului prevede unele modificãri în ceea ce priveºte
includerea de servicii de pregãtire preºcolarã a copiilor în aceste instituþii.
Din reþeaua ºcolarã fac parte ºi serviciile de petrecere a timpului liber pentru copii ºi tineri
precum: „palate ale creativitãþii” pentru copii ºi tineri, cluburi artistice, tehnice, de ecologie, turism
ºi etnografie, ºcoli sportive ºi de ºah pentru tineret etc., copiii fiind implicaþi în astfel de programe
în afara orelor de ºcoalã. Aceste servicii pentru petrecerea timpului liber la copii ºi tineri sunt
gratuite ºi oferã beneficii importante de educaþie ºi dezvoltare. Ele sunt create în mod voluntar ºi
susþinute cu sprijinul familiilor, instituþiilor de învãþãmânt, organizaþiilor comunitare, uniunilor de
creaþie, societãþi, fundaþii etc..
Conþinutul ºi modul de lucru al centrelor de petrecere a timpului liber se definesc de cãtre
consiliile de administrare ale acestor instituþii.
Principalele activitãþi sunt:
1. Grupuri de studiu;
2. Organizarea de evenimente culturale, concursuri ºi competiþii sportive;
3. Lucrãri metodice ºi educaþionale:
Lucrul cu copiii, adolescenþii ºi tinerii se desfãºoarã ºi la sfârºit de sãptãmânã, de sãrbãtori ºi pe
perioada vacanþelor ºcolare. În prezent, în Azerbaijean funcþioneazã 374 de astfel de servicii de
petrecere a timpului liber în instituþiile ºcolare, aflate sub auspiciile Ministerului Educaþiei. În total,
332 120 elevi frecventeazã aceste instituþii sub îndrumarea a 11 751 de profesori.
Belgia
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Existã diferenþe semnificative între modul de organizare din comunitatea francezã, cea
germanofonã ºi cea flamandã.
Comunitatea Francezã:
În 2007 existau 196 programe „ CLE ” (coordonate la nivel local pentru copii) ºi 603 de
8

operatori pentru programele de îngrijire în afara orelor de ºcoalã aprobate de I'ONA -- 325 ºcoli
organizau programe de îngrijire, 252 dintre acestea fiind subvenþionate. Programele sunt
organizate înaintea sau dupã orele de ºcoalã ºi sunt conduse de profesori. Ele includ
supravegherea pe timpul orelor de dupã amiazã, studiu ºi masa de prânz.
Organizaþiile para-comunitare ºi cele de interes public din Comunitatea Francezã au ca
misiune îngrijirea copilului mic.
Comunitatea Flamandã:
În 2007 existau 246 de iniþiative acreditate (cu o capacitate de 25.804 locuri). „The Out-ofSchool Care Initiatives (IBOs)” oferã programe de îngrijire în afara orelor de ºcoalã pentru copiii
care participã la grãdiniþã sau ºcoala primarã, înainte ºi dupã ºcoalã, ºi pe durata vacanþelor
8

http://www.one.be
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ºcolare ºi fac parte din oferta ºcolii. Capacitatea minimã este de 21 de locuri.
Cele mai multe dintre aceste servicii sunt cel puþin parþial subvenþionate de cãtre „Kind en
9

Gezin” (Agentia Guvernamentalã pentru Copil ºi Familie), dar ele pot obþine subvenþii ºi de la
alte autoritãþi. Majoritatea ºcolilor organizeazã programe de îngrijire în afara orelor de ºcoalã.
Existã o mare diversitate în modul în care acest tip de îngrijire a copilului este organizat. De
aceea, programele organizate în ºcoli sunt înregistrate doar prin Agenþia Guvernamentalã
pentru Copil ºi Familie (care opereazã sub directa autoritate a Ministerului Protecþiei, Sãnãtãþii ºi
Familiei, ºi conlucreazã îndeaproape cu Ministerul Educaþiei).
În Comunitatea Flamandã se face distincþie între programele acreditate (subvenþionate)
ºi cele independente, private. În 2007 aproximativ 70 % din locurile pentru programele de
îngrijire formalã a copilului au fost subvenþionate de cãtre Agenþia pentru Copil ºi Familie.
Modificãri recente în politicile publice:
În 2007 Comunitatea Flamandã a lansat oficial un plan de acþiune privind serviciile de
îngrijire a copilului pentru a le face flexibile ºi accesibile tuturor (în mod special grupurilor
dezavantajate). Planul include 8 acþiuni diferite, cum ar fi cecurile (voucherele) pentru îngrijirea
copilului, program flexibil (pe ore sau zile) pentru accesarea serviciilor de îngrijire a copiilor în
funcþie de nevoile familiei, în creºe sau centre de îngrijire acreditate pentru copii ºcolari, servicii
locale pentru îngrijire în comunitate etc. Acest plan a fost creat pentru a rãspunde lipsei de
flexibilitate identificatã ca fãcând dificilã accesarea serviciului în trecut, mai ales de cãtre
anumite grupuri þintã (pãrinþi în cãutarea unui loc de muncã, familii dezavantajate sau emigranþi).
În 2008 guvernul flamand a alocat 13,6 milioane de euro pentru crearea de noi servicii
subvenþionate de îngrijire a copilului.
În serviciile de îngrijire a copilului acreditate pãrinþii plãtesc o contribuþie în raport cu
veniturile familiei lor sau beneficiazã de reglementãri care determinã taxele minime ºi maxime
(pentru programele de îngrijire din ºcoalã). Sectorul independent / privat îºi poate determina
preþurile proprii.
Bulgaria
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Grãdiniþele ºi ºcolile pot oferi ºi alte servicii, în afara cerinþelor standard înscrise în
legislaþia naþionalã. Aceste servicii trebuie sã fie plãtite de cãtre pãrinþi. Activitãþile sunt
organizate în funcþie de interesele ºi capacitãþile copiilor, în afara orelor de ºcoalã. Taxele sunt
definite în conformitate cu un acord între furnizor, grãdiniþã sau ºcoalã ºi pãrinþi.
Numãrul ºi tipul de servicii în care sunt incluºi copiii depind de interesul copiilor ºi
particularitãþile de vârstã ale acestora. ªcolile pot organiza programe menite sã ajute copiii sã
depãºeascã anumite nevoi educaþionale. Pentru acestea nu se plãtesc nici un fel de taxe.
Asigurarea altor servicii care nu sunt obligatorii prin lege depinde de fiecare ºcoalã ºi grãdiniþã.
Furnizorii de servicii în grãdiniþe ºi ºcoli pot fi persoane fizice ºi juridice. Persoanele
juridice trebuie sã fie înregistrate în conformitate cu Legea cu privire la persoanele juridice cu
9
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activitate non-profit sau în temeiul Legii comerciale.
În domeniul serviciilor pentru petrecerea timpul liber al copiilor existã, de asemenea, aºanumitele sãli de studiu private, înregistrate în conformitate cu Legea Comerþului. Ele nu au funcþii
de învãþãmânt ºi nu sunt reglementate de legislaþia cu privire la educaþie.
Modificãri recente în politicile publice:
Începând cu 2007, bugetul de stat furnizeazã fonduri suplimentare pentru finanþarea de
programe pentru dezvoltarea de activitãþi de timp liber pentru copii, sau acestea pot fi finanþate în
cadrul proiectelor finanþate din Fondul Structural European - Programul Operativ Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. Finanþarea, în ambele cazuri, se acordã pe proiecte.
Organizaþiile care pot aplica pentru astfel de finanþãri pot fi ºcoli, centre de educaþie în afara
ºcolii, municipalitãþile ºi organizaþiile non-profit.
Cipru
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Serviciile de tip „After school” (ªcoalã dupã ºcoalã) pentru protecþia ºi îngrijirea copiilor în
timp ce pãrinþii lucreazã sunt reglementate prin legislaþie. Existã 28 de astfel de servicii, din care
22 sunt operate de sectorul neguvernamental (în regim de voluntariat) ºi 6 sunt private. În plus,
Ministerul Educaþiei ºi Culturii oferã servicii de supraveghere dupã ºcoalã în toate ºcolile „All Day
Schools” .
Principalul furnizor pentru serviciile tip „After school” (ªcoalã dupã ºcoalã) este sectorul
non-guvernamental voluntar, deºi Ministerul Educaþiei ºi Culturii oferã servicii extinse de tip „ All
Day Schools” pentru copii care frecventeazã ºcoli de zi.
Republica Cehã
Tipuri de servicii ºi furnizori:
În Republica Cehã existã o reþea semnificativã de servicii de îngrijire pentru copii de tip
„After school”10. Acestea sunt fondate atât de consiliile judeþene ºi consiliile locale, cât ºi de
biserici ºi organizaþii non-guvernamentale/ non-profit.
Toþi copiii au acces la toate tipurile de servicii. Taxa este minimã, iar unii pãrinþi primesc
subvenþii. Serviciile de tip centru „After school” de îngrijire a copiilor pot fi gestionate atât de cãtre
stat (reprezentat de cãtre consiliile judeþene ºi consiliile locale), sectorul non-profit (fundaþii,
asociaþii civice, asociaþii de societãþi sau persoane fizice), biserici, cât ºi firme private.
Majoritatea (aproximativ 60%) sunt conduse de cãtre sectorul non-profit, urmat de sectorul
public care reprezintã aproximativ 35%. Alte 4% dintre servicii sunt ale bisericilor ºi doar 1-2%
dintre implementatori sunt din sectorul privat. Serviciile de îngrijire de tip „After school” sunt
considerate a fi suficiente, fiind disponibile atât în zonele urbane cât ºi rurale.
Acest tip de serviciu este o moºtenire pozitivã din perioada anterioarã schimbãrilor
politice ºi economice legate de cãderea comunismului, pentru cã în perioada comunismului
exista obligaþia legalã de a oferi astfel de servicii de de îngrijire pentru ºcolarii proveniþi din toate
10
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oraºele cu mai mult de 5.000 de locuitori.
Serviciile sunt finanþate din mai multe surse - din partea guvernului care acoperã costurile
de operare ºi de salarizare a angajaþilor; de la autoritãþile locale; fundaþii; în cazuri excepþionale,
obþin sponsorizãri. Finanþãrile sunt acoperite de consiliile locale (aproximativ 50%), subvenþii ale
consiliilor judeþe (aproximativ 36%) ºi subvenþii de la nivel naþional (aproximativ 14%).
Structura ºi conþinutul activitãþilor, monitorizarea ºi evaluarea competenþelor ºi a calificãrii
personalului, inclusiv controalele privind siguranþa sediului ºi echipamentelor pentru activitãþile
în afara ºcolii sunt reglementate prin legislaþie naþionalã. Consiliile judeþene, municipale ºi locale
ºi fondatori de astfel de servicii elaboreazã, de asemenea, reglementãri proprii, pentru a evalua
serviciul în funcþie de nevoile locale.
Centrele „After school” se adreseazã copiilor cu vârste între 6 ºi 12 ani. Ele oferã activitãþi
de dezvoltare a abilitãþilor, activitãþi de relaxare ºi de agrement, ºi pot ajuta cu pregãtirea ºcolarã.
Aceste centre îndeplinesc o funcþie socialã, pot funcþiona în timpul vacanþelor ºi, în cooperare cu
alte entitãþi, organizeazã evenimente în zilele când nu se face ºcoalã. Uneori, se organizeazã
activitãþi comune pentru pãrinþi ºi copii. Existã, de asemenea, programe pentru copii cu nevoi
educaþionale speciale.
Centrele îºi încep programul de obicei dimineaþa de la 06:30 pânã la 8:00 înainte de
începerea ºcolii, iar dupã-amiaza îºi reiau activitatea de la ora 12:00 pânã la 17:00. Copiii iau
parte la activitãþi pe baza unor acorduri scrise cu pãrinþii.
Pãrinþii plãtesc o taxã medie de 1000 CZK pe an (adicã aproximativ 0,5% din câºtigul
salarial mediu). În anul 2005 funcþionau 4065 de centre after school ºi peste 215,000 copii au
beneficiat de acest serviciu. Centrele „after school” tind sã fie situate în ºcolile primare, dar pot fi
ºi independente, deservind mai mult de o ºcoalã. Acestea pot fi stabilite ºi în ºcoli pentru copii cu
nevoi educaþionale speciale.
În general, activitãþile din centrele „After school” vizeazã dezvoltarea de hobby-uri ºi
explorarea intereselor copiilor pentru a face programul mai atractiv copiii folosesc camere de
joacã, sãli ºi terenuri de sport care existã în ºcoli, precum ºi ateliere de lucru ºi tehnologie a
informaþiei. Plimbãri, excursii ºi evenimente sportive sunt activitãþi comune organizate de centre.
Centrele „After school” se compun din mai multe secþiuni. Fiecare are un profesor
permanent– educator în centru. Existã aproximativ 25-30 de copii în fiecare grupã.
În cazul în care centrul este condus de o ºcoalã, atunci administrarea centrului este în
responsabilitatea directorului. Finanþãrile se fac prin intermediul conturilor pentru ºcoalã. În
aceste centre lucreazã profesori ºi voluntari (care nu au voie sã coordoneze grupurile
educaþionale), ajutând la organizarea de evenimente, excursii, concursuri ºi evenimente pentru
pãrinþi.
Nu existã programe speciale pentru copiii care trãiesc în zone defavorizate. Cu toate
acestea, existã programe ºi proiecte speciale pentru romi, sau sunt organizate grupuri pentru
copii dezavantajaþi în centru.
Danemarca
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Serviciile „After school” sunt oferite pentru copii de vârstã ºcolarã, între 6 ºi 10 ani.
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Programele sunt asociate cu ºcolile private sau municipale ºi oferã o arie vastã de activitãþi
recreative ºi sociale pentru copii. Cele mai multe sunt deschise de la 06:30 la 08:00 dimineaþa ºi
de la 12:00-17:00 dupã-amiaza. Personalul din aceste servicii are în general pregãtire
pedagogicã. De obicei, copiii sunt admiºi automat în centre „After school” prin intermediul ºcolii
sau municipalitãþii. Unele municipalitãþi asigurã admiterea elevilor în centre „After school” ca
parte a ofertei educaþionale, altele au liste de aºteptare. Preþurile pentru servicii „After school”
variazã între 40 – 130 Euro pe lunã, (aprox. 4% dintr-un salariu minim de 3,000 Euro).
Autoritatea localã are responsabilitatea de a se asigura cã existã suficiente centre de tip
„After school”, cluburi sau alte oferte de servicii socio-educative pentru copiii mai mari ºi pentru
tineri. În ceea ce priveºte cluburile, consiliile locale (municipalitãþile) pot sã-ºi asume aceastã
responsabilitate, fie prin stabilirea unor cluburi conduse de cãtre municipalitate, fie prin
colaborarea cu asociaþii private sau închirierea de cãtre actorii privaþi a unor spaþii pentru cluburi,
cu subvenþii din partea autoritãþilor locale. Municipalitatea poate stabili centre de tip „After
school” ca instituþii municipale, ca instituþii independente, auto-guvernate, sau ca instituþii
private.
Autoritãþile locale au responsabilitatea pentru centrele de îngrijire de zi, centre de tip
„After school”, cluburi ºi alte oferte socio-educative pentru copii ºi tineri, fiind obligate sã
supervizeze toate aceste tipuri de servicii.
Estonia
Tipuri de servicii ºi furnizori:
La nivelul ºcolii se pot stabili grupe cu program prelungit, grupe de abilitãþi sau clase
pentru activitãþi extracurriculare. Scopul activitãþilor este de a sprijini elevii sã-ºi petreacã timpul
liber din afara orelor de curs pentru a pregãti temele ºi pentru a fi ghidaþi pe arii de interese. Un
grup cu program prelungit pentru copii de clasele I – IV poate include pânã la 25 de elevi.
Cel mai frecvent, instituþiile de îngrijire a copilului sunt înfiinþate de cãtre municipalitãþi þi
supervizate ca parte a sistemului de servicii de asistenþã socialã. Datoritã creºterii numãrului de
copii ºi a migraþiei interne s-au înfiinþat instituþii private de îngrijire a copilului. Existã, de
asemenea, organizaþii non-profit active în domeniu.
Franþa
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Serviciul „Sprijin ºcolar” este oferit familiilor cu copii ºcolari ai cãror pãrinþi lucreazã pânã
târziu. Acesta vizeazã în special oferirea de suport în efectuarea temelor, îngrijirea copiilor ºi
activitãþi educaþionale. Acest serviciu poate fi situat în ºcoalã sau în centre speciale (centre de
timp liber non-rezidenþiale). Echipa de asistenþã poate fi formatã din personal didactic sau este
compusã din lucrãtori comunitari specializaþi în activitãþi socio-culturale. Astfel, activitãþile pot fi
oferite atât dimineaþa, înainte de ºcoalã, cât ºi seara, dupã ºcoalã sau în pauzele de prânz.
Orarul ºi conþinutul activitãþilor sunt stabilite în fiecare ºcoalã de cãtre personal ºi
pãrinþilor elevilor, în colaborare cu Direcþia de Tineret ºi Sport.
Unele activitãþi, atât cele recreative cât ºi cele educaþionale, sunt finanþate în comun de
cãtre fondurile de prestaþii familiale. Prin intermediul activitãþilor de petrecere a timpului liber
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oferit în acest fel, serviciul de tip „Sprijin ºcolar” îndeplineºte ºi un rol de protecþie pentru copii
implicaþi.
Serviciul „Sprijin ºcolar” este asigurat în principal de cãtre asociaþiile non-profit ce
urmãresc implementarea politicilor de educaþie globalã. Printre organiza?iile care
implementeazã astfel de activitãþi se numãra „Ligue de l'enseignement" ºi "Foeven" (Fédération
des oeuvres éducatives et Vacances de l'éducation nationale), care desfãºoarã activitãþi de
formare ºi de organizare a vacanþelor.
Islanda
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Dupã 1996, când municipalitãþile au primit responsabilitatea pentru administrarea ºcolilor
primare, a crescut rapid numãrul serviciilor de îngrijire de tip „After school” din ºcoli. În prezent,
lipsesc statisticile publice complete cu privire la numãrul de copii înscriºi în servicii de îngrijire de
acest tip.
Municipalitãþile oferã în mod normal servicii de tip „After school” pentru copii, cu program
între 4 ºi 10 ore pe zi.
Irlanda
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Deºi nu existã legislaþie specificã pentru reglementarea serviciilor socio-educaþionale,
existã servicii de îngrijire tip „After school clubs”, cluburi pentru efectuarea temelor (homework
clubs) ºi cluburi de dimineaþã (breakfast clubs).
Prestarea acestui tip de servicii în Irlanda este asiguratã atât de furnizori privaþi cât ºi de
organizaþii de tip non-profit.
Modificãri recente în politici publice:
O noua schemã de subvenþionare a serviciilor comunitare de îngrijire a copiilor (CCSS) a
fost introdusã în 2008 pentru organizaþiile de tip non-profit ºi comunitate. Serviciile comunitare
de îngrijire a copiilor (CCSS) beneficiazã de granturi de finanþare pentru a oferi îngrijire copiilor
din toate mediile sociale, prin asigurarea deductibilitãþii acestor cheltuieli din taxele datorate
statului de cãtre pãrinþi, în funcþie de nivelul veniturilor acestora.
CCSS oferã un cadru eficient pentru direcþionarea de resurse suplimentare pentru pãrinþii
dezavantajaþi ºi copiii lor, sprijinind serviciile comunitare de îngrijire a copiilor.
Letonia
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Acest tip de servicii este adresat copiilor cu vârste între 7 ºi 10 ani. În Letonia existã 2.086
de servicii ºcolare de tip extins, în care sunt integraþi 47.089 copii. Principalul ofertant de servicii
în Letonia este statul ºi autoritãþile locale (municipalitãþile).
Modificãri recente în politici publice:
Începând cu anul 2004, Ministerul pentru Copil ºi Familie oferã sprijin financiar
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autoritãþilor locale pentru înfiinþarea unor centre de petrecere a timpului liber ºi dezvoltare a
copiilor ºi centre de zi pentru copiii din ºcolile primare. Cu sprijin financiar din partea statului au
fost stabilite 44 de astfel de centre pânã la sfârºitul anului 2007, care asigurã supravegherea
copiilor preºcolari ºi ºcolari mici în condiþii favorabile de dezvoltare ºi de petrecere calitativã a
timpului liber atunci când nu este posibil pentru pãrinþi sã fie împreunã cu copiii lor.
Lituania
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Conform Legii Învãþãmîntului, în cazul în care veniturile familiilor sunt reduse, taxa pentru
cluburile copiilor ºi programele de tip „After school” poate fi redusã. Copiii din familiile cu venituri
mici primesc, de asemenea, asistenþã financiarã pentru a merge în tabere de varã.
Legea Învãþãmîntului Republicii Lituania defineºte serviciile de îngrijire a copiilor ca fiind
cele oferite copiilor cu vârste între 1 ºi 6 ani. Sistemul de îngrijire a copiilor este parte a sistemului
de învãþãmânt. Instituþiile de îngrijire a copiilor sunt subvenþionate de cãtre municipalitãþi. O parte
din taxa lunarã este plãtitã de cãtre pãrinþii copiilor.
Olanda
Tipuri de servicii ºi furnizori:
În Olanda existã servicii de îngrijire de tip „After school”, ºcoalã extinsã, cluburi pentru
masa de prânz ºi îngrijire de tipul familie gazdã. Serviciile de îngrijire de tip „After school” se
adreseazã copiilor din ºcoala primarã (cu vârste între 4-12 ani) înainte ºi dupã ºcoalã, în timpul
vacanþelor ºi în zilele când personalul ºcolii este în concediu. La cererea pãrinþilor, ºcolile
primare au obligaþia de a asigura acest tip de îngrijire. Copiii pot beneficia de servicii de îngrijire
de tip „After school” de la una pânã la cinci zile pe sãptãmânã.
Cluburile pentru masa de prânz oferã copiilor posibilitatea de a servi masa de prânz ºi de
a se relaxa la ºcoalã în timpul prânzului. Pauza de prânz este în medie de o orã ºi 15 minute.
Programele de tip „ºcoalã extinsã” includ o reþea de servicii pentru copii, pãrinþi ºi
comunitate, organizate în jurul ºcolii. Ele oferã, de asemenea, activitãþi extra-ºcolare pentru
copiii din ºcoala primarã de pânã la trei ori pe sãptãmânã.
În 2004 aproape toate ºcolile (95%) au organizat cluburi pentru masa de prânz, la care au
participat jumãtate din copiii din ºcoala primarã (851,000 copii cu vârste cuprinse 4-12), pânã la
cinci zile pe sãptãmânã. În 2006 erau 215.000 copii cu vârste între 4-8 ani înscri ºi în servicii de
îngrijire de tip „After school”. Numãrul a crescut substanþial dupã 2007, când aceste servicii au
devenit obligatorii.
Majoritatea serviciilor de îngrijire a copiilor sunt asigurate de agenþii care administreazã
mai multe locaþii. Unele agenþii funcþioneazã la nivel local, altele la nivel naþional. Agenþiile pot fi
organizaþii de tip non-profit (Stichtingen), societãþi comerciale sau societãþi cu rãspundere
limitatã. Pãrinþii plãtesc pentru îngrijirea copiilor, dar costul poate fi acoperit de angajatorul lor ºi /
sau de cãtre guvern. Nu existã un sistem de finanþare unitar pentru serviciile de îngrijire a
copiilor.
Serviciile de îngrijire a copiilor pot fi furnizate ºi de ºcoalã. În aceste cazuri, ºcoala
înfiinþeazã o fundaþie, astfel încât finanþarea serviciilor de educaþie ºi a serviciilor de îngrijire sunt
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separate. Fundaþiile pot organiza grupuri de petrecere a timpului liber ºi servicii de îngrijire a
copiilor preºcolari în sistem non-profit. Aceste servicii sunt administrate la nivel local (în
colaborare cu o autoritate localã) ºi primesc suport financiar de la nivelul autoritaþii locale. În plus,
pãrinþii plãtesc o contribuþie pentru acest serviciu. Comunitãþile dezavantajate primesc sprijin
financiar suplimentar din partea autoritãþiilor locale, ceea ce reduce semnificativ contribuþia
pãrinþilor.
Modificãri recente în politici publice:
Legea de îngrijire a copiilor (2005) reglementeazã finanþarea ºi controlul de calitate al
serviciilor de îngrijire a copiilor. Documentul vizeazã centrele de zi (copii cu vârsta de 0-4 ani),
serviciile de îngrijire de tipul familie gazdã (0-12 ani) ºi servicii de îngrijire de tip „After school”
(4-12 ani).
Serviciile de îngrijire de zi pentru copii sunt finanþate de cãtre guvern (prin reduceri ale
impozitului pe venit al pãrinþilor), angajatori (care contribuie la un fond pentru servicii de îngrijire
de zi pentru copii) ºi pãrinþi. Pãrinþii primesc lunar facturi pentru serviciile de îngrijire de care
beneficiazã copiii, iar autoritãþile fiscale ramburseazã o parte din aceastã sumã, printr-un
beneficiu lunar de îngrijire a copiilor. Cu cât venitul familiei este mai mare, cu atât suma dedusã
este mai micã. De acest tip de finanþare beneficiazã pãrinþii care sunt angajaþi ºi anumite grupuri
specifice de familii, cum ar fi familiile în care un pãrinte are o boalã cronicã sau un copil are nevoi
medico-sociale mari.
Legea prevede ca centrele de îngrijire de zi sã contribuie la sãnãtatea ºi bunãstarea
fiecãrui copil, într-un mediu sigur ºi sãnãtos. Centrele de îngrijire de zi au drept scop asigurarea
protecþiei copiilor, dar contribuie ºi la creºterea competenþelor personale ºi sociale ale acestora,
la învãþarea valorilor ºi a standardelor sociale.
Programele de tip „After school” cuprind activitãþi culturale, sportive, activitãþi care
dezvoltã talentele ºi competenþele sociale ale copiilor. ªcoala trebuie sã asigure cel puþin 6 ore
de activitãþi extracurriculare pe sãptãmânã.
Reglementãrile stabilite de Guvern prevãd ca un procent între 50% ºi 75% din elevii din
ºcoalã sã participe la activitati de tip „After school” ºi sã primeascã ajutor la efectuarea temelor.
Totodatã ºcoala trebuie sã asigure consiliere pentru familie ºi programe de peer-education –
copiii sã se ajute între ei implicând ºi pãrinþii. Fiecare ºcoalã are arondat un asistent social în
funcþie de numãrul de copii. De exemplu, la un numãr de 300 de copii într-o ºcoalã existã un
asistent social care petrece 1-2 zile pentru a acorda suport copiilor ºi familiilor aflate în nevoie.
Începând cu anul ºcolar 2010/2011 în Olanda va deveni obligatoriu ca elevii de gimnaziu
sã participe în proiecte/ore de activitãþi sociale în afara orelor de ºcoalã. Fiecare elev va dedica
72 de ore proiectelor sociale obligatorii într-un an ºcolar.
Standardele de calitate, cum ar fi dimensiunea maximã a grupului de copii la un adult,
spaþiul disponibil pentru copii etc, sunt convenite în fiecare an de cãtre grupul de reprezentanþi ai
furnizorilor de servicii de îngrijire ºi pãrinþi (reprezentaþi de o uniune naþionalã a pãrinþilor). Acest
acord este ulterior înregistrat într-un amendament la lege. Autoritãþile locale organizeazã comisii
de inspecþie localã care controleazã calitatea serviciilor de îngrijire pentru copii. Autoritatea
localã poate impune sancþiuni mergând pânã la închiderea serviciului oferit.
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Din 2007 Ministerul Educaþiei, Culturii ºi ªtiinþei este responsabil de supervizarea
centrelor de zi. Anterior acestea erau coordonate de Ministerul Afacerilor Sociale ºi Ocuparea
Forþei de Muncã.
În anul 2005, Parlamentul Olandez a adoptat o moþiune în prin care a instituit
obligativitatea ºcolilor de a organiza servicii de îngrijire de tip „After school”. Aceasta a intrat în
vigoare în 2007, când a devenit parte din Legea învãþãmântului primar. Ca urmare a acestei
iniþiative legislative, ºcolile au semnat contracte cu agenþii care oferã servicii de îngrijire de tip
„After school”. Serviciile de îngrijire a copiilor pot fi furnizate ºi de ºcoalã însãºi.
Deºi nu existã o politicã specificã la nivel naþional cu privire la conþinutul programelor de
tip ºcoalã extinsã, conþinutul ºi finanþarea acestora sunt influenþate de politica de tineret, politica
în domeniul educaþiei, politicile specifice elaborate de consiliile oraºelor mari, politicile pentru
echilibrarea muncii cu viaþa de familie, sport, culturã ºi politicã.
În ceea ce priveºte acestea din urmã, Ministerul Sãnãtãþii, Bunãstãrii ºi Sportului ºi
Ministerul Educaþiei, Culturii ºi ªtiinþei au pus la dispoziþie fonduri suplimentare disponibile din
octombrie 2007 pentru a dezvolta conexiunea dintre programele de tip „After school”, sport ºi
culturã. Pentru 2008 au fost alocate fonduri în valoare de 16.9 milioane euro ºi se prevede o
creºtere a acestora pânã la 47.1 milioane euro în 2011. Fondurile sunt distribuite prin
intermediul autoritãþilor locale.
Norvegia
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Norvegia implementeazã servicii de tip "Skolefritidsordninger" (ºcoalã dupã
ºcoalã/petrecere a timpului liber) pentru copii cu vârste între 6-10 ani, la nivelul ºcolilor.
Finanþarea acestora este asiguratã în primul rând de cãtre pãrinþi, care plãtesc 127 euro pe lunã
pentru program scurt ºi 229 euro pentru programe pe durata întregii zile.
Aproximativ 60% dintre copiii cu vârste între 6-10 ani participã la astfel de programe. Se
înregistreazã o pondere mai mare de participare în rândul copiilor mai mici ºi o scãdere a ratei de
participare, o datã cu creºterea vârstei.
Instituþiile publice furnizeazã 54% dintre serviciile de îngrijire a copiilor, iar 46% sunt
furnizate de mediul privat. Nu existã statistici care sã arate ce procent dintre aceastea din urmã
sunt organizaþii non-profit, dar se ºtie cã între acestea se aflã organizaþiile creºtine, organizaþii
ale pãrinþilor ºi chiar angajatori ºi firme pentru profit.
Portugalia
Tipuri de servicii ºi furnizori:
Legea privind învãþãmântul primar din 2006 a introdus obligativitatea organizãrii de
activitãþi de tip „After school” în toate ºcolile primare, programul fiind de 8 ore pe zi; se
încurajeazã, de asemenea, ºcolile ca, prin acorduri cu organizaþii de tip non-profit, sã ofere
„sprijin pentru familii" înainte ºi dupã orele de ºcoalã, cu scopul de a ajuta familiile sã echilibreze
munca ºi îngrijirea copiilor.
Ideea a fost de a oferi acoperire universalã cu serviciile de tip „After school” pentru aceastã
grupã de vârstã. Rapoartele privind punerea în aplicare a noii legi în 2006/2007 aratã cã peste
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90% dintre copii au fost deja integraþi în cadrul serviciilor de tip „After school” (Wall ºi Azevedo,
2007).
Dezvoltarea serviciilor pentru copiii mici apare ca un element important în cele trei politici
sociale principale: politici ce privesc munca ºi viaþa de familie (pentru a sprijini familiile cu copii
care lucreazã ºi pentru a se asigura protecþia ºi buna îngrijire a copiilor), politici educaþionale (de
îmbunãtãþire a performanþei ºcolare ºi integrare a tuturor copiilor în sistemul de învãþãmânt) ºi
politici sociale (furnizarea de servicii accesibile cu costuri reduse pentru familiile cu venituri mici
ºi promovarea incluziunii sociale a copiilor din zonele defavorizate). ªcolile primare ºi sectorul
non-profit sunt cele care furnizeazã astfel de servicii.
Modificãri recente în politici publice:
În prezent (din 2008), ºcolile publice primare au un orar ºcolar de 8 ore, oferã masa de
prânz ºi sunt deschise pânã la 17.30. Unele familii preferã sã foloseascã serviciile „After school”
private, dar majoritatea copiilor sunt integraþi în ºcoalã publicã obiºnuitã.
Ministerul Educaþiei a anunþat recent cã ar putea introduce modificãri similare cu cele introduse
în ºcoli primare (deschis full-time) ºi pentru ciclurile 2 ºi 3 (copii de 10-12 ani) în care apar
adesea „lacune" în graficul de timp liber pentru copii, considerat dificil de administrat pentru
familii. În prezent, sectorul non-profit acordã o atenþie sporitã nevoilor acestui grup de vârstã (1012 ani).
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Analiza programelor naþionale de tip „ ªcoalã dupã scoalã”
În România existã o serie de programe de tip „After school” organizate fie în sistemul
public, fie în cel privat. Cele din sistemul public sunt organizate fie la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt (semi-internatele sau diverse programe „After school” realizate în parteneriat cu
ONG), fie în sistemul de asistenþã socialã pentru copiii din familiile care se confruntã cu probleme
(centrele de zi).
Entitãþile care oferã aceste servicii în mediul privat funcþioneazã ca organizaþii non-profit,
conform Legii Învãþãmântului nr. 84/1995, ºi desfãºoarã activitate economicã sub codul CAEN
8891 – activitãþi de îngrijire zilnicã pentru copii. Conform legii, servicii educaþionale pot fi
furnizate numai de entitãþi care funcþioneazã pe principiul non-profit. Aceste servicii nu sunt
supuse unor standarde de performanþã deoarece la nivelul MECTS nu existã standarde pentru
programele de tip „After school”.
Începând din anul 2011, conform prevederilor noii Legi a Educaþiei Naþionale, unitãþile de
învãþãmânt, prin decizia consiliului de administraþie, pot sã îºi extindã activitãþile cu elevii dupã
orele de curs, prin programe “ªcoala dupã ºcoalã”, organizate în baza unei metdologii aprobate
prin ordin al Ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului (la momentul finalizãrii
acestui studiu, MECTS avea în lucru metodologia privind organizarea programului „ªcoalã dupã
þcoalã”).
Principalul avantaj al centrelor realizate de cãtre instituþiile publice este acela al
responsabilitãþii statului pentru respectarea standardelor de calitate. Nu acelaºi lucru se poate
spune însã despre centrele private de tip „After school”, a cãror activitate nu este reglementatã ºi
evaluatã de nici o instituþie. Excepþie fac centrele de zi dezvoltate de cãtre organizaþii
neguvernamentale furnizoare de servicii sociale ºi acreditate conform metodologiei dezvoltate
de MMFPS. Astfel, furnizorii de servicii (organizaþii neguvernamentale) primesc acreditare dacã
respectã cerinþele standardelor minime obligatorii pentru Centrul de Zi, aºa cum sunt
reglementate de cãtre politica publicã româneascã.
Analizând costurile programelor de îngrijire a copiilor dupã ºcoalã cuprinse în studiile de
caz putem observa cã cele mai mici costuri se înregistreazã în cazul programului derulat în
parteneriat de cãtre un ONG, DGASPC ºi unitatea ºcolarã – 338 RON/lunã/copil. Acest cost
include masa caldã, plata personalului ºi costul materialelor folosite în cadrul programului cu
copiii ºi costuri de administrare a programului. Acest lucru este posibil pentru cã cei trei actori au
pus în comun resursele disponibile, ceea ce a redus costurile. Fiecare partener a avut un
beneficiu – DGASPC a investit mai eficient în rezolvarea problemei copiilor proveniþi din familii
vulnerabile, iar ºcoala a crescut numãrul de elevi care îi urmeazã cursurile ºi totodatã
performanþele ºcolare ale acestora.
Costurile celorlalte programe de tip „After school” analizate sunt:
- Centru de zi – 569 RON/lunã – aceastã sumã include ºi costurile pentru rechizite ºi plata
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personalului
- Centru privat – 800 RON/luna – cuprinde plata personalului ºi masa copiilor
- Semi-internat – 220 RON/lunã – doar masa copilului, fãrã plata personalului care este
realizatã de Inspectoratul ºcolar
Conform Legii Educaþiei Naþionale (legea 1/2011), articolul 58, unitãþile de învãþãmânt, prin
decizia consiliului de administraþie, pot sã-ºi extindã activitãþile cu elevii dupã orele de curs, prin
programe de tip „ªcoalã dupã ºcoalã”. Pentru realizarea acestor programe, unitãþile de
învãþãmânt pot face parteneriate cu autoritãþile administraþiei publice locale, cu asociaþiile de
pãrinþi ºi cu organizaþii neguvernamentale. Programele de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” pot oferi
activitãþi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenþelor dobândite sau
de accelerare a învãþãrii, precum ºi activitãþi de învãþare remedialã. Pentru elevii din grupurile
dezavantajate, statul poate finanþa programul.
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Studii de caz
Studiu de caz 1: Centrul de zi pentru copii ºcolari G. Cãlinescu
1. Prezentare generalã
Centru de zi pentru copii ºcolari G. Cãlinescu este localizat în sectorul 5, fiind administrat
de cãtre DGASPC Sector 5 ºi oferind servicii sociale copiilor proveniþi din familii aflate în
dificultate. Centrul de zi reprezintã o componentã a programului de prevenire a abandonului
desfãºurat în cadrul Serviciului Prevenire abandon, abuz, neglijenþã, violenþã domesticã, trafic,
migraþie, consiliere copii ºi pãrinþi, funcþionarea sa fiind reglementatã prin Legea 272/2004,
art.107 ºi Ordinul nr. 24/2004 al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie – pentru
aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
Acest centru oferã asistenþã gratuitã, în timpul zilei, copiilor care provin din familii aflate în
dificultate (familii cu situaþie materialã precarã ºi/sau familii dezorganizate, familii
monoparentale), dând astfel posibilitatea pãrinþilor de a-ºi gãsi un loc de muncã ºi de a putea
oferi condiþii materiale adecvate creºterii copiilor. Centrul de îngrijire de zi pentru copii ºcolari
G.Cãlinescu asigurã promovarea dreptului fiecãrui copil de a-ºi pãstra relaþiile familiale, oferind
servicii adecvate familiei în situaþie de risc de abandon al copilului, pentru ca aceasta sã-ºi poatã
îndeplini responsabilitãþile legate de îngrijirea, securitatea ºi educaþia copilului.
Centru de zi a fost constituit în baza Legii nr. 272/2004, privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului. Conform art. 48, litera f) a acestei legi ,,instituþiile administraþiei publice
locale cu atribuþii în domeniul educaþiei trebuie sã previnã abandonul ºcolar din motive
economice, luând mãsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul ºcolar cum sunt:
hranã, rechizite, transport ºi altele asemenea”. Potrivit art. 108 al aceleiaºi legi, pentru
prevenirea separãrii copilului de pãrinþii sãi, se organizeazã ºi funcþioneazã servicii de zi prin
care se asigurã menþinerea, refacerea ºi dezvoltarea capacitãþilor copilului ºi ale pãrinþilor sãi,
pentru depãºirea situaþiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Conform ordinului Secretarului de Stat al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Copilului ºi
Adopþie nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi,
acestea sunt servicii pentru protecþia copilului a cãror misiune este de a preveni abandonul ºi
instituþionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitãþi de îngrijire, educaþie,
recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaþã independentã, orientare
ºcolarã ºi profesionalã etc. pentru copii, cât ºi a unor activitãþi de sprijin, consiliere, educare etc.
pentru pãrinþi sau reprezentanþii legali, precum ºi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor ºi eforturilor propriei familii,
aºa cum decurg din obligaþiile ºi responsabilitãþile pãrinteºti, precum ºi serviciilor oferite de
unitãþile de învãþãmânt ºi de alþi furnizori de servicii, corespunzãtor nevoilor individuale ale
copilului în contextul sãu socio-familial. Prin functionarea unui astfel de centru de zi se urmãreºte
menþinerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecþie din cauze
preponderent socio-economice.
Activitãþile centrului de zi sunt complementare celor realizate de alte servicii publice (învãþãmânt,
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sãnãtate), ele neînlocuindu-le pe cele ºcolare.
Amplasament: Str. Bachus nr. 42, Sector 5 (funcþioneazã în cadrul ºcolii Generale cu clasele IVIII nr. 148).
Dotare: 2 sãli de clasã pentru efectuarea temelor ºi servirea mesei, dotate cu mese ºi scaune,
toaleta comunã, folosirea comuna a bibliotecii ºi sãlii de sport.
2. Activitãþi
În cadrul acestui centru de zi sunt realizate urmãtoarele activitãþi cu copiii:
?
Oferirea de asistenþã de specialitate în pregãtirea lecþiilor, în vederea aprofundãrii
cunoºtinþelor dobândite în cadrul orelor de curs, de suport pentru orientarea ºcolarã ºi
profesionalã;
?
Meditaþii în vederea susþinerii unor verificãri sau examene;
?
Activitãþi recreative cu scop educativ (activitãþi muzicale, sportive, foto, etc.);
?
Consiliere psihologicã;
?
Asistenþã medicalã de urgenþã (prin cabinetele medicale ale ºcolilor);
?
Iniþiere în utilizarea computerului;
?
Sesiuni de informare pentru pãrinþi ºi copii pe teme privind delicvenþa juvenilã,
drepturile copilului, îndatoririle ºi responsabilitãþile pãrinþilor, codul familiei, educaþia rutierã;
?
Ajutor material, rechizite, îmbrãcãminte etc.
Serviciile oferite copiilor ºi familiilor acestora sunt:
?
Îngrijire ºi supraveghere pe timpul zilei;
?
Asigurarea unei mese calde zilnice pentru copiii care provin din familii cu situaþie
financiarã precarã;
?
Asistenþã de specialitate în vederea aprofundãrii cunostinþelor dobândite în cadrul
orelor de curs, de suport pentru orientarea ºcolarã;
?
Asistenþã socialã, educaþionalã, psihologicã ºi medicalã;
?
Program instructiv – educativ: efectuarea temelor, meditaþii;
?
Program de socializare ºi recreere (activitãþi desfãºurate în cadrul centrului sau în
diferite locaþii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);
?
Consilierea pãrinþilor sau reprezentanþilor legali ai copiilor.
3. Grup þintã de beneficiari
Beneficiari direcþi:
50 de copii ºcolari de la clasele I-VIII, cu vârste cuprinse între 6-12 (clasele I-IV) ºi 12- 14
ani (clasele V-VIII).
Cei 50 de copii sunt elevi ai ªcolii Generale nr.148 cu clasele I-VIII ºi au domiciliul legal pe
raza sectorului 5, sau sunt elevi ai ºcolilor partenere în proiect de pe raza sectorului 5, cu vârsta
cuprinsã între 6-14 ani ºi care se aflã în una din urmãtoarele situaþii:
25

?
Copii proveniþi din familii aflate în dificultate psiho-socio-economicã;
?
Copii aflaþi în situaþii ºcolare limitã, cu risc de abandon ºcolar;
?
Copii lipsiþi de posibilitati de supraveghere ºi suport din partea familiilor, din motive
obiective (fãrã pãrinþi, crescuþi de bunici, pãrinþi bolnavi, neºcolarizaþi etc).
Beneficiari indirecþi:
Familiile copiilor beneficiari direcþi ai proiectului, membrii comunitãþii.
Criterii de selecþie a beneficiarilor în program:
?
Beneficiarii sã domicilieze pe raza sectorului 5 al municipiului Bucureºti;
?
Familia sã facã cerere pentru includerea copilului în programul centrului ;
?
Copii sã provinã din familii sãrace, monoparentale, cu venituri reduse, cu mulþi copii în
întreþinere sau în situaþie de crizã;
?
Vârsta copiilor sã fie între 6-16 ani;
?
Beneficiarii sã nu fie cuprinºi în alte programe de asistenþã socialã;
?
Copiii nu trebuie sã prezinte afecþiuni transmisibile sau boli cronice grave.
4. Sume alocate lunar pentru funcþionarea Centrului
Nu s-au putut defalca costurile salariale pentru acest centru din totalul costurilor pentru
acest tip de serviciu (care include 3 centre de zi) din bugetul DGASPC Sector 5. Costurile
salariale pentru personalul din cele trei centre de zi care funcþioneazã pe raza Sectorului 5
reprezinta 32.646 lei. Beneficiarii celor 3 centre de zi sunt 71 de copii. La acestea se adaugã
costuri directe de aproximativ 7.746 lei (10 lei pe zi/ copil - alocaþie pentru masa caldã, rechizite)
pentru cei 71 de copii prezenti în cele trei centre de zi.
Totalul cheltuielilor în trei Centre de zi este 40.391 lei/ lunã. Astfel, costul per beneficiar
(raportat la cei 71 de copii prezenti în cele trei centre) pe lunã este de 569 lei.
Echipa centrului de zi este compusã din:
?
1 ºef de centru , 1 administrator , 1 bucãtar, 1 ajutor bucãtar (pentru toate cele 3 centre
de zi) – DGASPC 5;
?
2 instructori de educaþie – DGASPC 5 pentru Centrul de zi G.Cãlinescu;
?
1 psiholog – DGASPC 5 pentru Centrul de zi G.Cãlinescu;
?
1 asistent medical – ªcoala nr.148;
?
1 îngrijitor –ªcoala nr.148.
Programul zilnic de desfãºurare a Centrului de zi G.Cãlinescu – între orele 8.00 -16.00 pentru
copii claselor I-VIII înscriºi în programul centrului.
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5. Impactul asupra grupurilor þintã
Activitãþile ºi serviciile oferite în cadrul centrului de zi urmãresc creºterea calitãþii vieþii
copiilor care provin din familii cu o situaþie financiarã precarã prin:
?
Combaterea riscului de implicare în delincvenþa juvenilã la un numãr de 50 de copii
care provin din familii defavorizate cu potenþial de risc pentru sãvârºirea de fapte antisociale;
?
Reintegrarea sau menþinerea în sistemul de învãþãmânt public a unui numãr de 50
copii defavorizati;
?
Orientare profesionalã mai bunã;
?
Prevenirea abandonului ºcolar, înlãturarea riscului de repetenþie ºi îmbunãtãþirea
rezultatelor ºcolare prin sprijinul acordat copiilor de cãtre educatori în pregãtirea lecþiilor ºi în
aprofundarea cunoºtinþelor dobândite în cadrul orelor de curs;
?
Recuperarea deficienþelor educaþionale ale copiilor aflaþi în situaþie de risc ºi care nu
au mai frecventat cursurile ºcolare din cauza situaþiei financiare precare a familiei;
?
Realizarea unor relaþii interpersonale adecvate pentru inserþia socialã;
?
Integrarea ºcolarã a copilului;
?
Îmbunãtãþirea relaþiilor cu familia;
?
Valorificarea laturii compensatorii ºi orientarea cãtre alte activitãþi instructiv educative,
sportive, culturale conform nevoilor ºi intereselor copiilor.

Impact asupra familiei
Efectele activitãþilor ºi serviciilor din centrele de zi nu se regãsesc doar la nivelul copilului,
ci ºi asupra familiei acestora. Astfel, pãrinþii sunt sprijiniþi prin activitãþi specifice în creºterea
copiilor ºi susþinerea acestora în ºcoalã ºi au posibilitatea de a accesa locuri de muncã.
6. Puncte tari ºi puncte slabe ale centrului de zi
Principalele avantaje ale activitãþilor ºi serviciilor oferite pentru copii în cadrul centrului de
zi sunt:
?
Se previne abandonul ºcolar, se asigurã o dezvoltare constantã a evoluþiei ºcolare
pentru copiii din familiile aflate în dificultate;
?
Se asigurã un mediu securizant pentru aceºti copii care locuiesc într-o zonã aflatã la
risc (droguri, criminalitate, delincvenþã);
?
Se menþine o stare de sãnãtate bunã ºi o nutriþie adecvatã, datorate mesei calde ºi a
prezenþei asistentului medical;
?
Copiii ºcolari ai cãror pãrinþi au un nivel scãzut de educaþie ºi nu pot sã îºi ajute copiii la
efectuarea temelor ºcolare ºi a altor sarcini ºcolare beneficiazã de suport, având ºansa sã îºi
continue studiile ºi sã obþinã randament ºcolar;
?
Pãrinþii pot accesa locuri de muncã, astfel crescând venitul familiei ºi având
posibilitatea de a asigura copiilor un trai mai bun;
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?
Pãrinþii beneficiazã de consiliere ºi îndrumare specializatã;
?
Scutirea de la plata contribuþiei pentru serviciile oferite de Centrul de Zi de cãtre pãrinþi,
le permite acestora sã acopere celelalte cheltuieli ale familiei legate de întreþinerea celorlalþi
membrii (fraþi, surori) ºi cheltuieli ale gospodãriei;
?
Copii beneficiazã de servicii de consiliere specializate oferite de personal calificat din
cadrul DGASPC sector 5;
?
Fiecare familie/copil beneficiazã de un plan de servicii/planul individualizat de
protecþie.
Centrul de zi se aflã în incinta ªcolii nr.148, de unde provin majoritatea copiilor care frecventeazã
acest centru. Centrul de zi pentru copii ºcolari este un serviciu acreditat, angajaþii fiind persoane
calificate ºi funcþioneazã pe baza unor standarde: Ordinul nr. 24/2004 privind Standardele
Minime Obligatorii pentru centrele de zi;
Centrul de zi prezintã ºi câteva puncte slabe:
?
Este un serviciu disponibil doar pentru anumite categorii de beneficiari – respectiv
copii dintr-o anumitã categorie socialã – familii aflate în dificultate, dezavantajate din punct de
vedere social ai cãror copii studiazã în ªcoala nr. 148;
?
Este un serviciu de tip „închis”, restrictiv care poate duce la etichetarea copiilor care îl
frecventeazã având în vedere cã se adreseazã doar unei anumite categorii de copii/familii ºi
accesul se face doar dupã întocmirea dosarului ºi Dispoziþia primarului/directorului executiv al
DGASPC Sector 5 pentru admiterea în Centrul de zi;
?
Fiind un serviciu gratuit, pãrinþii nu sunt stimulaþi sã se implice în activitãþile derulate de
copiii lor ºi nu simt cã au o contribuþie la educaþia acestora chiar ºi prin activitãþi de voluntariat în
cadrul activitãþilor administrative (curãþenie, etc) sau de altã naturã în cadrul centrului;
?
Doar copiii care frecventeazã ªcoala 148 ºi au domiciliul legal pe raza sectorului 5 pot
avea acces la acest Centru de zi. Copiii care învaþã aici dar au domiciliul legal în alt sector nu pot
accesa acest serviciu.
7. Instrumente folosite în Centrul de Zi „G.Cãlinescu”.
Admiterea în centru se realizeaza la cererea beneficiarului sau la sesizarea altor
persoane din comunitate. Procedurile de înregistrare, evaluare ºi admitere a solicitantului includ:
?
Cererea solicitantului/reprezentantului legal;
?
Opinia copilului, dacã are peste 10 ani;
?
Anchetã socialã;
?
Evaluarea iniþialã;
?
Întocmirea unui plan personalizat de intervenþie;
?
Plan de servicii/planul individualizat de protecþie;
?
Evaluarea periodicã;
?
Evaluarea finalã;
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?
Contract cu familia;
?
Dispoziþia primarului/directorului executiv al DGASPC Sector 5;
?
Monitorizarea evoluþiei copilului în familie dupã reintegrarea acestuia.

Studiu de caz 2 – Program de tip semi-internat derulat de ªcoala Generalã cu clasele
I-VIII nr. 146
1. Prezentare generalã
Programul semi-internat al ªcolii nr.146 reprezintã un program extensiv al ºcolii, de care
beneficiazã elevii înscriºi la clasele I-IV ai cãror pãrinþi lucreazã ºi nu au posibilitatea de a prelua
copilul de la ºcoalã, de a-i asigura o masã caldã, supraveghere ºi îndrumare în intervalul 11.30 17.00 când pãrinþii încã se aflã la serviciu.
Înfiinþarea acestui program s-a fãcut la cererea ºcolii ºi a pãrinþilor. Pentru realizarea lui a
fost necesarã obþinerea unei aprobãri de la Direcþia de Învãþãmânt ºi Relaþii Comunitare din
sectorul 5, precum ºi avizele sanitare de funcþionare pe Cod CAEN 8560 – activitãþi de servicii
suport pentru învãþãmânt.
Pentru înfiinþarea acestui program de tip semi-internat, ºcoala a trebuit sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:
• Sã aibã spaþiu disponibil (1 salã de clasã, 1 salã de servit masa, bucãtãrie proprie,
bibliotecã ºi teren de sport);
• Înscrierea unui numãr de 60 de copii de la clasele I-IV în program;
• Obþinerea unui post de pedagog ºcolar de la Inspectoratul ªcolar (un post la 60 de elevi
interni ºi semiinterni, în medie, din învãþãmântul primar);
Acest program se adreseaza strict elevilor de la claselor primare, înscrierea pentru cei de
clasa I se face la înscrierea în ºcoalã ºi reînscrierea pentru copiii de la clasele II – IV în lunile maiiunie.
În programul de tip semi-internat copiii înscriºi beneficiazã de urmãtoarele servicii:
?
Oferirea unei mese calde de prânz ºi a unei gustãri de dupã amiazã la cantina ºcolii;
?
Supravegherea copiilor;
?
Desfãºurarea de activitãþi distractiv-recreative ºi de informare;
?
Suport pentru pregãtirea temelor, verificarea temelor, îndrumare la biblioteca ºcolii
pentru studiu individual;
?
Informarea ºi consilierea pãrinþilor, menþinerea comunicãrii cu cadrele didactice din
ºcoalã privind activitãþile extraºcolare.
Masa de prânz ºi gustarea sunt servite de cãtre copii în douã schimburi, la cantina ºcolii. Meniul
este stabilit de cãtre asistentul medical din ºcoalã cu avizul medicului nutriþionist.
Amplasament ºi dotare:
Programul de tip semi-internat se deruleazã în cadrul ªcolii nr.146 având disponibile
urmãtoarele spaþii: salã de clasã pentru efectuare temelor ºi activitãþilor recreative, salã de
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servit masa, bucãtãrie proprie, bibliotecã ºi teren de sport.
2. Grupul þintã
Acest program se adreseazã copiilor din familii în care ambii pãrinþi sunt ocupaþi, lucreazã
de dimineaþa pânã seara (8.00 - 16.00/17.00) ºi nu se pot ocupa de preluarea copilului de la
ºcoalã, supravegherea lui ºi îndrumarea în procesul de efectuare a lecþiilor pentru acasã.
În program sunt înscriºi 60 de copii din ºcoala nr.146 de la clasele I-IV, procentul de
înscriere în astfel de program fiind mai mare la copii de la clasele I-II-III ai cãror pãrinþi sunt la
muncã ºi nu se pot ocupa de copii. Familiile copiilor sunt persoane angajate în muncã ºi nu îºi
permit un program de „After school” privat, nu beneficiazã de suport din partea rudelor (bunici)
sau nu-ºi pot permite angajarea unei persoane/bonã care sã se ocupe de copil pânã vin de la
serviciu.
Aceste familii nu întâmpinã dificultãþi socio-economice majore, ci au nevoie de o soluþie
de supraveghere pentru copiii lor în condiþii de siguranþã, de un loc în care copiii sã serveascã o
masã caldã, sã îºi efectueze temele ºi sã desfãºoare activitãþi recreative.
3. Prezentarea activitãþilor realizate în cadrul programul de tip semi-internat
Principalele activitãþi derulate în cadrul programului semi-internat sunt legate de
efectuarea temelor, formare de abilitãþi, valori, cunoºtinþe (prin activitãþi extraºcolare) ºi servirea
mesei.
?
Accentul este pus pe efectuarea ºi verificarea temelor. Fiecare elev are
responsabilitatea de a-ºi efectua temele, pedagogul ºcolar neavând timp fizic pentru
îndrumarea individualã a celor 60 de elevi. În general, elevii de la clasele a III-a ºi a IV-a sunt
încurajaþi sã-i ajute pe cei mai mici în realizarea ºi verificarea temelor. Uneori, aceastã muncã
este continuatã acasã de cãtre copil împreunã cu pãrinþii;
?
Servirea mesei calde ºi a unei gustãri. Copiii servesc masa în douã schimburi, la
cantina ºcolii;
?
Având în vedere numãrul mare de elevi, activitãþile recreativ-distractive implicã
vizionarea de filme educative, serbãri, evenimente speciale ºi jocuri sportive la alegere, pe
terenul de sport al ºcolii, atunci când acesta nu este ocupat pentru efectuarea orelor de educaþie
fizicã (ale claselor V-VIII);
Program zilnic (luni-vineri) între orele 11.30 – 17.00:
11.30 – Copiii se prezintã la Semi-internatul ºcolii.
11.30-12.00 – Pregãtirea pentru masã, spãlat pe mâini.
12.00-13.30 - Servirea mesei de prânz – douã schimburi
13.30-14.30 – Activitãþi de relaxare /Studiu individual la bibliotecã.
14.30-16.30 - Efectuarea temelor pentru a doua zi ºi verificarea acestora.
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16.30-17.00 - Preluarea copiilor de cãtre pãrinþi.
* În timpul vacanþelor ºcolare programul de tip semi-internat este închis.
4. Sume alocate lunar
Contribuþia fiecãrui pãrinte este de 10 lei pe zi pentru un prânz cu douã feluri de mâncare
ºi o gustare, respectiv între 150 ºi 220 lei pe lunã (în funcþie de numãrul de zile lucrãtoare din
lunã). Pe an, un pãrintele cheltuie 1770 lei cu masa caldã oferitã de ºcoalã în programul de
seminternat.
La aceastã contribuþie a pãrinþilor se adaugã contribuþia ºcolii, care constã în plata
salariilor pentru un pedagog ºcolar, un îngrijitor, un bucãtar, un ajutor de bucãtar ºi un
administrator, costurile materialelor de curãþenie ºi plata utilitãþilor (energie, apã, pazã etc.)
5. Impactul asupra copiilor
În urma participãrii la acest program, copiii îºi îmbunãtãþesc foarte mult deprinderile de
muncã independentã. Copiii capãtã deprinderi de a-ºi cãuta singuri materialele informative care
îi pot ajuta în realizarea temelor.
Un alt efect al acestui program asupra copiilor este dezvoltarea abilitãþilor pentru munca
în echipã, astfel cei mai mici cer ajutorul elevilor mai mari atunci când întâmpinã dificultãþi, iar
pedagogul ºcolar intervine doar pentru a corecta sau a aduce completãri.
Copiii sunt încurajaþi ºi se simt încrezãtori sã participe la activitãþi distractiv – recreative,
activitãþi sportive ºi studiu individual la biblioteca ºcolii.
Impact asupra familiei:
Familia este mulþumitã de faptul cã i se asigurã copilului un mediu securizant, unde
acesta serveºte o masã caldã ºi o gustare conform indicaþiilor medicului nutriþionist, se aflã sub
supravegherea ºi îndrumarea unei persoane calificate ºi competente, îºi face temele ºi
beneficiazã de activitãþi suplimentare recreative pânã ce pãrintele vine de la serviciu – în jurul
orei 17.00. Familia verificã seara, împreunã cu copilul, dacã temele sunt efectuate corect ºi
petrec timpul rãmas împreunã.
6. Puncte tari ºi puncte slabe ale programului
Punctele tari ale programului sunt:
?
oferirea unei mese calde, gãtitã în cantina ºcolii conform necesarului nutriþional
corespunzãtor vârstei copiilor;
?
oferirea unui cadru adecvat pentru supravegherea copiilor, servirea mesei ºi
efectuarea temelor, activitãþi recreativ-sportive ºi de studiu individual;
?
costurile reduse, pãrintele suportând doar costul mesei calde;
?
existã reglementãri pentru funcþionarea programului de semi-internat ºcolar (respectiv
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Ordinul nr.1955 din 18/10/1995 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59bis din 22/03/1996
pentru aprobarea Normelor de igienã privind unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi instruirea
copiilor ºi tinerilor).
Dintre punctele slabe putem enumera:
?
numãrul mare de copii raportat la personalul normat (60 de copii la un singur pedagog
ºcolar) nu oferã calitate programului, se pune mai mult accent pe supravegherea copiilor ºi
servirea mesei;
?
doar o anumitã categorie de pãrinþi (cei ocupaþi ºi cu un venit mediu) îºi permit sã
plãteascã 150 -200 de lei lunar pentru cele cinci ore de program semi-internat de luni-vineri;

Studiu de Caz 3 – Centru privat „After school” – Sector 1 Bucureºti.
1. Prezentare Program privat „After school”
Programul privat „After school” reprezintã un program extensiv al ºcolii, în care elevii
claselor I-IV sunt asistaþi ºi îndrumaþi de personal didactic competent (învãþãtori) în rezolvarea
sarcinilor ºcolare curente ºi însuºirea sau aplicarea conþinuturilor didactice.
Acest program se adreseazã strict elevilor claselor primare, adicã celor cu vârste
cuprinse între 6-7 ani ºi 10-11 ani. Înscrierea în grupele de clasa I se face de obicei dupã
înscrierea la ºcoalã, în lunile martie - aprilie ale anului. Celelalte grupe se caracterizeazã, în
general, prin continuitate iar eventualele locuri libere sunt izolate ºi se ocupã imediat.
Personalul didactic este calificat, cu experienþã în învãþãmântul de stat. De obicei, toþi
profesorii care activeazã în programul „After school” sunt foarte motivaþi, dedicaþi muncii cu copiii
ºi sunt dispu?i sã se implice în relaþia cu familia ºi au capacitate empaticã.
În programul celor mai multe centre „After school”, copiii beneficiazã de urmãtoarele
servicii: preluarea de la ºcoalã, oferirea unei mese calde de prânz ºi a unei gustãri de dupã
amiazã în sistem catering, cursuri de limbi strãine, activitãþi distractiv-recreative, pregãtirea
temelor pe grupe de lucru cu pauze intercalate, activitãþi educative ºi (opþional) transportul cãtre
casã.
De obicei, mesele sunt servite în sistem de catering, meniul este stabilit împreunã cu
familia ºi cu avizul medicului nutriþionist. Preluarea ºi transportul copiilor de la ºcoalã intrã în
atribuþiile programului „After school” ºi se taxeazã suplimentar, în funcþie de distanþã. La cerere,
poate fi asigurat ºi transportul cãtre casã, la finalul programului.
Amplasament ºi dotare:
Sediul „After school” analizat este situat în Bucureºti, sector 1, în apropierea ºcolii. Sediul
dispune de o clãdire cu un singur nivel – 4 sãli de clasã luminoase, spaþioase ºi utilate modern, cu
mobilier adaptat cerinþelor vârstelor copiilor înscriºi (3 sãli cu dublã funcþionare – lecþii ºi masã, 1
salã de relaxare ºi activitãþi recreative). Existã o bucãtãrie ºi douã grupuri sanitare. De
32

asemenea, existã ºi un spaþiu de joacã amenajat corespunzãtor în curte: coº de baschet,
balansoar, scaunele pentru exterior.

Adresabilitate:
Acest program se adreseazã familiilor în care ambii pãrinþi sunt ocupaþi, au un program de
lucru mai lung (8.00- 16.00 /17.00) ºi nu se pot ocupa de preluarea copilului de la ºcoalã,
supravegherea lui ºi îndrumare în procesul de efectuare a lecþiilor pentru acasã.

1. Prezentarea activitãþilor realizate în cadrul programului „After school”
Activitãþile recreative sunt alese împreunã cu elevii ºi sunt organizate sub îndrumarea
unui cadru didactic (învãþãtor) pe grupe de vârstã: audiþii muzicale, învãþarea bunelor maniere,
educaþie rutierã, jocuri ºi activitãþi sportive în aer liber, picturã, jocuri educative, vizionare de filme
adecvate vârstei, audiþii de poveºti etc.
Un lucru important de menþionat este faptul cã, în timpul vacanþelor ºcolare, se
organizeazã un program educativ-recreativ care cuprinde diverse activitãþi sportive, vizite la
muzee sau expoziþii, cursuri de înot, vizionãri de spectacole de teatru sau circ etc. De asemenea,
se efectueazã temele de vacanþã, lecþii de englezã sau de iniþiere în informaticã.
Rezultatele ºcolare ale elevilor ºi gradul de comunicare între ºcoalã ºi familie sunt
considerate indicatori de evaluare a muncii personalului programului „After school”.
Program zilnic (luni-vineri) între orele 12:00 - 18:00
12.00 - Preluarea copiilor de la ºcoalã;
12.30 -13.30 - Relaxare, activitãþi în aer liber atunci când timpul permite;
13.30 -14.15 - Servirea mesei de prânz;
14.15 -14.30 - Pregãtirea pentru efectuarea temelor;
14.30 -16.30 - Efectuarea temelor pentru a doua zi ºi a temelor suplimentare în limita timpului
disponibil;
16.30 -17.00 – Gustare;
17.00- 18.00 – Douã ºedinþe sãptãmânale de germanã sau englezã la alegere sau alte cursuri
opþionale, activitãþi educative ºi recreative, vizionãri filme, plimbãri în parc, jocuri în aer liber;
18:00 - Preluarea copiilor de cãtre pãrinþi.
Activitãþi extracurriculare:
Plimbãri în parc, spectacole de teatru, circ, vizite la muzee, grãdina zoologicã, grãdina
botanicã, participare la târguri, festivaluri sau expoziþii pentru copii, organizarea zilelor de
naºtere, tabere la munte.
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2. Nr. de copii /profil/ familii din care provin - descriere grup
Cei opt copii care participã la acest program sunt împãrþiþi în douã grupe; fiecare dintre
acestea beneficiazã de îndrumarea unor învãþãtori cu experienþã, de la ºcoli din apropiere.
Grupa I:
?
Este compusã din douã fete (clasele a II-a ºi a IV-a) ºi doi bãieþi (clasa a III-a);
?
Toþi pãrinþii au studii superioare ºi situaþie materialã bunã;
?
Pãrinþii sunt interesaþi de progresul ºcolar al copiilor, þinând în permanenþã legãtura cu
cadrele didactice din ºcoalã ºi cu cele de la “after school”;
?
Unul dintre bãieþi are grave probleme de comportament fiind îndrumat încã din clasa I
de cãtre învãþãtoarea ºcolii pentru a beneficia de sprijinul unui psiholog. Ambii pãrinþi au studii
superioare, mama fiind în concediu de îngrijire copil (fratele mai mic), tatãl ocupându-se de o
micã afacere;
?
Grupul I este constituit destul de omogen ºi lucreazã cu un cadru didactic;
Grupa II:
?
Compusã din patru elevi de clasa I, trei fete ºi un bãiat;
?
Majoritatea pãrinþilor au studii superioare, excepþie fãcând doar mama unui copil;
?
grupul este foarte bine organizat ºi datoritã vârstei (toþi copiii au aceeaºi vârstã) ºi se
poate lucra foarte bine;
?
Pãrinþii sunt mult mai interesaþi de activitãþile desfãºurate ºi datoritã faptului cã aceºtia
sunt în clasa I, unde interesul pãrinþilor faþã de ºcoalã este mai clar definit;
?
Grupul II constituit este destul de omogen ºi lucreazã deasemenea cu un cadru
didactic.
În cazul tuturor copiilor, programul de lucru sãptãmânal al pãrinþilor nu permite
supravegherea copiilor dupã ºcoalã ºi acordarea suportului necesar efectuãrii temelor pentru a
doua zi. De aceea, acestã categorie de pãrinþi a optat pentru programul de tip „After school”.
3. Sume alocate lunar
Contribuþia fiecãrui pãrinte la acest program este de 800 RON/luna indiferent de
perioadele de vacanþã care corespund cu cele ale anului ºcolar. În vacanþe copiii nu
frecventeazã programul.
Din contribuþie de 800 lei lunar, se asigurã costurile cu masa de prânz în sistem catering
(10 lei /pe zi) constând în douã feluri de mâncare, gustarea de dupã amiazã ºi apã platã de la
dozator, remuneraþiile celor douã cadre didactice, ale profesorilor de limbã germanã ºi englezã,
ale îngrijitorului ºi costurile materiale didactice. Costurile pentru activitãþile extracurriculare nu
sunt incluse, acestea achitându-se separat.
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Schema de personal:
Echipa:
1. Director Administrativ Program „After school”
2. Cadre didactice – doua învãþãtoare cu experienþã –zilnic de la 14.30-16.30
3. Profesor limba englezã – o persoanã pentru douã ore pe sãptãmânã
4. Profesor limba germanã – o persoanã pentru douã ore pe sãptãmânã
5. Ingrijitor – o persoanã zilnic de la 12.00 – 18.00.
4. Impact asupra copiilor (performanþe ºcolare, dezvoltare de abilitãþi etc.)
Performanþele ºcolare ale copiilor se îmbunãtãþesc datoritã colaborãrii zilnice dintre
cadrele didactice din programul „After school” ºi cele din ºcoalã. În acest mod, cadrele didactice
din programul „After school” au un control permanent ºi o înþelegere asupra temelor ºi a
sarcinilor suplimentare pe care le au copiii de la clasele I-IV de efectuat dupã orele de ºcoalã.
Se îmbunãtãþesc foarte mult deprinderile de muncã independentã ale copiilor aflaþi în
cadrul acestui program ºi se completeazã anumite lipsuri/lacune, acolo unde acestea existã.
Copiii capatã deprinderi de a-ºi cãuta singuri materialele informative care îi pot ajuta în
realizarea unor portofolii la materii precum istoria, geografia, cunoaºterea mediului/ ºtiinþele
naturii sau educaþia civicã. De asemenea:
- îºi dezvoltã abilitãþi pentru munca în echipã, astfel cei mai mici cer ajutorul elevilor mai
mari atunci când întâmpinã dificultãþi, iar cadrul didactic intervine doar pentru a corecta sau a
aduce completãri;
- învaþã sã efectueze teme suplimentare pentru corectarea carenþelor sau pentru
îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare în vederea participãrii la olimpiadele ºcolare ºi la
concursuri;
- sunt încurajaþi ºi se simt încrezãtori sã participe la concursurile ºcolare, ca de exemplu:
Cangurul poveºtilor, Cangurul matematic, Smart, Olimpiade de limba românã, matematicã etc.
unde, de altfel, s-au obþinut rezultate foarte bune de cãtre copiii care frecventeazã programul de
„After school”.
Impact asupra familiei
Familia este mulþumitã de rezultatele pozitive privind calificativele ºi performanþele
ºcolare ale copiilor. Programul asigurã o colaborare mai apropiatã cu cadrele didactice atât din
programul „After school”, cât ºi din ºcoalã (pãrintele discutã aproape zilnic cu învãþãtoarele ºi de
douã ori pe sãptãmânã cu profesorii de limbi strãine).
Copilului i se asigurã un mediu securizant, unde acesta serveºte o masã caldã ºi o
gustare conform indicaþiilor medicului nutriþionist, se aflã sub supravegherea ºi îndrumarea unor
persoane calificate ºi competente. În timpul petrecut la „After school” copilul îºi face temele ºi
beneficiazã de activitãþi suplimentare recreative pânã ce pãrintele vine de la serviciu – în jurul
orei 18.00.
Familia beneficiazã de mai mult timp pentru petrecerea timpului liber, fãrã stresul lecþiilor,
se faciliteazã o comunicarea eficientã între copil ºi pãrinþi bazatã pe încredere reciprocã. Familia
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de cele mai multe ori nu are timpul necesar pentru astfel de activitãþi decât în weekend, prin
intermediul acestui program copilul petrece mai mult timp cu pãrintele.
Un alt beneficiu este socializarea copilului care în lipsa frecventãrii unui program “after school”
ar fi nevoit sã stea cu o bona, un bunic sau un alt adult.
6. Puncte tari ºi puncte slabe ale programului
Principalele avantaje ale unui astfel de program privat sunt legate de
?
Calitatea activitãþilor ºi personalul specializat (cadre didactice, profesori);
?
Numãr mic de copii raportat la personalul de specialitate pentru lucrul pe grupe mici (1
cadru didactic/la un grup de 4 copii);
?
Alimentaþie pe baza indicaþiilor medicului nutriþionist;
?
Transportul copiilor (preluarea de la ºcoalã ºi opþional transportul lor acasã);
?
Asigurarea supravegherii copiilor ºi pe perioada vacanþei.
Ca ºi puncte slabe putem enumera:
?
Costul ridicat al acestui program care face ca numai o anumitã categorie de pãrinþi (cei
ocupaþi, cu slujbe bune ºi un venit mediu) îºi permit sã plãteascã 800 de lei/lunar pentru cinci ore
de program „After school” de luni pânã vineri;
?
Nu existã standarde sau reglementãri pentru funcþionarea programului decât cele
conform codului CAEN (aviz sanitar de funcþionare, aviz funcþionare prestãri servicii).
Documente necesare implementãrii programului:
1. Fiºã de înscriere
2. Contract prestãri –servicii , Pãrinte – Program „After school”
3. Aviz epidemiologic –pentru colectivitate
4. Fiºã de caracterizare psihopedagogicã
5. Programul zilnic
6. Program activitãþi extracurriculare.

Studiu de caz 4 – Program Pilot “ªcoalã dupã ºcoalã” derulat de Fundaþia World Vision
România, ªcoala Generalã cu clasele I-VIII nr.126 ºi DGASPC Sector 5, Bucureºti
1. Prezentare generalã
Programul „ªcoalã dupã ºcoalã” a fost iniþiat cu sprijinul MECTS ºi al ANPFDC
(actualmente Direcþia Generalã de Protecþie a Copilului din cadrul MMFPS). În vederea
susþinerii acestui program s-a semnat un protocol tripartit care a permis crearea unui grup de
lucru cu reprezentanþi ai partenerilor implicaþi. În cadrul grupului de lucru s-au luat deciziile care
au modelat programul „ªcoalã dupã ºcoalã” la ºcoala nr.126 din Bucureºti.
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Astfel, Programul „ªcoalã dupã ºcoalã” reprezintã un proiect pilot implementat la nivel
local de cãtre Fundaþia World Vision România în colaborare cu ªcoala nr. 126, Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului sector 5 ºi Direcþia de Învãþãmânt ºi Relaþii
Comunitare sector 5 printr-o Hotãrâre a Consiliului Local sector 5. Acest program este
complementar demersurilor ºi eforturilor
familiei, aºa cum decurge din obligaþiile ºi
responsabilitãþile pãrinteºti, precum ºi serviciilor oferite de unitãþile de învãþãmânt ºi de alþi
furnizori de servicii, corespunzãtor nevoilor individuale ale copilului în contextul sãu sociofamilial.
Programul pilot „ªcoalã dupã þcoalã” îºi propune sã devinã un model de servicii
interdisciplinare adoptat de comunitate ºi instituþiile responsabile pentru bunãstarea copilului.
Au existat câteva aspecte care au permis crearea acestui serviciu în ºcoala nr.126. Dintre
acestea cele mai importante sunt: existenþa de spaþii libere (douã sãli de clasã), deschiderea
ºcolii pentru colaborarea cu un ONG, solicitãrile pãrinþilor ºi disponibilitatea de colaborare în
cadrul unui proiect inovativ al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului
Sector 5. Acest program oferã un climat favorabil dezvoltãrii ºi bunãstãrii fiecãrui copil care
participã. Activitãþile derulate includ sprijin pentru efectuarea temelor de cãtre copil, activitãþi
recreative ºi de relaxare care dezvoltã potenþialul creativ al copilului, alimentaþie sãnãtoasã prin
oferirea unei mese calde zilnic, oferirea de activitãþi educative, de consiliere ºi informare pentru
pãrinþi. Acest serviciu, oferit în cadrul ºcolii, reprezintã un suport real pentru pãrinþii ocupaþi,
pentru pãrinþii care îºi cautã un loc de muncã, pentru pãrinþii care din diferite motive (sãnãtate,
analfabetism, familii monoparentale etc.) întâmpinã dificultãþi în a-ºi creºte ºi educa copii ºi au
nevoie de suport.
Prin acest program se urmareºte prevenirea/diminuarea intrãrii copiilor în sistemul de
protecþie specialã din cauze preponderent socio-economice.
Programul asigurã supravegherea ºi îngrijirea copiilor, efectuarea temelor, activitãþi
educativ-recreative ºi distractive, consiliere ºi informare pentru pãrinþi ºi copii. Dupã
amiazã/seara copiii se întorc acasã, în mediul lor de viaþã având mai mult timp liber împreunã cu
pãrinþii lor, fãrã a avea grija temelor. Pentru pãrinþi este important faptul cã peste zi copilul a primit
o masã caldã ºi cã dupã, sau înainte de orele de ºcoalã, acesta este în siguranþã.
Acest program nu ºi-a propus sã înlocuiascã sau sã suplineascã activitãþile ºcolare ºi nu
oferã programe de meditaþii. Este în special destinat copiilor care nu pot beneficia de
supravegherea ºi îndrumarea unui adult înainte sau dupã orele de ºcoalã, prevenind astfel
situaþiile de abuz ºi neglijare a copiilor, abandonul ºcolar, alimentaþia deficitarã, care conduce în
mod direct la o stare de sãnãtate precarã ºi slaba performanþã ºcolarã a copilului.
Amplasament
ªcoala Generalã cu clasele I-VIII nr.126, instituþie de învãþãmânt amplasatã în zona
Rahova, o zonã parþial defavorizatã de pe raza Sectorului 5.
În conformitate cu datele publicate în 2009 de cãtre Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã a Sectorului 5 Bucureºti, pe raza sectorului 5 locuiau 288.690 persoane dintre care
46.876 copii. Numãrul ºomerilor înregistraþi era de 3.253. De asemenea, Sectorul 5 are
populaþia cea mai fluctuantã din Bucureºti, multe familii locuind fãrã forme legale. Organizaþiile
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rome estimeazã cã acest sector are cel mai mare numãr de populaþie de etnie romã din
Bucureºti, aproximativ 120.000 persoane, majoritatea nedeclarate. ªi în conformitate cu datele
oficiale publicate în 2002, populaþia de etnie roma declaratã din acest sector era cea mai
numeroasã din Bucureºti, respectiv 7.980 persoane.
Dotare:
Programul „ªcoalã dupã þcoalã” dispune de urmãtoarele spaþii dotate corespunzãtor:
?
Sala de servire a mesei calde ºi de efectuare a temelor (dotatã cu mese, scaune,
dulapuri de depozitare, frigider, casetofon, mobilier de bucãtãrie, mochetã, un calculator ºi o
imprimantã);
?
Sala de relaxare ºi activitãþi recreative (dotatã cu douã canapele, dulapuri de
depozitare a jucãriilor, cãrþi, rechizite, saltele, mocheta, televizor, DVD, casetofon, aparat foto ºi
douã bãncuþe);
?
Cabinet de consilere individualã (birou, dulap, laptop, imprimantã, fotolii ºi
mãsuþã).
?
Toaletã, bibliotecã ºi salã de sport – spaþii comune folosite în ºcoalã.
1. Activitãþi desfãºurate în programul “ªcoalã dupã ºcoalã”:
?
Sprijin pentru efectuarea temelor - se menþine legãtura cu ºcoala ºi sunt cunoscute
cerinþele ºcolare precum ºi nevoile de sprijin individuale ale fiecarui copil; se verificã temele ºi
sunt oferite explicaþii suplimentare pentru a preveni acumularea lacunelor;
?
Managementul învãþãrii - fiecare copil este învãþat sã exercite un control activ-cognitiv,
motivaþional ºi comportamental asupra propriei învãþãri. Copiii învaþã despre stilul de învãþare
propriu, cunosc ºi aplicã strategii de învãþare;
?
Sprijin în formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor ºcolare specifice ciclului primar - sunt
consolidate ºi dezvoltate deprinderile ºcolare de scris, citit, socotit ºi de îndeplinire a sarcinilor de
studiu;
?
Activitãþi de dezvoltare a creativitãþii - este menþinutã în grupã o atitudine deschisã ºi
valorizatoare faþã de ideile noi ale copiilor; este creat ºi menþinut un ambient stimulativ pentru
creaþie; sunt utilizate exerciþii de stimulare a creativitãþii prin intermediul jocului ºi a altor metode.
Activitãþile de stimulare a creativitãþii copiilor includ picturã, modelaj, colaj, construirea unor
obiecte, montarea unor piese de teatru, organizarea ºi regizarea unor spectacole de muzicã,
dans ºi poezie. Se pune accent pe valorizarea copiilor - expoziþii cu prezentarea lucrãrilor copiilor
urmate de premierea acestora;
?
Activitãþi de orientare ºcolarã prin explorarea intereselor ºi talentelor copiilor;
?
Activitãþi de dezvoltare a abilitãþilor sociale ºi emoþionale, recunoaºterea ºi exprimarea
emoþiilor de cãtre copil; înþelegerea emoþiilor de cãtre copil, iniþierea ºi menþinerea unei relaþii;
copilul învaþã sã respecte regulile aferente unei situaþii sociale, sã coopereze cu ceilalþi în
rezolvarea unei sarcinii, sã ofere ºi sã cearã ajutorul atunci când are nevoie;
?
Activitãþi de educaþie pentru sãnãtate - copii învaþã ce este sãnãtatea, care sunt factorii
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care o influenþeazã, pot descrie ce este stilul de viaþã sãnãtos ºi comportamentele implicate în
stilul de viaþã sãnãtos. În functie de vârsta copiilor, în special pentru ciclul gimnazial, sunt
abordate teme legate de luarea deciziilor în situatii de presiune negativã a grupului pentru a fuma
sau a consuma alcool, folosirea metodelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexualã,
adoptarea unor comportamente preventive etc;
?
Activitãþi de management al stresului - copiii devin capabili sã defineascã stresul, sã
identifice sursele de stres ºi sã recunoascã reacþiile emoþionale, cognitive, comportamentale ºi
fiziologice la stres;
?
Activitãþi de îmbunãtãþire a comunicãrii - copiii pot defini comunicarea, modalitãþile de
comunicare verbalã ºi nonverbalã, barierele comunicãrii; abilitãþi de ascultare activã, factori care
influenþeazã negativ comunicarea, ºi factori care afecteazã comunicarea în situaþii de crizã;
?
Activitãþile desfãºurate în afara ºcolii, mai ales în timpul vacanþelor, urmãresc
cunoaºterea comunitãþii (social, mediu urban/rural, viaþa culturalã), dezvoltarea ºi practicarea
abilitãþilor emoþionale ºi sociale; copiii învaþã cum îºi pot petrece timpul liber în mediul
citadin/rural;
?
Activitãþi de educaþie civicã ºi drepturile copilului - copiii dezbat aspecte legate de
legislaþie, de drepturile omului, de drepturile copilului, reguli de bunã convieþuire în comunitate,
cum pot sã contribuie la bunãstarea comunitãþii din care fac parte;
?
Activitãþi antreprenoriale ºi de educaþie economicã – în special copiii din ciclul
gimnazial învaþã sã alcãtuiascã un buget familial sau de mic întreprinzãtor, sã identifice
modalitãþi de asigurare a veniturilor, sã facã liste amãnunþite cu preþurile produselor ºi serviciilor
din comunitate; învaþã care este rolul economisirii banilor ºi cum pot fi aceºtia pãstraþi în
siguranþã;
?
Activitãþi practice de autogospodãrire - copiii învaþã reguli de pãstrare a igienei
personale, a mediului în care locuiesc ºi învaþã alegerea unor meniuri sãnãtoase, învaþã sã facã
piaþa, sã pregãteasca alimentele, sã primeascã oaspeþi, sã organizeze o petrecere, sã meargã
în vizitã;
?
Activitãþi de celebrare a unor evenimente speciale în cadrul ºcolii - ziua copilului, ziua
pãrinþilor, festivitati de începere ºi încheiere a anului ºcolar, festivitãþi de sãrbãtorire a zilelor de
naºtere a copiilor din program;
?
Activitãþi de voluntariat ale copiilor ºi pãrinþilor - copiii ºi pãrinþii sunt încurajaþi sã facã
voluntariat în cadrul ºcolii pentru diferite activitãþi;
?
Activitãþi de management al comportamentului în caz de dezastre /situaþii neprevãzute
- copiii, cadrele didactice ºi pãrinþii învaþã cum sã reacþioneze în caz de dezastre naturale/situaþii
neprevãzute, care sunt telefoanele de urgenþã, cui sã se adreseze, mãsuri simple de prim ajutor
etc;
?
Activitãþi recreative în timpul vacanþei de varã „ªcoala de varã”.
Prin parteneriatul activ între ªcoala 126 – DGASPC Sector 5 – World Vision România se
urmãreºte monitorizarea potenþialului de risc ºi prevenirea situaþiilor de neglijare, abuz, abandon
sau marginalizare socialã a celor mai vulnerabili dintre copiii înscriºi în program. DGASPC oferã
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suport financiar familiilor vulnerabile ai cãror copii sunt înscriºi în program. Acest suport este
asigurat sub formã de prestaþii sociale pentru a acoperi costul mesei calde. Familiile care nu sunt
vulnerabile din punct de vedere economic nu beneficiazã de aceste prestaþii, ci plãtesc integral
doar costul mesei calde, în timp ce partenerii îºi asumã celelalte costuri (personal, dotare,
întreþinere, etc).
2. Grupul þintã de beneficiari
Beneficiari direcþi:
• 50 elevi (25 de copii de clasele I-IV ºi 25 de la clasele V – VIII). Proiectul se adreseazã
copiilor sãraci ºi mai puþin sãraci, români ºi romi, cu ºi fãrã dizabilitãþi;
• 100 de pãrinþi (pãrinþi ºi tutori ai copiilor incluºi în program).
Beneficiarii indirecþi:
• 30 de specialiºti ºi profesori din ªcoala nr.126, Inspectoratul ªcolar sector 5 ºi Direcþia
de Prevenire - a DGASPC sector 5 care sunt implicaþi în acest proiect.

Admiterea copiilor în program
În implementarea proiectului pilot s-a urmãrit crearea unui model care sã nu discrimineze
copiii din punct de vedere al statutului socio-economic, al etniei sau al dizabilitãþii. Astfel,
înscrierea copiilor în program a fost legatã de participarea ºcolarã, respectiv sã fie elevi ai ªcolii
nr.126 - sector 5, cu vârsta cuprinsã între 6-14 ani, urmãrindu-se informarea cu privire la program
a pãrinþilor din toate categoriile sociale, etnice sau a pãrinþilor copiilor cu ºi fãrã dizabilitãþi.
Înscrierea copiilor s-a facut doar în virtutea cererii familiei de a accesa Programul „ªcoalã
dupã þcoalã”. Astfel, au fost inscrisi în program:
?
Copii din familii în care ambii pãrinþi sunt ocupaþi (lucreazã) ºi cu disponibilitãþi
financiare pentru susþinerea copilului;
?
Copii din familii aflate în dificultate psiho-socio-economicã în care unul din pãrinþi este
ocupat (lucreazã) ºi cu posibilitãþi parþiale de susþinere a copilului;
?
Copii din familii dezavantajate, aflate la risc de marginalizare, care sunt beneficiare de
ajutor social; pentru aceºtia DGASPC Sector 5 a asigurat prestaþii sociale care sã le permitã
pãrinþilor sã plãteasca costul mesei calde pentru copii, celelalte costuri fiind acoperite conform
descrierii de mai jos.
3. Sume alocate pentru funcþionarea Programului “ªcoalã dupã ºcoalã”:
Programul a demarat în februarie, 2010. Suma alocatã de cãtre Fundaþia World Vision
România în anul ºcolar 2009 /2010 a fost de 88,200 lei din care:
?
27,000 lei - dotare spaþii Program „ªcoalã dupã ºcoalã” (costurile necesare amenajãrii
sãlilor de clasã pentru începerea programului);
?
37,500 lei - salarii personal Fundaþie (doi specialiºti - psihologi);
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?
6,000 lei - fond activitãþi copii, pãrinþi, cadre didactice;
?
3,200 lei - fond masã caldã copii (pânã la momentul finalizãrii parteneriatului cu
DGASPC Sect 5 ºi preluarea de cãtre aceastã instituþie a costurilor de hranã pentru cei mai
dezavantajaþi dintre copii);
?
3,000 lei - fond activitãþi administrative (igienico-sanitare, transport, comunicaþii, etc.)
?
11,500 lei (15%) costuri indirecte, administrative (contabilitate, Resurse Umane,
managementul proiectului etc.).
Suma alocatã de cãtre Fundaþia World Vision România în anul ºcolar 2010 /2011 este de
80,845 lei din care:
?
60,000 lei - salarii angajaþi Fundaþie (doi psihologi, un coordonator proiect);
?
7, 300 lei - fond activitãþi copii pãrinþi ºi cadre didactice;
?
3,000 lei – costuri administrative (iginenico-sanitare, transport, comunicatii etc.);
?
10,545 lei (15%) costuri indirecte, administrative (contabilitate, resurse umane,
managementul proiectului etc.).
Contribuþia la program a ªcolii nr.126 ºi Direcþia de Învãþãmânt ºi Relatii Comunitare în
anul ºcolar 2009/2010 ºi 2010/2011 a constat în:
?
Oferirea spaþiului (douã sãli de clasã ºi un cabinet de consiliere) pentru derularea
Programului „ªcoalã dupã ºcoalã”;
?
Plata energiei electrice ºi termice, materiale curãþenie;
?
Plata personal nedidactic din ºcoalã (asistentã medicalã, îngrijitor, administrator,
paznic).
Contribuþia la program asiguratã de cãtre Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului sector 5 în anul ºcolar 2009/2010 ºi 2010/2011 este de aproximativ 40,000 lei:
?
5,000 lei - plata % salariu asistent social al DGASPC, Direcþia de Prevenire;
?
35,000 lei - suport acordat pãrinþilor care ºi-au înscris copiii în Programul “Scoalã dupã
ºcoalã” prin acordarea de prestaþii sociale lunare (200 de lei lunar) pe perioada frecventãrii ºcolii
de cãtre copil pentru achitarea mesei calde (vezi anexa – Adresa DGASPC Sector 5).
Costuri pe copil / lunã:
?
Costul lunar al derulãrii programului „ªcoalã dupã ºcoalã” a fost calculat pentru 50 de
copii fãrã a include contribuþia ºcolii;
?
Costul per copil = 338 lei/pe lunã (fãrã contribuþia ºcolii), cost care include masa caldã,
de 8 lei pe zi/per copil (firma de catering). Din acest cost familiile au plãtit 176 lei, costul mesei
calde. Pentru copiii din familii care nu si-au putut permite acest cost, DGASPC a asigurat
prestatii sociale exceptionale;
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?
Costul mesei calde pe an ºcolar (177 de zile de ºcoalã) = 1416 lei / copil/an scolar;
?
Costul mesei calde pentru 50 de copii/an ºcolar = 70.800 lei /50 de copii/an ºcolar.
4. Echipa Programului „ªcoalã dupã ?coalã”:
?
Coordonator Program - fundaþie;
?
Psihopedagog - fundaþie;
?
Psiholog ºcolar – fundaþie;
?
Director educativ - ºcoalã (cadru didactic – voluntar);
?
Asistent medical – ºcoalã;
?
Administrator – ºcoalã;
?
Paznic – ºcoalã;
?
Îngrijitor - ºcoalã;
?
Asistent social – DGASPC sector 5.
5. Program de func?ionare: de luni pânã vineri de la 8.30 -17.00 în zilele de ºcoalã ºi de la 9.30 16.00 în timpul ºcolii de varã (timp de 4 sãptãmâni în lunile iulie ºi august).
6. Impact asupra copiilor
?
Prevenirea abandonului ºcolar, înlãturarea riscului de repetenþie ºi îmbunãtãþirea
rezultatelor ºcolare prin sprijinul acordat copiilor de cãtre cadrele didactice în pregãtirea lecþiilor,
în aprofundarea cunoºtinþelor dobândite în cadrul orelor de curs;
?
Protecþie si suport acordat copiilor si familiilor acestora prin Programul „ªcoalã dupã
ºcoalã”;
?
Recuperarea deficienþelor educaþionale ale copiilor aflaþi în situaþie de risc ºi care nu
au mai frecventat cursurile ºcolare din cauza situaþiei financiare precare a familiei;
?
Realizarea unor relaþii interpersonale adecvate pentru inserþia socialã;
?
Integrarea ºcolarã a copilului;
?
Îmbunãtãþirea relaþiilor cu familia;
?
Valorificarea laturii compensatorii ºi orientarea cãtre alte activitãþi instructiv educative,
sportive, culturale conform nevoilor ºi intereselor copiilor;
?
Performanþele ºcolare ale copiilor se îmbunãtãþesc datoritã colaborãrii zilnice dintre
cadrele didactice din programul „ªcoalã dupã ºcoalã” ºi cele din ºcoalã. În acest mod specialiºtii
din programul „ªcoalã dupã ºcoalã”au un control permanent ºi o înþelegere asupra temelor ºi a
sarcinilor suplimentare pe care le au copiii de la clasele I-IV de efectuat dupã orele de ºcoalã;
?
Se îmbunãtãþesc foarte mult deprinderile de muncã independentã ale copiilor aflaþi în
cadrul acestui program ºi se completeazã anumite lipsuri/lacune dacã acestea existã;
?
Copiii capãtã deprinderi de a-ºi cãuta singuri materialele informative care îi pot ajuta în
realizarea unor portofolii la materii ca istorie, geografie sau cunoaºterea mediului/ºtiinþele naturii
sau educaþie civicã;
?
Copiii îºi dezvoltã abilitãþi pentru munca în echipã, astfel cei mai mici cer ajutorul
elevilor mai mari atunci când întâmpinã dificultãþi, iar cadrul didactic intervine doar pentru a
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corecta sau a aduce completãri.
Impact asupra familiei
Prin funcþionarea Programului “ªcoalã dupã ºcoalã“ se asigurã o creºterea a calitãþii vieþii
pentru copiii care frecventeazã un astfel de program ºi se asigurã un mediu favorabil dezvoltãrii
acestora în siguranþã ºi sub îndrumare specializatã. Pãrinþii sunt consiliaþi ºi sprijiniþi în creºterea
copiilor ºi susþinerea acestora în ºcoalã. Copiii pãrinþilor care au locuri de muncã îºi petrec timpul
într-un mediu sigur, sub supraveghere specializatã, iar pãrinþii aflaþi în cãutarea unui loc de
muncã au timpul necesar pentru a cãuta ºi a accesa locuri de muncã.
Programul permite realizarea temelor cu personal specializat, reducâd presiunea asupra
pãrinþilor, mai ales acelora care nu mai au cunoºtinþele necesare pentru a-ºi susþine copiii în
efectuarea acestei sarcini.

7. Puncte tari ºi puncte slabe ale derulãrii programului „ªcoalã dupã ?coalã”:
Programul „ªcoalã dupã ºcoalã” prezintã o serie de avantaje:
?
Asigurã o viaþã mai bunã pentru toþi copiii, fãrã discriminare;
?
Susþine dezvoltarea constantã a evoluþiei ºcolare;
?
Asigurã un mediu securizant, cu impact asupra întregii familii;
?
Menþine o stare de sãnãtate bunã prin asigurarea unei nutriþii adecvate (program de
masã caldã);
?
Creazã parteneriate funcþionale la nivelul comunitãþii crescând eficienþa investirii
resurselor.
1. Bunãstarea copilului ºi integrarea socialã:
?
Previne neglijarea, abuzul sau separarea copilului de pãrinþi; asigurã intervenþia
timpurie în situaþiile în care un copil de vârstã ºcolarã este la risc de neglijare, abuz sau de
abandon, ceea ce permite creºterea ºanselor de a menþine copilul în propria familie ºi acordarea
suportului necesar familiei înainte ca situaþia sã escaladeze;
?
Asigurã participarea copiilor din medii diferite crescând coeziunea socialã;
?
Fiecare copil beneficiazã de Plan de intervenþie individualizat;
?
Previne etichetarea copiilor care au nevoie de servicii de zi. Participarea copiilor din
familiile aflate în situatii de risc la un program tip Centru de zi creºte riscul de etichetare al
acestora din moment ce comunitatea ºtie cã acel serviciu este destinat copiilor „cu probleme”.
2. Dezvoltarea evoluþiei ºcolare ºi prevenirea abandonului ºcolar:
?
Copiii ºcolari ai cãror pãrinþi au un nivel scãzut de educaþie ºi întâmpinã dificultãþi în aºi ajuta proprii copiii la efectuarea temelor sau a altor sarcini ºcolare beneficiazã de sprijin
profesional ºi pot atinge maximul de randament ºcolar;
?
Adreseazã problematica sãrãciei, citatã ca motivaþie principalã în abandonul ºcolar
prin asigurarea mesei calde ºi a materialelor pentru activitãºi extra-curiculare;
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3. Menþinerea stãrii de sãnãtate prin asigurarea unei nutriþii adecvate (program de masã caldã):
?
Calitatea nutriþiei – avizatã de personal medical;
?
Educaþie pentru crearea unor obiceiuri de igienã ºi alimentaþie sãnãtoase;
?
Evitarea carenþelor nutriþionale pentru copiii din familii foarte sãrace (cu toate
consecinþele care decurg din aceste carenþe).
4. Crearea de parteneriate sustenabile la nivelul comunitãþii
?
Instituþiile responsabile la nivel local de educaþia ºi bunãstarea copilului (ªcoala ºi
DGASPC) alãturi de ONG (Fundaþia World Vision România) colaboreazã în cadrul Programului
“ªcoalã dupã ºcoalã“ fiecare cu resurse specifice, astfel încât sã se asigure calitate, protecþie ºi
suport copiilor ºi familiilor acestora;
?
Resursele astfel folosite sunt mai eficiente în realizarea obiectivelor comune ale
partenerilor;
?
Creazã cadrul pentru implicarea pãrinþilor ca parteneri activi în activitãþile ºcolii;
?
Încurajeazã copiii sã participe la viaþa comunitãþii prin activitãþi de voluntariat;
?
Propune teme legate de educaþia civicã a copiilor – non-discriminare, implicare,
cetãþenie activã.
5. Asigurarea unui mediu securizant pentru copii, cu impact asupra familiei:
?
Pãrinþii pot merge la serviciu sau pot cãuta ºi accesa locuri de muncã, astfel crescând
venitul familiei ºi având posibilitatea de a asigura copiilor un trai echilibrat ºi nevoile de bazã;
?
Pãrinþii beneficiazã de consiliere ºi îndrumare specializatã din partea personalului
Programului sau a DGASPC.
Puncte slabe ale programului „ªcoalã dupã ºcoalã”:
1. Lipsa standardelor minime obligatorii care sã permitã acreditarea acestui program. În
acest moment programul “ªcoalã dupã ºcoalã” funcþioneazã în conformitate cu protocolul
încheiat între WVR, MECTS ºi MMFPS - DGPC. La momentul iniþierii proiectului, în noiembrie
2009, nu exista cadru legal pentru crearea în ºcoli a serviciilor de tipul „ªcoalã dupa ºcoalã”. În
ianuarie 2011, cadrul legal a fost creat prin adoptarea Legii Educaþiei Naþionale (legea 1/2011)
care prevede acest tip de serviciu;
2. Lipsa unei unui Comitet Administrativ al Programului „ªcoalã dupã ºcoalã” care sã fie
implicat în mod real în stabilirea activitãþilor ºi prioritãþilor programului (în prezent Comitetul de
pãrinþi este slab capacitat; pãrinþii vor ca programul sã fie derulat de cãtre ºcoalã sau un ONG ºi
isi asumã puþine responsabilitãþi cu privire la derularea programului);
3. În acest moment nu este clar care vor fi elementele de sustenabilitate din program. Nici
ºcoala 126 ºi nici DGASPC sector 5 nu pot prelua acest program. Se ridicã astfel semne de
întrebare cu privire la sustenabilitatea acestuia. DGASPC poate sã deschidã, conform legislaþiei
în vigoare, doar Centre de zi care se adreseazã copiilor din familii aflate în dificultate, excluzând
copiii ai caror pãrinþi nu se încadreazã în categoria de familie aflatã în dificultate, în timp ce
ªcoala 126 nu are pârghiile (sau personal specializat) pentru a organiza servicii de
supraveghere a copiilor în afara orelor de program (pânã la data la care va fi adoptatã
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metodologia de funcþionare a serviciului „ªcoala dupã ºcoalã”);
4. Nu existã interes din partea pãrinþilor sau a copiilor pentru programe pentru elevii din
ciclul gimnazial, deºi se cunosc factorii de risc la care aceºtia sunt expusi în lipsa supravegherii.
Rata de rãspuns ºi participare a copiilor de la clasele V-VIII a fost foarte slabã în anul ºcolar
2009/2010. Drept urmare, în anul ºcolar 2010-2011 World Vision România a derulat un Program
„Înainte de ºcoalã” de douã ori pe sãptãmânã pentru 25 de copii de la clasele V-VIII, bazat pe
activitãþi de dezvoltare a personalitãþii ºi de management al învaþãrii individual ºi pe grupuri.
Programul este fãrã masã caldã, dar au fost oferite mici gustãri, fructe ºi apã.
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Analiza implementãrii programului „Cornul ºi laptele”
Analiza contextului de politici publice
Programul „Cornul ºi laptele” a fost implementat în România în 2002, fiind iniþial conceput
ca o mãsurã de protecþie socialã. Originea programului se regãseºte în Planului Naþional AntiSãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc) adoptat de Guvernul României prin HG
nr. 829/31.07.2002.
Analiza contextului societãþii româneºti elaboratã în acest document indicã o serie de
probleme majore în domeniul educaþiei printre care se menþioneazã accentuarea inegalitãþii
oportunitãþilor de participare ºcolarã datoritã creºterii polarizãrii social – economice ºi o ratã
mare a abandonului ºcolar (PNAinc, 2002, p.57-58). Printre principalele grupuri de risc ºcolar
menþionate în acest document se regãsesc copiii romi datoritã sãrãciei severe în care se aflã ºi a
respectãrii unor valori tradiþionale, copiii din familiile care se confruntã cu sãrãcie extremã, copiii
din zonele rurale izolate ºi sãrace (PNAinc, 2002, p.58).
Având în vedere toate acestea, obiectivele PNAinc au vizat, printre altele, scãderea
abandonului ºcolar ºi creºterea participãrii ºcolare a grupurilor vulnerabile. Una dintre mãsurile
de realizare a acestor obiective menþionate în document este legatã de oferirea de servicii
sociale ºi educaþionale secundare pentru copiii cu risc ridicat de abandon ºcolar - masã gratuitã,
suport suplimentar pentru pregãtirea ºcolarã.
Având în vedere ºi experienþa Uniunii Europene, care are un proiect de încurajare a
consumului de lapte în ºcoli de peste 30 de ani, Guvernul României a decis sã introducã un
program social similar, care sã contribuie ºi la prevenirea abandonului ºcolar, prin acordarea de
produse lactate ºi de panificaþie pentru elevi. Acest program a fost aprobat prin Ordonanþa de
Urgenþã nr. 96/16.08.2002 ºi a fost implementat începând cu anul ºcolar 2002/2003. Programul
este finanþat din bugetul naþional.
Au fost luate în calcul mai multe variante ale produselor ce ar putea fi oferite pentru
consum copiilor, în cele din urmã alegându-se varianta ”corn ºi lapte”. Aceastã alegere a fost
bazatã pe analizele medicilor nutriþioniºti, care spun cã important pentru creºterea sãnãtoasã a
copilului ºcolar este aportul de calciu ºi vitamine. Astfel, au fost alese un produs bogat în calciu
(laptele) ºi un produs bogat în fibre ºi fãrã substanþe chimice (cornul). Parlamentul Romaniei a
acþionat în paralel pentru asigurarea unui cadru legislativ propice desfãºurãrii acestui program
(prin legea 123/2008). Ulterior, Ministerul Sãnãtãþii a elaborat lista alimentelor nerecomandate
preºcolarilor ºi ºcolarilor (Ordin nr. 1563/2008). Astfel, au fost interzise comercializãrii în incinta
ºcolilor de produse cu un conþinut mare de zahãr sau sare, produse de cofetãrie sau fast-food,
produse cu conþinut ridicat de conservanþi ºi coloranþi, precum ºi bãuturi cu concentraþie mare de
zahãr.
Politica socialã din România în domeniul protecþiei copilului a fost focalizatã în anii `90 pe
oferirea de servicii copiilor instituþionalizaþi ºi nu pe oferirea de suport copilului aflat în familie.
Începând cu 1997 politicile s-au nuanþat, în sensul creãrii cadrului legislativ care permitea
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dezvoltarea de servicii alternative, la nivel comunitar, pentru a facilita reintegrarea familialã a
copiilor din instituþii ºi prevenirea abandonului. Legislaþia din 2004 a introdus o serie de mãsuri de
suport pentru familie ºi copil cum ar fi alocaþia pentru familia monoparentalã ºi alocaþia
complementarã (înlocuite în decembrie 2010 cu alocaþia pentru susþinerea familiei – Legea
277/2010) ºi creºterea cuantumului alocaþiei pentru familiile cu copii (Popescu, R., 2008).
Alocaþia pentru copii este singurul beneficiu universalist acordat copiilor.
Având în vedere definiþia beneficiilor sociale universalist-categoriale care au ca principal
obiectiv creºterea bunãstãrii tuturor indivizilor sau a unor categorii largi de indivizi pentru
prevenirea sãrãciei (Pop, L., 2002) putem spune cã programul ”Cornul ºi laptele” este un astfel
de beneficiu, fiind acordat tuturor copiilor din învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial din
sistemul public sau privat, cu scopul reducerii inegalitãþilor sociale. Mãsurile prevãzute în cadrul
acestui program au fost implementate la nivel naþional, având un caracter unitar ºi
nediscriminatoriu. Astfel, de acest program beneficiazã toþi copiii, indiferent de mediul de
rezidenþã sau nivelul de trai al familiilor lor.
Obiectivele principale ale programului „Cornul ºi laptele” au fost, pe lângã încurajarea
alimentaþiei sãnãtoase a copilului (similar European School Milk Scheme) reducerea
abandonului ºcolar ºi creºterea ratei de participare ºcolarã.
Programul „Cornul ºi laptele”, conform reprezentanþilor MECTS „reprezintã un rãspuns la
o nevoie socialã realã, operaþionalizatã pe mai multe dimensiuni: nevoia de a completa
deficienþele nutriþionale ale copiilor din familiile aflate în stare de sãrãcie severã, nevoia de a
contracara anumite comportamente de consum alimentar cu efecte negative asupra stãrii de
sãnãtate ale copiilor - obiºnuinþa de a nu mânca nimic dimineaþa sau de a mânca alimente cu
conþinut mare de glucide sau/ºi grãsimi; lipsa sau procentul insuficient de lactate din alimentaþia
copiilor” (citat din corespondenþa oficialã reprezentant MECTS).
Prevederi legislative în cadrul programului „Cornul ºi laptele”
Conform OG 96/2002, valoarea zilnicã a produselor oferite cuprinde preþul produselor,
precum si cheltuielile de transport, distribuþie ºi depozitare a acestora. Achiziþia produselor
trebuie sã se realizeze cu respectarea prevederilor OG 34/2006 privind achiziþiile publice.
Licitaþiile pot fi realizate la nivel local sau la nivel judeþean în funcþie de opþiunea administraþiei
locale.
Unitãþile ºcolare sunt rãspunzãtoare, conform legi, de asigurarea condiþiilor de primire,
recepþie ºi distribuþie a produselor lactate ºi de panificaþie, precum ºi de confirmarea
documentelor ce stau la baza plãþii acestora.
Responsabilitatea pentru asigurarea sumelor necesare derulãrii programului o au
administraþiile publice locale. Aceste sume provin din bugetele locale, ele fiind acordate prin
transfer de la bugetul de stat. Administraþiile publice locale au opþiunea de a lãsa Consiliile
Judeþene sã organizeze licitaþii ºi sã se ocupe de acest program, lor revenindu-le doar
responsabilitatea de a verifica buna desfãºurare a procesului de aprovizionare ºi condiþiile
igienico-sanitare privind distribuþia cãtre elevi a produselor lactate ºi de panificaþie.
Pentru implementarea acestui program, la nivelul fiecãrui judeþ ºi sector al municipiului
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Bucureºti se constituie o comisie formatã din preºedintele Consiliului Judeþean care este ºi
coordonatorul, primarii sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv ai comunelor, oraºelor ºi
municipiilor, dupã caz, inspectorul general al Inspectoratului ºcolar, directorul general al Direcþiei
de Sãnãtate Publicã, directorul executiv al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice ºi directorul
executiv al Oficiului Judeþean pentru Protecþia Consumatorilor ºi, respectiv, al municipiului
Bucureºti. Rolul comisiei este de a se asigura de implementarea programului la nivelul fiecãrui
judeþ.
Cadrul normativ european
Aºa cum am spus anterior, la nivelul statelor Uniunii Europene se deruleazã de peste 30
de ani un proiect similar prin care este încurajat consumul de lapte în ºcoli. Acest program este
implementat doar în ºcolile de stat din statele membre UE. „European School Milk Scheme”,
cum este denumit programul UE, a fost extins în anul 2008 ºi la învãþãmântul gimnazial.
Obiectivele acestui program sunt nutriþionale – respectiv creºterea consumului de alimente
sãnãtoase la copii - ºi educative – respectiv educarea copiilor privind alimentaþia sãnãtoasã în
scopul reducerii obezitãþii.
Uniunea Europeanã oferã subvenþii statelor membre pentru a implementa acest
program. Lista produselor acceptate este stabilitã la nivel european pe baza elementelor
nutritive ale acestor produse ºi efectelor lor asupra alimentaþiei copiilor. În anul ºcolar 20062007, în 22 de state membre copiii au primit lapte sau produse din lapte echivalentul a 305.000
tone în valoare de peste 50 milioane de EURO.
În noiembrie 2008, statele UE au decis implementarea unui program care vizeazã
furnizarea de fructe ºi legume ºcolarilor. „EU School Fruit Scheme” a fost implementatã din anul
ºcolar 2009/2010 la nivelul þãrilor UE. Acest program este parte a politicii agricole europene.
Criterii de evaluare
Orice politicã publicã este necesar sã fie evaluatã dupã un set de criterii care sã permitã o
analizã obiectivã a implementãrii ei. Evaluarea programului „Cornul ºi laptele” va fi fãcutã având
în vedere urmãtoarele criterii: eficacitate ºi fezabilitate administrativã. Eficacitatea se referã la
raportul între obiectivele propuse ºi rezultatele programului. Vom avea în vedere impactul
programului asupra grupului þintã ºi mãsura în care au fost realizate scopurile iniþiale.
Fezabilitatea administrativã se referã la resursele pe care le implicã realizarea
programului (resurse umane, materiale, logistice, de timp) ºi la adecvarea lor pentru o
implementare eficientã. Toate aceste aspecte administrative sunt indispensabile unei bune
implementãri a programului.
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Evaluarea implementãrii programului „Cornul ºi laptele” – concluziile
cercetãrii calitative ºi cantitative
Metodologia cercetãrii
Pentru evaluarea impactului programului „Cornul ºi laptele” a fost utilizatã o metodologie
care a urmãrit mãsurarea atât a aspectelor cantitative (gradul de satisfacþie al beneficiarilor,
opiniile lor faþã de utilitatea programului ºi faþã de schimbarea programului, opiniile
reprezentanþilor unitãþilor de învãþãmânt vis-a-vis de provocãrile implementãrii programului,
capacitatea administrativã a ºcolilor de a implementa un nou program) cât ºi a celor calitative
(aspecte legislative, problemele implementãrii programului, punctele tari, oportunitatea înlocuirii
lui). S-a realizat o triangulare a informaþiei în cadrul cercetãrii – datele cercetãrii cantitative, a
celei calitative ºi cele provenite din analiza secundarã ºi analiza documentelor despre program.
Cercetarea cantitativã a cuprins un chestionar adresat pãrinþilor copiilor din clasele I-IV
din ºcolile din judeþele unde World Vision îºi desfãºoarã activitatea – Bucureºti (sector 5),
Ialomiþa, Constanþa, Cluj, Dolj, Vâlcea, Vaslui ºi Iaºi ºi unul adresat cadrelor didactice din aceste
ºcoli. Chestionarele au fost completate de 2.892 de pãrinþi din cele 37 de ºcoli selectate ºi de un
numãr de 50 de cadre didactice. ªcolile selectate au fost atât din mediul rural, cât ºi din mediul
urban pentru a respecta distribuþia naþionalã a elevilor pe medii de rezidenþã.
Pentru aplicarea chestionarului adresat pãrinþilor copiilor din clasele I-IV, a fost utilizate
drept cadru de eºantionare listele complete cu ºcoli care desfãºoarã cursuri pentru anii de studiu
luaþi în considerare. De asemenea, am utilizat statisticile furnizate de MECTS privind numãrul
total de copii din fiecare judeþ, fiecare an de studiu ºi mediu rezidenþial.
Etapele eºantionãrii:
I. Stratificare dupã judeþ, an studiu ºi mediu rezidenþial proporþionalã cu numãrul elevilor.
II. În fiecare strat au fost selectate câte 4 ºcoli, ºcoala fiind cea mai detaliatã unitate
despre care am obþinut date. ªcolile au fost selectate oportunist, având prioritate acele ºcoli în
care World Vision România îºi desfãºoarã activitatea sau a derulat proiecte în parteneriat. De
asemenea, o altã constrângere este cea legatã de faptul cã s-a optat pentru ca, în cazul selectãrii
unei ºcoli pentru aplicarea chestionarelor adresate pãrinþilor copiilor de clasa I, ºcoala sã fie
selectatã automat ºi pentru aplicarea chestionarelor adresate pãrinþilor cu copii în clasele II-IV,
dacã unitatea desfãºoarã cursuri pentru aceºti ani.
III. Numãrul de chestionare de completat în fiecare strat a fost împãrþit la patru ºcoli. În
ºcoli, chestionarele au fost distribuite ºi autoaplicate de cãtre pãrinþii prezenþi la diverse întâlniri
din cadrul ºcolii, având în vedere ca aceºtia sã fie pãrinþii unor copii din cel puþin douã clase
paralele.
Astfel, am obþinut un eºantion stratificat proporþional dupã judeþ, mediul de provenienþã ºi
an de studiu, incluzând pãrinþi cu copii aflaþi la ºcoalã în clasele I-IV, din judeþele Iaºi, Ialomiþa,
Vaslui, Vâlcea, Cluj, Dolj, Constanþa ºi Bucureºti sector 5. Din cauza selecþiei oportuniste a
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ºcolilor ºi în interiorul ºcolilor eºantionul nu este unul probabilist. Numãrul total de chestionare
colectate este de 2.892. Eroarea de sondaj a fost estimatã la ±1,8%.
În fiecare din cele 37 de ºcoli a fost completat ºi cel puþin un chestionar de cãtre cadrele
didactice ale ºcolii. Numãrul respondenþilor a fost de 50 deoarece în unele ºcoli chestionarul a
fost completat atât de director, cât ºi de cadrul didactic responsabil cu implementare programului
„Cornul ºi laptele”.
Cercetarea calitativã a fost realizatã în douã etape, una exploratorie - necesarã pentru
cristalizarea informaþiei teoretice obþinute înainte de cercetarea de teren - ºi una descriptivexplicativã, în care informaþiile culese în cadrul cercetãrii cantitative au fost evaluate, completate
ºi corectate. Acest mix de metode de cercetare a avut ca ºi rezultat un raport complet de
cercetare, precum ºi informaþii de profunzime privitoare la percepþiile actorilor implicaþi în
programul „Cornul ºi laptele”, fie ei autoritãþi publice locale, reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt, pãrinþi sau copii, reprezentanþi ai instituþiilor publice implicate în protecþia copilului,
reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale.
Colectarea datelor s-a fãcut prin urmãtoarele metode:
I. Interviuri semistructurate cu reprezentanþi ai MECTS, DGPC, Primãria Jilavele ºi
Inspectoratului Scolar al sectorului 5.
II. Focus grupuri cu principalii actori implicaþi în programul „Cornul ºi laptele”, dar ºi în
servicii sociale acordate copiilor din familii dezavantajate;
?
Focus grupuri cu pãrinþi: 2 focus-grupuri (pãrinþii elevilor de la ªcoala Generalã Nr. 126
Bucureºti ºi cei din ªcoala Generalã din comuna Jilavele);
?
Focus grup cu reprezentanþi ai mediului ONG ºi DGASPC;
?
Focus grup cu directorii instituþiilor de învãþãmânt: 2 focus grupuri (unul în judeþul
Ialomiþa cu directorii ºcolilor din Armãºeºti, Fierbinþi, Jilavele, Manasia, Dridu, Coºereni ºi unul
cu directori de ºcoli din sectorul 5 din Bucureºti.
III. Discuþii de grup cu elevi din clasele V-VIII - 2 (elevii de la ªcoala Generalã Nr.126
Bucureºti ºi ªcoala Generalã din comuna Jilavele).
Numãr beneficiari ºi costuri program
Beneficiari program
În cei 8 ani de implementare, programul a cunoscut câteva completãri ºi modificãri care
au dus la creºterea numãrului de beneficiari ºi la creºterea sumei zilnice prevãzute pentru un
copil. Astfel, dacã la început, în anul ºcolar 2002/2003 programul a fost destinat doar copiilor din
clasele I-IV din învãþãmântul de stat, începând cu 2003, prin legea 16/9.01.2003 au fost cuprinºi
ºi preºcolarii, din 2008 prin OG 95/2008 programul s-a adresat ºi copiilor din ciclul gimnazial, iar
din 2009 prin legea 32/13.03.2009 au fost incluºi ºi copii din grãdiniþele private ºi din clasele I-IV
din sistemul privat. Astfel, numãrul de beneficiari ai programului a crescut de la 981.975 câþi erau
în anul ºcolar 2002/2003 la 1.444.565 elevi în anul ºcolar 2006/2007 (505.728 preºcolari ºi
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938.837 din învãþãmântul primar) ºi la 2.389.142 în anul ºcolar 2008/2009.
Tabel 1. Evoluþia efectivelor de elevi din învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial
Ciclu de învãþãmânt 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Învãþãmânt
preºcolar

Învãþãmânt
primar

Învãþãmânt
gimnazial

Total

Total

615861

629703

636709

644911

648338

648862

650324

652855

666123

Urban

293503

299936

300925

316817

320950

320682

332593

340394

352857

Rural

322358

329767

335784

328094

327338

328180

317731

312461

313266

Total

1018303

981975

997615

962586

931973

912230

858411

852649

839174

Urban

493253

463528

459177

440941

444948

438028

412105

413159

408381

Rural

525050

518447

538438

521645

487025

474202

446306

439490

430793

Total

1271736

1189172

1101078

1012601

949273

911899

914421

883638

864194

Urban

727086

666906

602336

538983

509032

482199

472768

453668

442272

Rural

544650

522266

498742

473618

440241

429700

441653

429970

421922

Total

2905900

2800850

2735402

2620098

2529584

2472991

2423156

2389142

2369491

Urban

1513842

143370

1362438

1296741

1274930

1240909

1217466

1207221

1203510

Rural

1392058

1370480

1372964

1323357

1254604

1232082

1205690

1181921

1165981

Sursa: INS, 2001-2010
Analiza datelor privind evoluþia efectivelor de elevi indicã o scãdere a numãrului acestora
pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial ºi o uºoarã creºtere a numãrului copiilor cuprinºi în
învãþãmântul preºcolar. Din graficele prezentate mai jos se poate observa cã în mediul urban
creºterea numãrului copiilor din învãþãmântul preºcolar este mai mare ºi constantã, în timp ce în
mediul rural a fost o creºtere pânã în 2004, dupã acest an numãrul lor începând sã scadã.

Grafic 1. Evoluþia efectivelor de elevi din învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial
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Grafic 2. Evoluþia efectivelor de elevi din învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial din mediul
urban
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Grafic 3. Evoluþia efectivelor de elevi din învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial din mediul
rural
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Costuri program
În ce priveºte suma alocatã zilnic pentru un copil ea a fost majoratã în cei 8 ani de
implementare. Prin OG 96/2002 valoarea zilnicã pentru produsele lactate ºi de panificaþie era de
0,7 RON/elev (7000 ROL), în 2004 prin HG 1052/2004 suma a crescut la 0,9 RON/elev (9000
ROL). Prin HG 882/2005 suma a fost majoratã la 0,97 RON/copil (din care 0,67 pentru produsele
lactate ºi 0,3 RON pentru produsele de panificaþie), iar în 2006 prin HG 1284/2006 valoarea
zilnicã a produselor oferite prin programul „Cornul ºi laptele” a crescut la 1,04 RON/persoanã. În
2008 suma a fost majoratã la 1,17 RON/persoanã prin HG 714/2008.
În 2002 costurile programului s-au ridicat protrivit declaraþiilor Ministrului Educaþiei din
aceea perioadã, Ecaterina Andronescu, la 120 miliarde ROL. Costul total al programului a fost în
anul ºcolar 2006/2007 de aproximativ 186.000.000 lei pentru cei 1.444.565 copii cuprinºi în
program. În anul 2010 au fost cheltuiþi aproximativ 438 milioane RON pentru 2.174.825 copii.

Percepþiile beneficiarilor ºi ale actorilor implicaþi
Opiniile pãrinþilor vis-a-vis de programul „Cornul ºi laptele”.
Întrebaþi despre programul „Cornul ºi laptele” ºi despre cât de util li se pare, cei mai mulþi
pãrinþi (77.2%) au rãspuns cã li se pare util sau foarte util. Totuºi, 14.7% dintre pãrinþii intervievaþi
considerã cã acest program este puþin util, iar 8.1% foarte puþin util. Aºa cum ne aºteptam,
utilitatea programului este invers proporþionalã cu venitul familiilor (vezi Fig.2). Astfel, pãrinþii
care cred într-o proporþie mai mare cã programul este puþin util sau foarte puþin util sunt ºi pãrinþii
care considerã cã venitul gospodãriei lor le ajunge pentru a obþine tot ce îºi doresc fãrã a se
restrânge de la nimic. Putem înþelege de aici cã programul s-a dovedit mai util persoanelor cu
venituri scãzute, produsele furnizate prin intermediul programului având un efect mai vizibil în
rândul acestor familii.
Fig.1 Utilitatea programului „Cornul ºi laptele”

Cât de util consideraþi cã se dovedeºte programul
Cornul ºi laptele (%)
30,6

Foarte util

46,6

Util

14,7

Puþin util
Foarte puþin util

8,1
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Fig.2 Utilitatea programului Cornul ºi laptele în funcþie de venit

Utilitatea programului Cornul ºi laptele în funcþie
de evaluarea subiectivã a venitului
familiei
Foarte puþin util

Puþin util

Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva

12,3%

Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii

12,4%

Ne ajung pentru a trãi un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe

Util

Foarte util

15,9%

39,9%

17,6%

7,9% 14,5%

Ne ajung numai pentru strictul necesar 6,6% 13,3%

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 5,0% 14,7%

31,9%

48,8%

50,3%

47,3%

31,3%

21,2%

27,2%

32,8%

49,1%

Deºi diferenþele în funcþie de evaluarea subiectivã a performanþelor ºcolare ale propriilor
copii nu sunt foarte mari, observãm totuºi cã cei care considerã util programul „Cornul ºi laptele”
în cea mai mare proporþie (79.5%) sunt pãrinþii care cred cã rezultatele copiilor lor sunt bune.
La polul opus se aflã pãrinþii care considerã cã rezultatele ºcolare ale copiilor lor sunt
foarte bune, însã diferenþa este foarte micã, procentul celor care considerã util programul fiind de
75.2%. Aceºtia sunt urmaþi de pãrinþii ai cãror copii au rezultate slabe, 77.2% dintre aceºti pãrinþi
considerând util acest program. Dintre pãrinþii ai cãror copii au rezultate foarte slabe, 77.8%
considerã programul cel puþin util, iar dintre cei cu copii cu rezultate ºcolare medii observãm cã
77.9% spun cã „Cornul ºi laptele” este un program util sau chiar foarte util.
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Fig.3 Utilitatea programului „Cornul ºi laptele” în funcþie de evaluarea subiectivã a
performanþelor ºcolare ale copiilor

Utilitatea programului Cornul ºi laptele în funcþie
de evaluarea subiectivã a performanþelor
ºcolare ale copiilor
Foarte puþin util
Foarte bune

Bune

10,1%

6,2%

Nici slabe / nici bune 5,1%

Puþin util

Util

14,7%

40,5%

14,3%

12,3%

10,5%

Foarte slabe

11,1%

11,1%

34,7%

53,5%

17,0%

Slabe

Foarte util

50,2%

36,8%

27,8%

26,0%

27,7%

40,4%

50,0%

În ceea ce priveºte calitatea produselor furnizate copiilor prin programul „Cornul ºi
laptele”, pãrinþii sunt majoritar mulþumiþi (61.2%) sau foarte mulþumiþi (17.6%). Observãm (vezi
Fig. 5) cã cei mai nemulþumiþi sunt pãrinþii care apreciazã cã veniturile gospodãriei lor le ajung
pentru a-ºi satisface toate nevoile fãrã a se restrânge de la nimic. Dacã în rândul pãrinþilor cu
venituri apreciate drept ridicate observãm cã 24.4% se declarã foarte nemulþumiþi sau
nemulþumiþi, vedem cã printre cei cu venituri care nu ajung nici pentru strictul necesar procentul
celor nemulþumiþi sau foarte nemulþumiþi este considerabil mai mic ajungând la 17.2%.
Fig.4 Mulþumirea faþã de produsele oferite în cadrul programului „Cornul ºi laptele”

Mulþumire faþã de calitatea produselor oferite copilului
Cornul ºi laptele (%)
17,6

Foarte mulþumit (ã)

61,2

Mulþumit (ã)

15,0

Nemulþumit (ã)
Foarte nemulþumit (ã)

6,2
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Fig.5 Mulþumirea faþã de produsele distribuite copiilor prin programul „Cornul ºi laptele” raportatã
la venitul gospodãriei

Utilitatea programului Cornul ºi laptele în funcþie
de evaluarea subiectivã a venitului
familiei
Foarte nemulþumit(ã)

Nemulþumit(ã)

Mulþumit(ã)

Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva

7,9%

16,9%

Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii

6,7%

16,2%

Ne ajung pentru a trai un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe

6,0% 15,9%

Ne ajung numai pentru strictul necesar 6,1% 14,4%

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 5,0% 12,2%

Foarte mulþumit(ã)
54,0%

21,6%

65,1%

64,6%

60,9%

49,5%

12,0%

13,5%

18,5%

33,2%

Pe parcursul desfãºurãrii programului au fost întâmpinate probleme în asigurarea
distribuþiei la timp a acestor produse, astfel încât au fost înlocuite pentru perioade scurte de timp,
laptele cu iaurt, sana sau brânzã topitã, iar cornul - cu biscuiþi sau eugenia. Aceastã situaþie a
fost una de scurtã duratã, apoi s-a revenit la produsele iniþiale. În acest moment se pune
problema modificãrii acestui program, fie în sensul completãrii produselor oferite cu un fruct sau
miere, fie în sensul transformãrii într-un program mai cuprinzãtor. Focus grupurile realizate cu
copii au completat datele cuprinse în chestionare, ºi au conturat ideea cã programul „Cornul ºi
laptele” este util numai în comunitãþile cu un nivel de trai foarte scãzut.
Cercetãrile anterioare cu privire la acest program (Cace, Sorin, et all,2009) au demonstrat
faptul cã la început efectele au fost vizibile, s-a observat o scãdere a abandonului ºcolar, precum
ºi o îmbunãtãþire a performanþelor ºcolare în special la cei mai sãraci copii, pentru care „Cornul ºi
Laptele” înseamnã prima masã. În timp, însã, efectele s-au estompat, astãzi neputându-se
afirma cu certitudine cã datoritã programului „Cornul ºi laptele” au crescut performantele ºcolare
sau a scãzut simþitor rata abandonului ºcolar. „Credeþi cã cine vine la ºcoalã doar pentru corn ºi
lapte este interesat sã înveþe? Nu, dacã vrei sã înveþi, vei învãþa ºi la lumânare”(pãrinte elev).
Printre punctele tari ale acestui program putem enumera faptul cã este singurul tip de
beneficiu care se adreseazã direct copiilor provenind din familiile aflate sub pragul de sãrãcie
severã, sau a copiilor din celelalte grupuri vulnerabile. Toate celelalte tipuri de prestaþii sociale au
ca titular pãrintele sau reprezentantul legal al copilului, chiar dacã ele urmãresc reducerea
vulnerabilitãþii copiilor. Un alt punct forte al programului este asigurarea unor produse necesare
alimentaþiei elevilor. În cele mai multe ºcoli din România, un elev petrece în medie ºase ore pe zi,
fie dimineaþa, fie dupã amiaza. Dacã programul începe dimineaþa, atunci elevul va avea
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asiguratã o gustare între micul dejun ºi prânz. Aici intervine avantajul acestui program, pentru cã
de multe ori copiii fie nu mãnâncã acasã dimineaþa din cauza lipsurilor familiei, fie nu au timp
pentru micul dejun, ºi atunci produsele oferite în cadrul acestui program completeazã ºi acoperã
deficienþele din alimentaþia elevilor. Pentru familiile cu venituri foarte mici, acest program
reprezintã un sprijin real, preluând asigurarea hranei pentru prima jumãtate a zilei.
Opinia cadrelor didactice vis-a-vis de programul ”Cornul ºi laptele”
Analiza percepþiei directorilor unitãþilor de învãþãmânt s-a realizat atât prin cercetare
calitativã, cât ºi prin cea cantitativã la care au participat 50 de cadre didactice. Directorii
instituþiilor de învãþãmânt în totalitate apreciazã pozitiv programul „Cornul ºi laptele”, ca fiind util
pentru elevi. Diferenþele în aprecierea utilitãþii acestui program sunt date de mediul de
provenienþã al elevilor. Dacã în oraºe sunt sesizate nemulþumiri faþã de produse ºi calitatea
acestora, în sate principalele puncte slabe sunt legate mai ales de distribuþia produselor - o datã
sau de douã ori pe sãptãmânã - ºi de lipsa dotãrilor pentru stocare.
Per ansamblu, programul „Cornul ºi laptele” este apreciat ca util ºi foarte util de cãtre
directorii instituþiilor de învãþãmânt. Astfel 16 dintre cei 50 de directorii intervievaþi îl considerã
foarte util, iar 24 îl apreciazã ca fiind util, în timp ce 6 declarã cã este foarte puþin util.
Fig. 6 Utilitatea programului „Cornul ºi laptele” în opinia cadrelor didactice

Cât de util vi se pare programul Cornul ºi laptele ?

16

Foarte util

24

Util
Puþin util
Foarte puþin util

4
6

Utilitatea programului este datã în opinia directorilor unitãþilor de învãþãmânt de
asigurarea unor condiþii bune pentru derularea actului ºcolar (21 dintre cei chestionaþi),
scãderea abandonului ºcolar (10 dintre directori), ajutorul acordat copiilor din familii cu mulþi
copii.
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Fig. 7 Principalele efecte benefice ale programului „Cornul ºi laptele”

Care au fost principalele efecte ale programului
Cornul ºi laptele ?

18

Altele

Asigurarea unor condiþii bune
pentru derularea actului ºcolar

21

Scãderea abandonului ºcolar

10

Fig. 8 Satisfacþia faþã de calitatea produselor oferite prin programul „Cornul ºi laptele”

Cât de mulþumit (ã) sunteþi de calitatea produselor
(laptele ºi cornul) oferite copiilor prin programul
Cornul ºi laptele ?

10

Foarte mulþumit (ã)

33

Mulþumit (ã)
Nemulþumit (ã)
Foarte nemulþumit (ã)

3
4

Principalele provocãri ridicate de implementarea programului „Cornul ºi laptele”,
în opinia directorilor unitãþilor de învãþãmânt cuprinºi în studiu, sunt lipsa spaþiilor adecvate
pentru depozitarea produselor (15 persoane), lipsa comunicãrii între distribuitorii produselor ºi
ºcoli (11 directori), adãugarea de noi activitãþi birocratice la unitãþile de învãþãmânt (8),
nerespectarea orarului de livrare a produselor de cãtre distribuitori (4) ºi comentariile negative
referitoare la calitatea produselor venite din partea pãrinþilor ºi a copiilor (4).
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Fig. 9 Principalele provocãri ale implementãrii programului „Cornul ºi laptele”

Care consideraþi cã au fost principaleleprovocãri ale
implemantãrii programului Cornul ºi laptele ?

5

Altele
Comentariile negative din partea pãrinþilor ºi
copiilor referitor la calitatea produselor

4

Activitãþile birocratice suplimentare pentru ºcoli

Nerespectarea orarului de livrare de cãtre distribuitori

8
4

Lipsa spaþiilor pentru depozitarea produselor
Lipsa comunicãrii între distribuitori ºi ºcoli

15
11

Provocarea cãreia a trebuit sã i se adreseze un set de mãsuri de la începutul acestui
program a fost lipsa comunicãrii dintre instituþiile de învãþãmânt ºi distribuitorii produselor oferite
elevilor. Distribuitorii nu au respectat programul de livrãri ºi atunci produsele au ajuns la
destinaþie fie dimineaþa prea devreme, fie dupã amiaza, impunând desemnarea de cãtre ºcoalã
a unei persoane. Datoritã numãrului mare de ºcoli, mai ales în oraºe, acestea au fost grupate în
funcþie de zonã ºi de distanþele dintre ele, astfel încât produsele sã fie distribuite dupã un orar
bine stabilit, iar elevii sã beneficieze de ele la pauza mare sau la mijlocul cursurilor din fiecare zi.
În momentul în care produsele nu au fost de calitate, copiii le-au gãsit o altã întrebuinþare,
folosindu-le la joacã. Profesorii din mediul rural pun acest fapt pe seama faptului cã produsele nu
au corespuns din punct de vedere calitativ, iar cei din mediul urban considerã acest program o
risipã a banului public.
”Au fost cazuri când laptele era stricat, sau cornul era tare ºi nu putea fi consumat. Dar
copiii le-au gãsit repede o întrebuinþare, iar în pauzã jucau fotbal cu ele (cornul ºi laptele)
sau aruncau unii în ceilalþi. Avem noroc cã ambalajul laptelui este din hârtie, dacã era din
altceva, vã închipuiþi ºi dumneavoastrã ce probleme am fi avut” (profesor din mediul
rural).
Un inamic al desfãºurãrii acestui program este rutina zilnicã, ºi lipsa, cel puþin în ultima
perioadã, a unor produse alternative cu care sã fie înlocuite cornul ºi laptele. La început, se
alterna laptele cu brânzã topitã, iar cornul cu eugenia sau biscuiþi. Aceastã alternanþã a dus la o
mai bunã acceptare a programului de cãtre beneficiarii direcþi. Au fost semnalate cazuri în care a
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fost oferitã aceeaºi gamã de produse de la începerea programului ºi pânã la momentul evaluãrii.
Din discuþiile avute cu elevii claselor V-VIII atât din mediul urban, cât ºi din mediul rural, reiese
faptul cã în acest moment moment o parte din copii au ajuns la saturaþie, iar modificarea acestui
program a devenit o necesitate.
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Analiza comparativã a celor douã modele din perspectiva beneficiarilor
Opiniile pãrinþilor vis-a-vis de înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu un program
de tip „ªcoalã dupã ºcoalã”
Cu toate cã cei mai mulþi dintre pãrinþi considerã util programul „Cornul ºi laptele” ºi se
declarã mulþumiþi de produsele furnizate, vedem cã 80.2% (vezi Fig.10) dintre pãrinþii copiilor din
clasele I-IV din judeþele observate ar fi de acord cu înlocuirea alimentelor (cornul ºi laptele) cu o
masã caldã.
Raportând aceastã preferinþã la veniturile familiei (Fig.11) vedem cã cei mai doritori ca
programul sã fie înlocuit cu o masã caldã sunt pãrinþii care apreciazã cã veniturile lor nu ajung
nici pentru strictul necesar, însã diferenþa faþã de celelalte categorii de venit nu este una mare.
Fig.10 Înlocuirea cornului ºi a laptelui cu o masã caldã oferitã copiilor din clasele I-IV

Aþi fi de acord cu înlocuirea cornului ºi laptelui
cu o masã caldã ?
47,4

Acord total

32,8

Acord parþial

7,4

Dezacord parþial

12,3

Dezacord total

Fig.11 Acordul faþã de înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu o masã caldã oferitã
copiilor din clasele I-IV, raportat la venitul familiei

Utilitatea programului Cornul ºi laptele în funcþie
de evaluarea subiectivã a venitului
familiei
Dezacord total

Dezacord parþial

Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva
Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii

15,1%

5,8%

29,5%

8,3%

36,9%

11,8% 7,3%

36,8%

Ne ajung numai pentru strictul necesar

13,6%

30,8%

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

11,4% 6,5%

Ne ajung pentru a trãi un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe

10,8%

Acord parþial

8,2%

21,6%

Acord total
49,6%

44,0%

44,1%

47,4%

60,5%
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Consideraþi cã este utilã schimbarea programului
Cornul ºi laptele cu un program
ªcoalã dupã ºcoalã ?
(%)
34,8

Acord total

36,5

Acord parþial

Dezacord parþial

Dezacord total

11,3

17,4

Fig. 12 Utilitatea înlocuirii programului „Cornul ºi laptele” cu un program „ªcoalã dupã
ºcoalã”

Graficul de mai sus (vezi Fig.12) aratã cã mulþi (71.3%) dintre pãrinþii copiilor din clasele IIV din judeþele vizate cred cã ar fi utilã înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu un program
„ªcoalã dupã ºcoalã”.
Motivul predominant (62.7%) pentru care pãrinþii ar prefera un program „ªcoalã dupã
ºcoalã” este acela cã elevul, respectiv copilul lor ºi-ar putea efectua temele cu personal
specializat, iar rezultatele ºcolare se vor îmbunãtãþi.
Un al doilea motiv invocat de 20.7% dintre pãrinþi este acela cã datoritã programului
prelungit educarea ºi supravegherea copilului ar fi facilitate. 13.4% dintre pãrinþi îºi doresc un
program „ªcoalã dupã ºcoalã” pentru cã ar implica efectuarea temelor la ºcoalã, lãsându-i
copilului mai mult timp liber de petrecut împreunã cu familia.
Printre motivele invocate de pãrinþi pentru dorinþa lor de a înlocui „Cornul ºi laptele” cu
„ªcoalã dupã ºcoalã” se mai numãrã posibilitatea desfãºurãrii unor activitãþi extraºcolare,
creºterea timpului de efectuare a temelor sau îmbunãtãþirea rezultatelor ºcolare ale copiilor.
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Fig. 13 Motivele pentru care este considerat util un program „ªcoalã dupã ºcoalã”

De ce consideraþi cã este utilã schimbarea programului
Cornul ºi laptele cu un program
ªoala dupã ºcoalã ?
(%)
Copilul îºi va putea efectua temele cu
personal specializat...

62,7

13,4

Efectuarea temelor la ºcoalã imi va permite
sã petrec mai mult...

20,7

Voi avea siguranþa supravegherii ºi
educãrii copilului, cât...

Alta

3,1

28.7% dintre pãrinþi nu sunt de acord cu schimbarea programului „Cornul ºi laptele” cu un
program „ªcoala dupã ºcoalã”. Motivele (vezi Fig.14) pentru aceastã atitudine sunt multiple,
predominant (80.3%) fiind acela cã în ºcoli nu sunt condiþiile necesare organizãrii unui astfel de
program.
Doar 7.3% dintre pãrinþii intervievaþi ºi-au înscris deja copilul la un program „After school”,
iar 12.3% declarã cã au alte motive pentru care nu sunt de acord cu aceastã schimbare. Printre
aceste motive regãsim ideea cã e nevoie ca un copil sã petreacã timp suficient ºi cu familia sau
faptul cã unii copii au deja alte activitãþi stabilite dupã orele de curs. Uitându-ne la distribuþia
acordului faþã de un program „ªcoalã dupã ºcoalã” observãm cã proporþia acordului este cea
mai mare în rândul familiilor care declarã cã venitul le ajunge pentru tot ceea ce le trebuie, fãrã
restrângeri. La polul opus sunt pãrinþii care considerã cã veniturile lor sunt mult prea mici, uneori
neajungându-le nici pentru strictul necesar.
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Fig.14 Motivele pentru care considerã inutil un program „ªcoala dupã ºcoalã”

De ce consideraþi cã nu este utilã schimbarea programului
Cornul ºi laptele cu un program ªcoalã dupã ºcoalã ?
(%)
Copilul meu mege la un program
de after school privat

7,3

În ºcoli nu sunt condiþii
pentru a organiza astfel de programe

80,3

12,3

Alta

Fig.15 Acordul faþã de programul „Scoalã dupã ºcoalã” raportat la venitul familiei

Acord faþã de înlocuirea programului Cornul ºi laptele
cu program ªcoalã dupã ºcoalã, în funcþie
de evaluarea subiectivã a venitului familiei
Dezacord total

Dezacord parþial

Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva
Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii
Ne ajung pentru a trãi un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe

15,1%

14,8%

Acord parþial
6,5%

38,1%

Acord total
40,3%

14,4%

38,8%

32,1%

15,6% 12,6%

38,9%

32,9%

Ne ajung numai pentru strictul necesar

19,7%

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

19,5%

9,8%

8,8%

35,6%

27,4%

34,9%

44,3%

Acordul total faþã de înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu unul „ªcoalã dupã
ºcoalã” are cel mai mare procent în rândul pãrinþilor ai cãror copii au rezultate foarte slabe. La
polul opus îi întâlnim pe pãrinþii care cred cã rezultatele copiilor lor sunt foarte bune. Aceste date
susþin rezultatele anterioare prin care vedeam cã pãrinþii vãd programul drept un mediu propice
rezolvãrii temelor, de aici rezultând rezultate ºcolare mai bune.
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Fig.16 Acordul faþã de programul „ªcoalã dupã ºcoalã” raportat la performanþele ºcolare
ale copiilor

Utilitatea înlocuirii programului Cornul ºi laptele
cu program ªcoalã dupã ºcoalã, în funcþie
de performanþele ºcolare ale copiilor
Dezacord total

Dezacord parþial
21,7%

Foarte bune

Bune

Nici slabe/nici bune

Slabe
Foarte slabe

14,5%

Acord parþial

11,4%

34,0%

11,2%

10,0% 10,7%

14,5%

20,0%

22,2%

32,8%

39,7%

34,7%

38,5%

40,8%

18,2%

11,1%

Acord total

47,3%

16,7%

50,0%

Raportând acordul faþã de înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu un program „Afterschool” la educaþia pãrintelui observãm o relaþie relativ difuzã, însã putem spune cã acordul este
mai pregnant în rândul persoanelor cu studii de un nivel mai scãzut, pe când pãrinþii cu studii
superioare sau medii tind sã nu fie de acord cu aceastã înlocuire.
Fig.17 Acordul faþã de programul „Scoalã dupã ºcoalã” raportat la educaþia pãrintelui

Acord faþã de înlocuirea programului Cornul ºi laptele
cu program ªcoalã dupã ºcoalã, în funcþie
de nivelul de educaþie al pãrintelui
Dezacord total
Studii postuniversitare
Colegiu/facultate
ªcoalã postliceala
ªcoalã de maiºtri

Dezacord parþial
24,8%
19,9%
15,6%

14,6%
11,4%

Liceu

17,6%

ªcoalã de ucenici/profesionalã

14,5%

8 clase sau mai puþin

15,2%

ªcoalã primarã

18,7%

Acord total

33,1%

27,4%

37,4%

11,2%

26,7%

Acord parþial

29,6%

36,2%
16,7%

12,0%
10,5%
4,8%
11,1%

16,7%

30,7%
40,0%

36,8%

33,6%

41,7%

33,3%

33,0%

47,0%
32,3%

37,9%
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Din Fig.18 observãm cã 60.5% dintre pãrinþii copiilor de clasele I-IV ºi-ar înscrie copilul la
un program „ªcoalã dupã ºcoalã”. Surprinzãtor însã este faptul cã, dacã ne uitãm la distribuþia
rãspunsurilor la aceastã întrebare în funcþie de venitul subiectiv apreciat al familiilor, vedem cã
cel mai mic procent al celor care susþin cã ºi-ar înscrie copilul într-un astfel de program îl regãsim
în rândul familiilor cu venituri ridicate, aceleaºi familii care declarau cã sunt de acord cu
înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu un program „ªcoalã dupã ºcoalã”.
Aceastã contradicþie poate veni din faptul cã unii dintre pãrinþii cu venituri ridicate, care
declarau cã un program „ªcoalã dupã ºcoalã” ar fi preferabil celui deja existent – „Cornul ºi
laptele” – ºi-au înscris deja copiii într-un program „After school” particular sau îºi susþin copiii
pentru a desfãºura alte activitãþi (sportive, artistice) dupã cursuri.
Astfel, aceºti pãrinþi nu sunt la fel de doritori sã-ºi înscrie copiii într-un program “ªcoalã
dupã ºcoalã”, ei având deja aceste nevoi acoperite de serviciile particulare.
Fig.18 Înscrierea copilului la un program „ªcoalã dupã ºcoalã”

V-aþi înscrie copilul la un program ªcoalã dupã ºcoalã ?

60,5

Da

39,5

Nu

Fig.19 Înscrierea copilului la un program „ªcoalã dupã ºcoalã” raportatã la venitul familiei

Înscrierea copilului într-un program ªcoalã dupã ºcoalã,
în funcþiede evaluarea subiectivã a venitului familiei
Nu
Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva

48,2%

51,8%

Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii

37,0%

63,0%

Ne ajung pentru a trai un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe

37,0%

63,0%

Ne ajung numai pentru strictul necesar

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar
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Da

41,0%

43,3%

59,0%

56,7%

Dacã ne uitãm la relaþia dintre intenþia de a-ºi încrie copilul într-un program „Scoalã dupã
ºcoalã” ºi educaþia pãrintelui observãm cã cei mai reticenþi sunt pãrinþii cu studii postuniversitare.
Pe de altã parte însã, nu observãm un pattern clar al relaþiei educaþiei formale cu intenþia
înscrierii copilului într-un astfel de program. Astfel, regãsim procente de acord asemãnãtoare în
rândul pãrinþilor cu studii superioare ºi al celor cu studii medii sau primare.
Fig.20 Înscrierea copilului la un program „Scoalã dupã ºcoalã” raportatã la educaþia
pãrintelui

Intenþia de a înscrie copilul într-un program
ªcoalã dupã ºcoalã, în funcþie
de nivelul de educaþie al pãrintelui
Nu
Studii postuniversitare
Colegiu/facultate
ªcoala postliceala
ªcoala de maistri
Liceu
ªcoala de ucenici/profesionalã
8 clase sau mai puþin
ªcoala primarã

Da

54,1%

45,9%

40,0%

60,0%

44,7%

55,3%

33,3%

66,7%

40,8%

59,2%

35,5%

64,5%

31,6%

68,4%

46,3%

53,7%

Întrebaþi fiind dacã ar fi de acord sã contribuie financiar pentru susþinerea unui program
„ªcoalã dupã ºcoalã” pãrinþii au rãspuns afirmativ în procent de 48.7%. Observãm din Fig.22 cã
existã o relaþie direct proporþionalã între nivelul perceput al veniturilor familiei ºi acordul faþã de
susþinerea financiarã a programului cu venituri personale.
Astfel, 59% dintre cei care cred cã veniturile lor le acoperã toate nevoile fãrã restrângeri
declarã cã ar susþine financiar programul, pe când doar 23% dintre cei care susþin cã veniturile
nu le ajung nici pentru strictul necesar declarã cã ar da bani pentru ca elevul sã participe la un
program „ªcoalã dupã ºcoalã”.
Fig. 21 Contribuþia financiarã în cadrul programului „ªcoalã dupã ºcoalã”

Vaþi fi de acord sã contribuiþi financiar pentru participarea
copilului dumneavoastrã la acest program ? (%)
Da

Nu

48,7

51,3
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Fig. 22 Contribuþia financiarã în cadrul programului „ªcoalã dupã ºcoalã” în funcþie de
veniturile familiei

Acord/dezacord faþã de ideea de a susþine financiar
un program ªcoalã dupã ºcoalã, în funcþie
de evaluarea subiectivã a venitului familiei
Nu
Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva
Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii
Ne ajung pentru a trãi un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe
Ne ajung numai pentru strictul necesar

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Da
41,0%

59,0%

39,1%

60,9%

43,3%

56,7%

60,3%

39,7%

77,0%

23,0%

Dintre cei care au declarat cã ar susþine financiar un astfel de program, 45.7% ar oferi o
sumã cuprinsã între 0 ºi 50 lei în fiecare lunã. La polul opus se aflã cei care ar da mai mult de 300
lei pe lunã, aceºtia reprezentând 2.8% din totalul pãrinþilor care sunt de acord cu susþinerea
financiarã din veniturile personale.
Fig.23 Suma cu care ar contribui în cadrul unui program „Scoalã dupã ºcoalã”

Care este suma de bani (RON) pe care sunteþi dispuºi
sã o cheltuiþi lunar pentru acest program? (%)
300+
201-250
101-150

2,8
3,0
2,0
9,1
7,7
29,6

0-50

45,7

Un procent covârºitor (75%) dintre pãrinþi cred cã în cadrul unui program „Scoalã dupã
ºcoalã” copiii ar trebui sã primeascã un prânz cald. 21.4% dintre pãrinþi se gândesc la o gustare
rece, iar 3.6% cred cã în cadrul programului hrana ar trebui sã ia altã formã, cei mai mulþi dintre
aceºtia optând pentru fructe. Sunt, de asemenea, pãrinþi care cred cã elevii ar trebui sã-ºi aducã
prânzul de acasã sau chiar sã nu ia prânzul deloc.

68

Fig.24 Produse de servit în cadrul programului „Scoalã dupã ºcoalã”

Ce ar trebui sã li se serveascã elevilor în cadrul unui program
ªcoalã dupã ºcoalã ? (%)

75,0

Un prânz cald

21,4

O gustare rece

Alta

3,6

Cei mai mulþi dintre pãrinþi (82.3%) cred cã în cadrul unui program „Scoalã dupã ºcoalã”
efectuarea temelor este activitatea principalã care trebuie desfãºuratã. Doar 15.3% ar dori ca în
acest program copiii sã desfãºoare actvitãþi extraºcolare, iar 2.4% au ales varianta „Altele”.
Printre acestea au amintit activitãþi cultural-sportive, pregãtire suplimentarã, lecturã sau
excursii. Pãrinþii cred cã aceste activitãþi ar trebui desfãºurate sub supravegherea învãþãtorului
(83.5%) sau a unui pedagog (13.2%).
3.4% dintre pãrinþi cred cã altcineva ar trebui sã stea cu elevii dupã ºcoalã, aceºtia
enumerând persoane ca voluntari, pãrinþi, bunici sau o persoanã calificatã.
Fig.25 Activitãþi desfãºurate în cadrul unui program „Scoalã dupã ºcoalã”

Ce activitãþi credeþi cã ar trebui desfãºurate în cadrul unui program
ªcoalã dupã ºcoalã ? (%)

82,3

Efectuarea temelor

15,3

Activitãþi extraºcolare

Altele

2,4
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Fig.26 Persoane care sã lucreze cu elevii în cadrul programului „Scoala dupã ºcoalã„

Cu cine credeþi cã ar trebui sã stea copilul în cadrul unui program
ªcoalã dupã ºcoalã ? (%)

83,5

Învãþãtor

13,2

Pedagog

Altcineva

3,4

79.2% dintre pãrinþii chestionaþi declarã cã ar fi de acord sã ajute financiar un copil care
provine dintr-o familie sãracã pentru a participa la un program „Scoalã dupã ºcoalã”. Aºa cum
ne-am fi putut aºtepta, disponibilitatea de a ajuta un copil sãrac este direct proporþionalã cu
evaluarea subiectivã pe care o face fiecare pãrinte venitului familiei. Astfel, pãrinþii care susþin cã
au venituri care le acoperã fãrã probleme toate nevoile sunt ºi cei mai mulþi care ar fi de acord sã
acorde ajutorul lor. La celãlalt pol îi regãsim pe cei care declarã cã veniturile nu le ajung nici
pentru strictul necesar. În rândul acestora doar 53.4%, faþã de 92.5%, ar fi de acord sã ajute un
copil sãrac.
Fig.27 Ajutor acordat unui copil dintr-o familie sãracã

Aþi fi de acord sã contribuiþi financiar pentru participarea
copilului dumneavoastrã la acest program ? (%)
Da

Nu
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Fig.28 Relaþia dintre ideea de a acorda ajutor unui copil dintr-o familie sãracã ºi venitul
familiei

Susþinerea unei familii sãrace pentru includerea copilului
într-un program ªcoalã dupã ºcoalã pe categorii
de venit familial evaluat subiectiv
Nu

Da

Reuºim sã avem tot ce ne trebuie, fãrã sã ne
restrângem de la ceva

7,5%

92,5%

Reuºim sã cumpãrãm unele bunuri mai scumpe,
dar cu restrângeri în alte domenii

7,3%

92,7%

Ne ajung pentru a trãi un trai decent, dar nu ne permitem
cumpãrarea unor bunuri mai scumpe
Ne ajung numai pentru strictul necesar

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

12,3%

87,7%

33,2%

46,6%

66,8%

53,4%

Opiniile cadrelor didactice vis-a-vis de înlocuirea programului „Cornul ºi laptele” cu un
program de tip „Scoalã dupã ºcoalã”

La opt ani de la demararea acestui program, atât reprezentanþii autoritãþilor publice
implicate în program, cât ºi beneficiarii direcþi sau indirecþi ai acestuia considerã cã este nevoie
de o schimbare.
În acest moment sunt luate în calcul douã versiuni ale acestei schimbãri ºi anume:
diversificarea produselor oferite elevilor (în afarã de corn ºi lapte sã mai fie oferite ºi un fruct sau
miere) sau oprirea programului „Cornul ºi laptele” ºi înlocuirea acestuia cu un program de tip
„ªcoalã dupã ºcoalã”.
Ambele variante luate în calcul au avantaje ºi dezavantaje, singura certitudine fiind legatã
de necesitatea modificãrii programului actual. Sistemul de învãþãmânt privat oferã alternativa
„After school”, care presupune douã servicii adiþionale actului didactic în sine, ºi anume
componenta educativã, unde elevii sunt supravegheaþi ºi ajutaþi la efectuarea temelor, ºi
componenat de alimentaþie, unde elevii primesc o masã caldã ºi au spaþiul necesar pentru
odihnã dupã terminarea orelor de curs.
În România, sistemul „After school”nu este unul nou, acest serviciu fiind oferit în mediul
privat din anii 2002-2005 ºi funcþionând cu succes pânã în prezent. Întrebarea care se pune este
„Poate sistemul public de învãþãmânt sã susþinã un serviciu de tip „After school ?”.
Infrastructura ºcolarã este dezvoltatã inegal de la un judeþ la altul ºi între rural ºi urban. Ar
fi necesarã o analizã mai amãnunþitã asupra disponibilitãþii spaþiilor în care s-ar putea
implementa aceastã iniþiativã la nivelul fiecãrei þcoli.
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Un alt aspect de care autoritãþile publice ar trebui sã þinã seama este cel financiar.
Momentan, se contureazã necesitatea unei analize pertinente a costurilor implementãrii unui
astfel de program.
Percepþia directorilor de ºcoli asupra înlocuirii programului „Cornul ºi laptele” cu un
program de tip „Þcoalã dupã ºcoalã” este una pozitivã, deºi lipsa dotãrilor îºi spune ºi aici
cuvântul.
„Da, eu sunt de acord cu acest program, ªcoalã dupã ºcoalã, dar problema e cã nu avem
spaþiu. Dacã am încerca sã facem acest program într-o salã de curs, nu am putea sã
oferim o igienã adecvatã elevilor. Plus cã dacã se varsã mâncarea, copiii se vor murdãri ºi
nu are cine sã meargã cu ei sã se spele”(director de ºcoalã, rural).
„Acest program de tip ”after school” funcþioneazã la oraº, de ce nu ar funcþiona ºi la noi?
Dacã ne-am mobiliza, eu vã garantez cã s-ar rezolva problemele, pentru cã întotdeauna
începutul este mai greu”(director liceu, mediul rural).
Profesorii susþin ideea implementãrii unui program „After school” datoritã beneficiilor pe
care le aduce, atât ºcolii ca ºi instituþie, cât ºi elevilor. Astfel 28 dintre cei 50 de directori
chestionaþi au fost de acord în totalitate cu schimbarea programului, „Cornul ºi laptele” cu unul de
tip „ªcoalã dupã ºcoalã”. Beneficiul direct adus ºcolii este creºterea încrederii în aceastã
instituþie, precum ºi îmbunãtãþirea calitãþii actului educaþional, asigurând atât reducerea
abandonului ºcolar timpuriu (datoritã asigurãrii unei mese calde ºi a condiþiilor de odihnã ºi
supraveghere pentru efectuarea temelor asigurate elevilor) cât ºi creºterea calitãþii vieþii copiilor
din familiile sãrace, pentru cã aceºti copii nu vor mai fi puºi sã munceascã în gospodãrie pentru
asigurarea traiului de zi cu zi.
Fig. 29 Utilitatea schimbãrii Programului „Cornul ºi laptele” cu un program de tip „ªcoalã
dupã ºcoalã”

Consideraþi cã este utilã schimbarea programului
Cornul ºi laptele cu un program ªoala dupã ºcoalã ?

28

Acord total

18

Acord parþial
Dezacord parþial

2

Dezacord total

2
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Principalele motive pentru schimbarea programului „Cornul ºi laptele” cu unul de tip
„ªcoalã dupã ºcoalã” sunt în opinia directorilor unitãþilor de învãþãmânt urmãtoarele: programul
„ªcoalã dupã ºcoalã” ar veni în sprijinul mai multor pãrinþi; pregãtirea elevilor ar fi mai bunã prin
asigurarea unui prânz cald ºi efectuarea temelor; îmbunãtãþirea rezultatelor scolare; distribuirea
produsului programului „Cornul ºi laptele” este de proastã calitate, mai ales brânza topitã.
La nivelul instituþiilor de învãþãmânt din mediul urban, deschiderea este mult mai mare, pe
de o parte datoritã accesului la informaþie mult mai rapid, precum ºi datoritã colaborãrii dintre
ºcoalã ºi sectorul ONG.
Astfel, existã centre în cadrul ºcolilor, create în parteneriat cu ONG-uri, care asigurã
programe de tip „After school”, iar experienþa de pânã acum în desfãºurarea acestor programe
este una pozitivã. Vãzute prin prisma parteneriatelor public-privat, aceste programe de tip „After
school” sunt un succes deoarece ONG-urile au adus pe lângã aportul financiar (parþial sau total)
ºi expertiza (know-how-ul) necesarã bunei desfãºurãri a programului.
”Cei din ONG-uri au adus ºi experienþa lor, mai înainte de resurse. Pentru noi era un lucru
nou, ºi nu ºtiam de unde sã începem un astfel de program. De la idee la practicã este o
distanþã mare, ºi nu am fi reuºit fãrã ajutorul lor.”(profesor, urban).
Existã douã soluþii pentru asigurarea hranei copiilor în cadrul unui program de tip „ªcoalã
dupã ºcoalã” ºi anume pregãtirea hranei în incintã proprie (ceea ce presupune existenþa
dotãrilor necesare unei astfel de activitãþi precum ºi existenþa personalului calificat) ºi contract cu
firme de catering care asigurã zilnic hrana pentru elevi, dupã un program fix. Ambele variante au
puncte tari ºi puncte slabe, deci nu se poate concluziona cã una din ele ar fi mai bunã decât
cealaltã.
Avantajul existenþei dotãrilor ºi a personalului calificat asigurã produse proaspete în timp
util pentru elevi, costurile nefiind neapãrat mai mici. Aceastã variantã este condiþionatã de
existenþa spaþiului la nivelul instituþiei de învãþãmânt, a dotãrilor necesare, precum ºi a
personalului calificat. Dacã se opteazã pentru furnizarea hranei în sistem catering, calitatea
produselor este controlatã, iar ºcoala nu este condiþionatã de investiþiile aferente spaþiilor pentru
gãtit, servirea mesei, precum ºi de plata personalului calificat în alimentaþie publicã.
Principalul obstacol în implementarea unui program de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” îl
reprezintã lipsa spaþiilor necesare. Multe dintre ºcoli, atât în mediul urban, cât ºi în mediul rural,
nu dispun de spaþiile necesare pentru derularea unui astfel de program deoarece elevii învaþã în
douã schimburi. Astfel, dintre reprezentanþii ºcolilor chestionaþi un numãr de 28 (adica 56%) nu
dispun de spaþiile necesare.
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Fig. 30 Spaþii necesare unui program de tip „ªcoalã dupã ºcoalã„

ªcoala dumneavoastrã dispune de spaþii necesare derulãrii
unui program ªcoalã dupã ºcoalã ?
22

Da

28

Nu

Atât profesorii, cât ºi pãrinþii ºi elevii ºcolilor din mediul rural sunt de acord cu un astfel de
program deoarece considerã cã masa caldã este mult mai potrivitã ºi copiii ar avea rezultate mai
bune la învãþãturã.
”Ar fi bine dacã programul „Cornul ºi laptele” ar fi înlocuit cu un program de tip „After
school”. Mulþi copii ar avea asiguratã o masã caldã, iar aici la noi sunt destui. Plus cã unii
poate nu au acasã ce sã mãnânce, ºi pentru ei ar fi un avantaj.”(profesor, rural)
”Copiii vin de la ºcoalã, se schimbã, apoi cei mici merg la joacã iar cei mari ne ajutã în
gospodãrie…Eu i-aº lãsa la ºcoalã peste program, mãcar aº ºti cã învaþã carte ºi nu
rãmân ca noi.”(pãrinte, rural)
”Noi, dacã am terminat orele, mergem acasã ºi apoi la joacã. Temele le facem seara
pentru a doua zi. Dacã ar fi sã rãmânem dupã ore la ºcoalã ºi sã ne facem lecþiile, apoi sã
ne jucãm, ar fi bine.”(elev, rural)
În ce priveºte personalul didactic necesar derulãrii unui program de tip „Scoalã dupã
ºcoalã”, 39 dintre cei 50 de reprezentanþi ai unitãþilor de învãþãmânt cuprinse în studiu au
declarat cã în ºcolile lor cadrele didactice sunt dispuse sã participe la un astfel de program.
Fig. 31 Disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica într-un program de tip „Scoalã
dupã ºcoalã”

Cadrele didactice din ºcoala dumneavoastrã sunt dispuse
sã participe la un astfel de program ªcoalã dupã ºcoalã ?
39

Da
Nu
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Am întâlnit situaþii în care, deºi unii profesorii erau de acord, directorii unitãþilor de
învãþãmânt au fost reticenþi la o astfel de iniþiativã. Motivaþia acestei poziþii reiese din faptul cã
profesorii nu vor fi plãtiþi pentru orele suplimentare pe care le efectueazã supraveghind copiii
pentru efectuarea temelor, ºi atunci nu ar fi de accord. Situaþia rezidã în necunoaºterea, de cãtre
toþi directorii, a Legii Educaþiei Naþionale, care prevede, la Art. 262, alin.1, cã norma didacticã
este constituitã ºi din activitãþi de educaþie de tip „ªcoalã dupã ºcoalã”.
”Profesorii sunt bugetari, ºi nu sunt plãtiþi pentru orele suplimentare. Un program din
acesta ar însemna ca dupã ore un profesor sã mai rãmânã, iar cei care fac naveta sunt
dependenþi de autobuze. ªi atunci, cum sã stai, pentru ce, dacã nici mãcar nu eºti
plãtit?”(director ºcoalã, rural)
„Cornul ºi laptele” vs. „ªcoalã dupã ºcoalã”
Componenta socialã a fiecãruia dintre aceste programe este foarte importantã, dar
implementarea ºi chiar rezultatele anticipate sunt diferite. Implementarea programului „Cornul ºi
laptele” a fost rezultatul politicilor sociale adresate copiilor din grupurile vulnerabile, pentru a le
putea asigura accesul la educaþie ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.
Dupã opt ani de implementare, rezultatele obþinute la început (scãderea cu 0.1% a ratei
abandonului ºcolar13) nu au rãmas constante, iar mãsura modificãrii acestui program trebuie
luatã în discuþie. În timp, în rândul elevilor a intervenit satuaþia, mai ales dacã produsele oferite
au fost aceleaºi pentru perioade lungi de timp.
Nici în mediul rural, copiii din familiile cu o situaþie financiarã mai bunã nu mai consumã
cornul ºi laptele, ci le dau colegilor cu o situaþie materialã precarã. Trebuie menþionat cã acest
fapt nu este o decizie a ºcolii, ci a elevilor în particular, copiii justificând acest gest prin
cunoaºterea situaþiei colegilor de clasã.
„Avem în clasã copii sãraci, ºi încercãm sã îi ajutãm. Unii din copii se joacã fotbal cu
cornurile sau aruncã laptele la coº, dar noi le pãstrãm ºi le dãm celor care nu au. De ce sã
le aruncãm?”(elev, rural)
Profesorii sunt de acord cu aceste practici ºi încearcã sã ajute ºi ei copiii din familiile
nevoiaºe. Sunt ºcoli în care, acolo unde sunt copii care nu consumã cornul ºi laptele, produsele
rãmase sunt puse într-o cutie de cãtre profesori ºi date copiilor nevoiaºi. În acest fel existã
certitudinea cã vor fi consumate ºi nu se va face risipã de cãtre ceilalþi.
„ªtiu cã elevii din unele clase strâng produsele neconsumate, ºi le dau celor sãraci. E mai
bine aºa, decât sã se batã cu ele, aºa cum fac alþii din alte clase. Sunt copii care nu au
acasã, ºi atunci le strângem ºi le dãm lor, mãcar ºtim cã nu vor fi aruncate, sau folosite pe
post de mingi prin ºcoalã. ”(profesor, rural)
13

Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, 2009, p. 68
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Programul „Cornul ºi laptele” este limitat la oferirea acestor produse copiilor, orarul
rãmânând acelaºi. Componenta educativã este neschimbatã, iar aceasta constituie o limitare.
Într-o perioadã în care pãrinþii petrec din ce în ce mai puþin timp cu copiii, componenta educativã
ar trebui îmbunãtãþitã. De multe ori, pãrinþii nu au timpul necesar pentru a face lecþiile cu copiii þi
nici cunoºtinþele cerute pentru acestea.
Un program extins, care sã acopere inclusiv partea de pregãtire a lecþiilor de cãtre elevi,
sub îndrumarea profesorilor, este soluþia eficientã la aceste probleme. Programul „After school'
oferã atât o componentã socialã, prin asigurarea hranei pentru copii, cât ºi asistenþã în
efectuarea temelor, oferitã de cãtre personal autorizat.
Directorii ºcolilor care s-au declarat împotriva înlocuirii programului „Cornul ºi laptele” cu
programul „Þcoalã dupã ºcoalã” au motivat aceastã atitudine prin lipsa spaþiilor ºcolare
necesare, considerând cã un program „Þcoalã dupã ºcoalã” este util pentru copiii din grupurile
defavorizate ºi ar trebui sã aibã adresabilitate directã acestora, iar programul „Cornul ºi laptele”
ar trebui sã rãmânã în continuare pentru toþi elevii.
Programul de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” presupune asigurarea hranei pentru elevi dupã
terminarea cursurilor. Din acest punct de vedere, majoritatea directorilor de ºcoli considerã cã ar
trebui oferitã copiilor o masã caldã, ceea ce constituie o creºtere a cheltuielilor aferente bunei
desfãºurãri a programului.
Fig. 32 Mâncarea care ar trebui oferitã într-un program de tip “ªcoalã dupã ºcoalã”

Gândindu-vã la nevoile elevilor, ce fel de mâncare credeþi cã
ar trebui sã fie în cadrul unui program ªcoalã dupã ºcoalã ?
O gustare rece

5
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Un prânz cald

Ca ºi activitãþi care ar trebui efectuate în cadrul unui program de tip „Scoalã dupã ºcoalã”,
directorii intervievaþi au declarat cã preferã sã fie realizate teme ºi activitãþi extraºcolare.
Categoria „alte activitãþi” cuprinde de fapt toate activitãþile care ajutã la creºterea nivelului de
educaþie al copilului ºi la dezvoltarea de abilitãþi, atitudini, valori.
Fig. 33 Activitãþi ce ar trebui desfãºurate într-un program de tip „Scoalã dupã ºcoalã”

Gândindu-vã la nevoile ºcolare ale elevilor dumneavoastrã, ce fel de
activitãþi credeþi cã ar trebui desfãºurate în cadrul unui program
ªcoalã dupã ºcoalã ?
33

Altele
Activitãþi extraºcolare
Efectuarea temelor

76

5
12

Personalul care ar trebui implicat în derularea programului tip „ªcoalã dupã ºcoalã” sunt,
în opinia reprezentanþilor unitãþilor de învãþãmânt, învãþãtorii (18 rãspunsuri), pedagogii (14
rãspunsuri), ºi alte persoane dintre care au fost menþionaþi - profesorii, profesori pensionari,
animatori sociali, psihopedagogi. Cei mai mulþi dintre directorii ºcolilor considerã cã aceºtia
trebuie motivaþi pentru a participa la acest program.
În opinia directorilor de ºcoli principalele obstacole ce stau în calea implementãrii unui
program de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” sunt lipsa spaþiilor (33 dintre cei chestionaþi), motivarea
cadrelor didactice (12), urmate de birocraþia excesivã (4) ºi lipsa de cooperare a pãrinþilor (1). Din
focus-grupurile realizate a reieºit cã nu va exista cooperare din partea pãrinþilor care au un grad
mai ridicat de bunãstare materialã ºi care preferã sã ducã copilul la programe de tip „After
school“ private unde primesc ºi o serie de alte activitãþi extraºcolare.
Fig. 34 Principalele obstacole în calea implementãrii unui program de tip „ªcoalã dupã
ºcoalã“

Care consideraþi cã ar fi principalele obstacole în calea
implementãrii unui astfel de program ªcoalã dupã ºcoalã ?
Birocraþia excesivã
Lipsa de cooperare a pãrinþilor
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Motivarea cadrelor didactice
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Lipsa spaþiilor

Concluzii
Realizarea obiectivelor programului „Cornul ºi laptele”
Aºa cum am arãtat deja, principalul obiectiv educaþional al programului „Cornul ºi laptele”
l-a reprezentat reducerea abandonului ºcolar, mai ales în rândul copiilor proveniþi din familii
sãrace, dar programul a vizat ºi obiective sociale ºi de sãnãtate. Analiza datelor existente în
rapoartele MECTS14 relevã o scãdere a abandonului ºcolar la nivelul învãþãmântului primar în
anul ºcolar 2002/2003, imediat dupã introducerea programului. Conform tabelului de mai jos,
aceastã scãdere s-a produs numai în mediul urban, în ciuda percepþiei generale cã acest
program este mai eficient pentru mediul rural. Însã începând din anul ºcolar 2003/2007 rata
abandonului ºcolar în învãþãmântul primar a cunoscut o creºtere ajungând de la 1,2% la 1,7%.
Tabel 4. Rata abandonului ºcolar în învãþãmântul primar
2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Total

1.0

0.9

1.2

1.3

1.5

1.7

1.7

Urban

0.8

0.9

1.4

1.4

1.4

1.4

1.9

Rural

1.2

1.0

1.0

1.3

1.6

2.0

1.4

Sursa: MECI, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, 2009, www.edu.ro
14

Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt, 2009, p. 68, www.edu.ro
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Grafic 4. Rata abandonului ºcolar din învãþãmântul primar
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În ce priveºte învãþãmântul gimnazial, programul a fost introdus în 2008, iar în anul ºcolar
2008/2009 se observã o uºoarã scãdere a abandonului ºcolar, însã nu în mediul rural, ci în cel
urban. Se poate remarca o creºtere a ratei abandonului în mediul rural de la 1,2% în anul ºcolar
2001/2002 la 2,5% în 2008/2009.
Tabel 5. Rata abandonului ºcolar în învãþãmântul gimnazial
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Urban

2007/2008

2008/2009

17

Analiza datelor MECTS indicã o scãdere a abandonului ºcolar pentru o perioadã de
timp, în urma introducerii programului „Cornul ºi laptele”, þi apoi o creºtere a acestuia, mai ales în
mediul rural unde rata sãrãciei este mult mai mare. Desigur, nu se poate afirma cã programul
„Cornul ºi laptele” singur ar fi putut influenþa în mod decisiv reducerea ratei abandonului ºcolar,
acesta fiind un fenomen mult mai complex, ale cãrui cauze ar trebui sã facã obiectul unui studiu
separat. Dar tendinþele similare înregistrate o datã cu introducerea programului ºi extinderea la
ciclul gimnazial ne îndreptãþesc sã afirmãm cã s-a observat un impact al acestui program
naþional, chiar dacã acesta nu a fost susþinut pe termen lung.
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Evaluarea soluþiilor în funcþie de criterii
Eficacitatea programului
Pe termen lung, programul „Cornul ºi laptele” nu ºi-a realizat obiectivul educaþional
preconizat, respectiv reducerea abandonului ºcolar. Rata abandonului ºcolar a scãzut, iniþial, ca
apoi sã existe o creºtere constantã, de la an la an. Din pãcate, dupa 8 ani de implementare
programul nu mai este atractiv pentru copii, aºa cum reiese ºi din rãspunsurile copiilor incluºi în
cercetare. Utilitatea programului este perceputã de cãtre publicul larg ºi chiar de cãtre cadrele
didactice intervievate a fi mai mare în mediul rural. Cifrele ratei abandonului au înregistrat însã o
creºtere constantã ºi mult mai mare în mediul rural decât în mediul urban pe toatã perioada
derulãrii programului.
Modificarea acestui program trebuie sã þinã cont de nevoia de abordare complexã socioeducaþionalã, centratã pe nevoile copilului ºi ale familiei, pentru a-ºi atinge scopurile:
participarea ºcolarã ºi îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.
Conform datelor obþinute în urma aplicãrii chestionarelor, introducerea programului
„ªcoalã dupã ºcoalã” în unitãþile publice de învãþãmânt ar permite o creºtere a performanþelor
ºcolare ale elevilor. Cadrele didactice considerã cã nu se poate spune cu siguranþã dacã va
creºte participarea ºcolarã sau dacã va scãdea abandonul deoarece acestea sunt legate þi de
alte aspecte socio-economice ale familiei, dar ceea ce se ºtie sigur este legat de îmbunãtãþirea
performanþelor elevilor, legate de o nutritie de mai bunã calitate ºi de o extindere a ariei de
educaþie de la cea pur formalã la cea non-formalã.
Fezabilitatea administrativã a programului „ªcoalã dupã ºcoalã”
Programul „Cornul ºi laptele” implementat de cãtre Consiliile Judeþene în colaborare cu
comunitãþile locale s-a lovit de o serie de probleme administrative, pentru care autoritãþile
responsabile au gãsit în cele din urmã soluþii. Cel mai des amintite în cercetare au fost: lipsa
spaþiilor adecvate de stocare a produselor, oferirea de produse copiilor o datã la douã zile,
schimbarea produselor, care nu a fost întotdeauna o alegere fericitã din punct de vedere
nutriþional (vezi brânza topitã). Cu toate acestea nu se poate vorbi de mari dificultãþi legate de
implementarea lui.
Analiza datelor indicã necesitatea regândirii programului „Cornul ºi laptele” în condiþiile în
care se înregistreazã o risipã mare a resurselor publice. Programul trebuie mai bine þintit cãtre
copii din familiile sãrace, dar nu este suficient pentru a creºte performanþele lor ºcolare sau a
reduce abandonul ºcolar. Astfel, este necesar ca sã fie adoptate þi alte mãsuri prin care sã fie
crescut nivelul de educaþie ºi redus abandonul ºcolar. Existã o serie de probleme în
implementarea programului legate de distribuþia produselor, de spaþiile de depozitare
inadecvate care au fost rezolvate într-o foarte micã mãsurã de-a lungul celor opt ani.
Ideea implementãrii programului de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” poate ridica semne de
întrebare cu privire la fezabilitatea administrativã. Câteva dintre aceste semne de întrebare se
referã la:
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1. Nevoia de resurse financiare – costuri mai mari decât „Cornul ºi laptele”.
Având în vedere cã acest program ar acoperi o nevoie acutã de servicii socioeducaþionale la nivel local, Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului se pot
implica în parteneriat cu Inspectoratele ºcolare, autoritãþile locale ºi Consiliile de Administraþie
ale ºcolilor în crearea de astfel de servicii. ONG-urile ar putea fi de asemenea considetare un
partener important în implementarea acestui program.
Resursele financiare care pot fi utilizate sunt: contribuþia directã a familiilor care îºi pot
permite acoperirea costului mesei calde, alte prestaþii acordate la nivel local familiilor cu copii
ºcolari (în condiþiile stabilite de lege, ex. prestaþii financiare excepþionale, cf. Legii 272/2004) ºi
chiar, în mãsura în care existã disponibilitate de a înlocui programul naþional „Cornul ºi laptele”
resursele care în acest moment sunt alocate acestui program. În acelaºi timp, DGASPC ºi
Consiliile locale pot acoperi o parte dintre costurile mesei calde pentru cei mai dezavantajaþi
social dintre copii, aflaþi la risc în propriile familii, avand în vedere ca programul are impact
asupra prevenirii situaþiilor de neglijare, abandon sau abuz asupra copilului (problematici
specifice DGASPC ºi SPAS). Din cercetare a reieºit totodatã cã anumite categorii de pãrinþi ar fi
dispusi sã acopere o parte dintre costurile acestui program, date fiind beneficiile pe care ei le
remarcã.
În programul pilot implementat de World Vision România în ªcoala 126 din Bucureºti,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã a Sectorului 5 a acoperit (sub formã de prestaþii sociale
excepþionale acordate de Consiliul Local, conform Anexei) costul mesei pentru acei copii ai cãror
pãrinþi nu ºi-l puteau permite. Acest model trebuie nuanþat având în vedere cã DGASPC –urile nu
au baza legalã pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor destinate prevenirii separãrii
copilului de familie. DGASPC din sectoarele Municipiului Bucureºti au statul special conform
legislatiei actuale, ºi preiau ºi responsabilitãþi specifice SPAS. La nivel local Primãriile/ Consiliile
Locale vor fi cele care vor putea decide asupra acordãrii acestui tip de sprijin copiilor
dezavantajaþi. Avantajul acestui model este cã nu marginalizeazã copiii din familiile cele mai
vulnerabile, ci propune o abordare integratoare pentru toþi copiii, indiferent de statutul lor social.
2. Doar puþine ºcoli au dotarea necesarã pentru derularea unui astfel de program. Nu în
toate ºcolile poate fi furnizatã masa în sistem catering deoarece nu existã firme specializate în
localitãþile lor.
Infrastructura ºcolarã este una dintre problemele recunoscute ale sistemului, în multe
ºcoli copiii învãþând în schimburi. Ca model de practicã europeanã, Bulgaria, interesatã de
asemenea de dezvoltarea acestui tip de intervenþie, a apelat la Fondul Social European,
Programul Operaþional Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a finanþa o parte din costurile de
iniþiere a acestor programe.
Nu este obligatoriu ca ºcoala sã aibã spaþiul pentru pregãtirea mesei. Consiliile
Administrative pot identifica soluþiile cele mai eficiente pentru procurarea localã a mesei calde.
Aceasta este chiar o oportunitate de dezvoltare economicã, putând încuraja antreprenorii locali
dispuºi sã investeascã în acest domeniu. O altã idee ar putea fi investiþia în cantine sociale
dezvoltate la nivel local de cãtre primãrii. Acestea ar putea rezolva, pe lângã problema mesei
calde pentru copiii ºcolari, ºi nevoia de servicii pentru alte categorii sociale vulnerabile: bãtrâni,
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persoane cu dizabilitãþi, familii aflate sub limita sãrãciei, evitând riscul instituþionalizãrii acestora.
3. Nu existã interes din partea pãrinþilor pentru un asemenea program.
Luând în considerare rezultatele analizelor putem observa câteva tendinþe. În primul rând
putem vedea cã atitudinea cea mai favorabilã faþã de ideea de a-ºi înscrie copilul într-un program
„ªcoalã dupã ºcoalã” se înregistreazã în rândul pãrinþilor care îºi evalueazã veniturile drept
medii. Aceºtia declarã în procent de 63% cã ºi-ar înscrie copiii într-un program „ªcoalã dupã
ºcoalã”, spre deosebire de cei cu venituri ridicate care înregistreazã un procent de acord de
51.8%. Observãm, de asemenea, cã atitudinea mamelor faþã de înscrierea copiilor într-un
program „ªcoalã dupã ºcoalã” este sensibil mai favorabilã decât a taþilor, diferenþa fiind de
aproximativ trei procente.
Dacã analizãm prin prisma educaþiei pãrinþilor, datele aratã cã cei mai doritori sã-ºi înscrie
copiii într-un astfel de program sunt pãrinþii cu studii medii sau gimnaziale, iar cei mai puþin
doritori sunt pãrinþii cu studii postuniversitare.
Aºa cum am discutat mai sus, probabil motivele constau în faptul cã aceastã categorie de
pãrinþi îºi susþin deja copiii în a desfãºura diverse activitãþi extraºcolare. În mod surprinzãtor, cei
care întrunesc cel mai mare procent de acord faþã de ideea de a-ºi înscrie copilul la un program
„After school” sunt, dupã categoria pãrinþilor-studenþi, pãrinþii angajaþi cu jumãtate de normã.
Deºi poate ne aºteptam ca pãrinþii angajaþi cu normã întreagã sã gãseascã mai util un
astfel de program din considerente de timp, se pare cã pãrinþii angajaþi part-time declarã într-o
mai mare proporþie – 0.7 faþã de 0.6 – cã ºi-ar înscrie copilul într-un program „ªcoalã dupã
ºcoalã”. Un posibil motiv ar fi acela cã în acest fel ºi-ar permite sã aibã un loc de muncã cu normã
întreagã.
Distingând între mediile rezidenþiale, observãm cã cei mai doritori în a-ºi înscrie copilul la
un program „After school” sunt pãrinþii din mediul rural (66.3%), în timp ce pãrinþii din mediul
urban au un procent considerabil mai mic de acord (53.3%).
În concluzie, putem spune cã pãrinþii care ºi-ar înscrie copiii într-un program „ªcoalã dupã
ºcoalã” sunt mai degrabã indivizi cu venituri medii, femei cu educaþie medie sau scãzutã,
angajaþi cu jumãtate de normã ºi din mediul rural. Pãrinþii chestionaþi sunt în procent de 78.2%
femei, predominant cu studii medii sau gimnaziale ºi angajaþi cu normã întreagã sau casnici.
Trebuie avutã în vedere însã posibila reacþie a parintilor faþã de schimbarea grupului þintã
deoarece existã o rezistenþã vis-a-vis de oprirea programului pentru copiii lor ºi neînlocuirea lui
cu altceva. Fiind perceput ca un beneficiu pentru toþi, pãrinþii doresc schimbarea lui ºi nicidecum
stoparea lui pentru copii care nu sunt din familii sãrace. De aceea introducerea programului
„ªcoalã dupa ºcoalã” trebuie comunicatã corect în toate mediile, accentuând asupra necesitãþii
acestui tip de program pentru toate categoriile de copii.
Pentru atragerea cãtre acest tip de program a copiilor din familii cu venituri mai mari ºi
nivel de educaþie mai ridicat trebuie avute în vedere asigurarea elementelor care dau valoare
educaþionalã unui astfel de serviciu: tipul de activitãþi ºi contribuþia acestora la dezvoltarea
intelectualã, moralã ºi socialã a copiilor.
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Recomandãri de politicã publicã oferite de World Vision România
Analizând toate aceste informaþii, World Vision Romania a formulat câteva sugestii cu
privire la soluþiile de politicã publicã ce pot fi avute în vedere pentru România. Analiza soluþiilor de
politicã publicã a avut în vedere atât realitãþile sociale ºi economice ale momentului, cât ºi
practicile cu privire la programe de tip socio-educaþional existente la nivel internaþional, modelele
de succes dezvoltate de organizaþii ne-guvernamentale sau ofertanþi privaþi de servicii „Afterschool” din România (entitãþi non-profit), dar ºi analiza percepþiilor actorilor sociali interesaþi de
acest program: autoritãþi locale, pãrinþi, copii.
Orice intervenþie a statului în sensul modificãrii programului „Cornul ºi laptele” trebuie sã
adreseze douã dimensiuni majore: cea educativã, urmãrind creºterea performanþelor ºcolare, ºi
cea socialã, de integrare a copiilor provenind din grupurile vulnerabile.
Succesul unui program socio-educaþional complex care sã adreseze nevoile existente în
mod eficient depinde de includerea câtorva elemente definitorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Garantarea accesului la servicii socio-educaþionale de tip „ªcoalã dupã þcoalã”
Preocuparea constantã pentru asigurarea calitãþii serviciului
Promovarea unei intervenþii coerente ºi coordonate între serviciile sociale ºi educaþionale
Identificarea de strategii care sã asigure un nivel de finanþare adecvat
Pregãtirea corespunzãtoare ºi condiþii bune de muncã pentru personal
Implicarea pãrinþilor ºi a comunitãþii
1. Garantarea accesului la servicii socio-educþionale de tip “ªcoalã dupã þcoalã”:

În conformitate cu Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului, ratificatã de Romania
în 1990, toþi copiii au dreptul la educaþie (Art.28), la servicii de asistenþã socialã ºi la un nivel de
trai care sã le permitã dezvoltarea fizicã, mentalã, spiritualã, moralã ºi socialã (Art.26-27). Din
aceastã perspectivã asigurarea accesului fiecãrui copil la servicii sigure ºi de calitate care sã le
permitã dezvoltarea (inclusiv la serviciu tip „ªcoalã dupã ºcoalã”) trebuie legiferatã ca drept legal
al fiecãrui copil de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã.
În momentul de faþã existã copii care au deja acces la servicii de tip „After school”, la
cluburi sau cercuri de abilitãþi, oferite de entitati private. Participarea copiilor la programe de
educaþie dupã ºcoalã este condiþionatã de plata acestor servicii de cãtre pãrinþi. Politica publicã
ar trebui sã nu îngrãdeascã dreptul pãrintelui de a opta pentru un serviciu privat plãtit, atunci
când este dispus sã-ºi asume costul acestuia. De exemplu, dacã pãrintele îºi poate permite sã-ºi
trimitã copilul la un centru „After school” în care, pe lângã supraveghere ºi masã caldã, copilul
are acces la mai multe activitãþi de educaþie non-formalã sau programe mai complexe de
pregãtire, atunci pãrintele nu poate fi forþat sã-ºi înscrie copilul la un program „ªcoalã dupã
þcoalã” organizat în incinta ºcolii. Dar este obligaþia statului sã asigure reglementarea acestor
servicii în sensul protejãrii copiilor faþã de eventualele riscuri. De aceea, considerãm necesarã
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elaborarea unor standarde minime pentru acreditarea tuturor furnizorilor de servicii socioeducaþionale pentru copii, care sã prevadã ºi standarde minime cu privire la condiþiile de
asigurare a protecþiei copiilor în aceste tipuri de servicii. Având în vedere cã abordarea în aceste
servicii trebuie sã fie una inter-disciplinarã, ar fi necesar ca procesul de elaborare a cadrului
normativ cu privire la acreditare sã implice atât MECTS cât ºi MMFPS. Acest proces ar trebui sã
stabileascã ºi instituþia care poate face acreditarea serviciului (Direcþia de Muncã sau
Inspectoratul :ªcolar Judeþean).
Accesul la servicii socio-educaþionale de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” ca drept legitim vizeazã
toþi copiii, dar mai ales pe majoritatea care nu-ºi poate permite costul centrelor private. În acest
moment singura alternativã oferitã copiilor ale cãror familii sunt la risc de marginalizare socialã
este „Centrul de zi”, dar aceºti copii au statut de asistat social. Pentru copiii care nu sunt încã în
risc social statul nu are o ofertã de servicii socio-educaþionale. În lipsa supravegherii adulþilor, în
lipsa unei alternative de petrecere constructivã a timpului liber, aceºti copii pot dezvolta
comportamente anomice, au din ce în ce mai des probleme de integrare socialã ºi pe piaþa
muncii ºi gãsesc tot mai greu modalitãþi non-violente de exprimare.
Cercetãrile internaþionale aratã cã orele petrecute dupã ºcoalã în programe structurate
fac o diferenþã realã în viaþa copiilor ºi a tinerilor pentru cã ele oferã suport ºi oportunitãþi prin care
sunt stimulate abilitãþile necesare pentru a reuºi la ºcoalã ºi în viaþã. Acestea sunt realizate în
parteneriat cu familia ºi alte pãrþi interesate din comunitate, inclusiv ONG-uri, asociaþii de pãrinþi,
etc. Avantajele acestora sunt evidente:
?
Oferã suport elevilor pentru a-i ajuta sã þinã pasul cu ºcoala. Mulþi elevi au nevoie de un
program de învãþare individualizatã, ajutor pentru a-ºi face temele, sau suport pentru a fi
capabili sã facã conexiuni cu sarcinile reale ºi cu oamenii în diverse situaþii care au
legaturã directã cu viitorul lor pe piata muncii;
?
Încurajeazã ºi întãresc legãturile de familie, ºi cresc gradul de implicare a pãrinþilor.
Programele de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” pot fi un puternic instrument de legãturã între
pãrinþi/familie ºi scoalã pentru a realiza o educaþie solidã a copiilor atãt la ºcoalã, acasã cât ºi în
comunitate;
?
Construiesc ºi menþin un climat sãnãtos ºi non violent în jurul ºcolii ºi al comunitãþii. Cu
implicarea organizaþiilor din comunitate, grupuri de iniþiativã, companii locale, instituþii
culturale ºi sportive, relaþia ºcoalã – comunitate poate avea rezultate pozitive pentru copii.
Cercetarea de faþã aratã cã, fiind conºtienþi de aceste nevoi, pãrintii îºi doresc în
continuare un serviciu quasi-universal pentru încurajarea participãrii ºcolare a copiilor.
Rezultatele cercetãrii aratã cã mulþi pãrinþi ºi-ar putea permite plata unei mese calde pentru
copii, dar nu ºi plata serviciilor de supraveghere, sprijin pentru efectuarea temelor ºi educaþie
non-formalã dupã ºcoalã. Ramâne totuºi în discuþie situaþia copiilor din familiile cele mai
vulnerabile, care nu-ºi pot permite nici plata unei mese calde. Aºa cum demonstreazã statisticile
oficiale, rata abandonului ºcolar începe sã fie diferitã în mediul rural faþã de cel urban ºi continuã
sã fie foarte mare în comunitãþile dezavantajate (inclusiv romã).
Legea Educaþiei Naþionale (legea 1/2011), publicatã în Monitorul Oficial din 10.01.2011,
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lasã decizia creãrii programelor „ªcoalã dupã ºcoalã” la alegerea unitãþilor de învãþãmânt þi a
consiliilor de administraþie a ºcolilor locale. Legea 272/2004 privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului prevede cã autoritãþile locale au obligaþia sã înfiinþeze servicii comunitare
pentru copii la nivel local. În unele cazuri aceste servicii sunt acordate în parteneriat cu
organizaþiile neguvernamentale. În altele însã aceste servicii lipsesc cu desãvârsire. S-a
constatat deja cã cele mai vulnerabile comunitãþi nu dispun de suficiente resurse pentru a crea
sau susþine servicii comunitare, deºi aici se regãseºte nevoia cea mai mare de programe care sã
protejeze copiii din punct de vedere social ºi sã creascã interesul pentru participarea ºcolarã.
Riscul ca tocmai în aceste comunitãþi sã nu se înfiinþeze servicii socio-educaþionale este foarte
mare în absenþa sprijinului de la bugetul de stat ºi a obligativitãþii legale. Pentru ca acest tip de
intervenþie sã ajungã la copiii care au cea mai mare nevoie, ar trebui gãsite soluþii pentru a
asigura accesul garantat al copiilor la programul „ªcoalã dupã ºcoalã” ºi în zonele considerate
vulnerabile ºi chiar modalitãþi de monitorizare a rãspunsului statului faþã de nevoile copiilor. În
acest sens legea prevede cã statul poate finanþa cu prioritate crearea unor astfel de programe
pentru copiii care provin din grupuri defavorizate. Metodologia, aflatã în stadiu de proiect, ar
trebui sã includã prevederi clare pentru a asigura (ºi nu doar încuraja) dezvoltarea de servicii în
toate zonele, cu precãdere cele mai defavorizate (comunitãþi sãrace, comunitãþi rurale etc).
Un alt principiu important în asigurarea garantãrii accesului copiilor la serviciul
„ªcoalã dupã þcoalã” este cel al echitãþii: serviciul trebuie sã poatã fi accesat de toþi
copiii, altfel spus, sã rãspundã ºi nevoilor speciale ale grupurilor vulnerabile – copii ºi familii (ex:
minoritãþi etnice, copii cu nevoi speciale) aflate în diferite tipuri de comunitãþi (rurale, urbane).
Numai aºa se va putea vorbi despre integrarea socialã a copiilor aparþinând grupurilor
vulnerabile, care în acest moment se confruntã cu marginalizare sau excludere.
2. Calitatea serviciului:
În multe dintre comunitãþile aflate la risc de abandon ºcolar lipsesc serviciile sociale sau
socio-educaþionale care sã permitã identificarea ºi intervenþia timpurie în cazuri de neglijare
(inclusiv educaþionalã) sau abuz asupra copilului. Un serviciu socio-educaþional de calitate
poate reduce semnificativ vulnerabilitatea copiilor din mediile cele mai defavorizate, conducând
la o mai bunã integrare socialã ºi profesionalã ºi la ruperea „cercului vulnerabilitãþii” din familiile
cu probleme sociale (inclusiv minoritatea romã).
În comunitãþile care aparent nu au probleme sociale majore (sau nu dintre cele cu care
ne-am obiºnuit) se manifestã tot mai des tendinþe de creºtere a morbiditãþii în rândul copiilor,
legate de nutriþia deficitarã ºi lipsa activitãþii fizice, care conduc la obezitate, boli de inimã,
afecþiuni ale aparatului circulator, afecþiuni oftalmologice sau ale coloanei. În aceste condiþii
intervenþia suportivã a statului pentru ameliorarea condiþiilor de dezvoltare a copilului este
absolut necesarã.
O definire a calitãþii serviciului ar trebui sã includã: gradul de pregãtire a personalului,
raport realist între numãr de personal/numãr de copii, condiþii bune de servire a mesei,
infrastructurã þcolarã adecvatã (astfel încât fiecare copil sã aibã locul sãu în þcoalã), intervenþia
pluridisciplinarã (socio-educaþionalã), calitatea ºi conþinutul programului - inclusiv preocuparea
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pentru includerea activitãþilor fizice sau a sporturilor în timpul liber al copiilor, dar ºi grija pentru
activitãþi care sã dezvolte abilitãþile sociale ale copiilor.
În Europa se înregistreazã o tendinþã ascendentã de implicare a personalului, pãrinþilor ºi
copiilor în identificarea obiectivelor ºi activitãþilor care alcãtuiesc programele „ªcoalã dupã
ºcoalã”. Astfel calitatea este asiguratã prin evaluarea periodicã ºi auto-evaluarea intervenþiei
care permit îmbunãtãþirea practicilor.
Existã o serie de îngrijorãri exprimate de cãtre pãrinþi ºi profesioniºti legate de asigurarea
calitãþii acestui serviciu. Acestea pot fi sumarizate dupã cum urmeazã: (1) fragmentarea
excesivã a politicilor sociale educaþionale care nu permite intervenþia unitarã; (2) statutul social
scãzut al cadrului didactic (prin comparaþie cu alte categorii sociale) ºi pregãtirea insuficientã a
personalului existent pentru a rãspunde unui asemenea program; (3) dificultãþi în asigurarea
calitãþii serviciilor oferite copiilor din mediul rural ºi din familiile defavorizate (inclusiv romã) ºi (4)
lipsa de standarde în programele „After school” actuale.
2. Promovarea unei intervenþii coerente ºi coordonate între serviciile sociale ºi
educaþionale:
Politicile cu privire la protecþia copilului, inclusiv „îngrijirea pe timpul zilei” ºi „educaþie” au
fost dezvoltate separat, pornind de la principii de lucru diferite, având coordonare metodologicã
ºi administrativã (respectiv surse de finanþare) separate ºi lucrând cu personal a cãrui pregãtire
ºi experienþã profesionalã sunt diferite. Toate acestea pot conduce la dificultãþi în implementarea
acestui model dacã nu se vor gãsi soluþii comune de intervenþie susþinute atât de sistemul de
educaþie cãt ºi de cel de asistenþã socialã. Se impune, credem, o abordare comunã care sã
urmãreascã integrarea conceptualã ºi a practicilor în programul de tip „ªcoalã dupã ºcoalã”.
Chiar în acest moment existã iniþiative legislative care se referã la servicii îngrijire pe
timpul zilei, elaborate de Ministerul Muncii ºi prevederea cu privire la înfiinþarea programelor
„ªcoalã dupã ºcoalã”, inclusã de Mininsterul Educaþiei în Legea Educaþiei. Este foarte important
ca politica publicã sã unifice aceste iniþiative într-un continuum de servicii adresate copiilor în
funcþie de nevoile lor.
Existã câteva modele de succes care se pot desprinde din practica educaþiei timpurii a
mai multor þãri europene ca Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia ºi Marea Britanie, care au
unificat responsabilitatea administrativã pentru aceste programe într-un singur departament
naþional. Se înregistreazã de asemenea o tendinþã de abordare holisticã a nevoilor copilului prin
mecanisme de tip inter-instituþional care urmãresc creºterea gradului de coordonare între
departamente, sectoare ºi ministere care au ca obiectiv asigurarea bunãstãrii copilului. Aceeaºi
preocupare pentru asigurarea coerenþei intervenþiei se regãseºte la nivel local, unde
descentralizarea a permis diversificarea tipurilor ºi calitãþii intervenþiilor. În unele situaþii aceste
servicii au fost extinse pentru a include ºi servicii de sãnãtate, sprijin familial (ex. Sure Start, Early
Excellence Centres).
Avantajele unei abordãri comprehensive socio-educaþionale a copilului sunt multiple –
intervenþie mai eficientã, costuri mai mici, accesul mai facil la servicii (important pentru pãrinþii
care lucreazã sau sunt în cãutarea unui loc de muncã), dar ºi creºterea statutului ºcolii în
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comunitãþi ºi a gradului de „racordare” a ºcolii la nevoile curente ale comunitãþii, mai ales în
mediul rural ºi în comunitãþile care încep sã piardã interesul pentru valorile promovate de ºcoalã.

4. Identificarea de strategii care sã asigure un nivel de finantare adecvat a
serviciilor:
Oricât de dificil de abordat în condiþiile economice ºi financiare actuale, finanþarea
sistemului este o parte esenþialã pentru a asigura accesul echitabil al tuturor copiilor la servicii
socio-educaþionale de calitate.
Pentru a determina care este efortul financiar pe care statul ar trebui sã îl facã, se impune
o analizã care sã-ºi propunã evaluarea numãrului de copii care vor avea nevoie de susþinerea
financiarã din partea statului. O asemenea analizã ar putea lua în calcul atât numãrul de
beneficiari, costul per beneficiar cât ºi resursele financiare deja alocate de guvern pentru
programe care îºi propun menþinerea în ºcoalã a copiilor – respectiv programul guvernamental
„Cornul þi laptele” - ºi asigurarea protecþiei copiilor aflaþi în situaþii de risc – prin centre de zi,
asistenþã familialã, venit minim garantat, etc. Analiza poate aduce în discuþie de asemenea
disponibilitatea pãrinþilor de a achita costul mesei calde pentru copii ºi poate propune surse ºi
mecanisme de finanþare care sã creascã eficienþa intervenþiei reparatorii a statului în interesul
copiilor vulnerabili.
Conform proiectului pilot implementat de World Vision România, existã trei categorii de
costuri implicate în acest program: costuri cu spaþiul (amenajare, întreþinere, cheltuieli curente),
costuri cu personalul ºi costul de masã caldã pentru copii. Costurile cu spaþiul ºi personalul ar
trebui sã fie susþinute de cãtre autoritãþile locale (eventual prin alocarea de sume cu destinaþie
fixã de cãtre DGASPC sau MECTS în cazul comunitãþilor care nu au resurse proprii). Apreciem
cã cele mai mari costuri sunt cele legate de masa caldã. O parte din aceste costuri ar putea fi
susþinute de cãtre pãrinþii cu venituri, interesaþi de participarea copilului într-un astfel de
program. O altã parte din acest cost ar trebui sã fie susþinut de cãtre stat, fie din bugetul MECTS,
fie din bugetele alocate de DGASPC pentru servicii de prevenire a abuzului, neglijãrii sau
abandonului (în situaþia copiilor ai cãror pãrinþi nu ºi le pot permite).
În ambele cazuri este nevoie de menþinerea costurilor în limite rezonabile pentru a
asigura sustenabilitatea ºi pentru a creºte interesul pentru extinderea la nivel naþional a
programului. Se pot imagina mai multe strategii care sã limiteze costurile acestui tip de program
atât pentru stat (pentru susþinerea familiilor în dificultate) cãt ºi pentru pãrinþii cu venituri medii.
Experienþa World Vision România în susþinerea de programe de dezvoltare comunitarã
(mai ales în mediul rural) aratã ca cele mai sustenabile modele sunt cele care propun o abordare
ecologicã a comunitãþii, bazate pe implicarea resurselor locale, inclusiv pe încurajarea micilor
întreprinzãtori. Astfel, ar putea fi discutate ºi identificate soluþii pentru ca micii întreprinzatori sã
poatã contracta cu autoritãþile locale (în condiþiile legii) asigurarea mesei calde pentru copii,
eliminând astfel o serie de costuri ºi dificultãþi legate de logisticã (ex. transport de la municipiu la
comunele mici) pentru asigurarea mesei calde.
Aceasta se poate realiza doar în condiþiile în care autoritãþilor locale li se va da libertatea
de a face contracte locale.
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Un alt model interesant este cel al folosirii voucherelor (modelul Belgiei) în cazul în care se
decide susþinerea unei anumite categorii de copii pentru a accesa servicii de îngrijire socioeducaþionalã în afara orelor de ºcoalã.
5. Asigurarea pregãtirii ºi a condiþiilor de muncã ale personalului implicat
Existã câteva aspecte care trebuie considerate cu precãdere în pregãtirea adecvatã a
personalului pentru a asigura alinierea Romaniei la standardele existente în alte þãri Europene
cu privire la serviciile de tip „ªcoalã dupã ºcoalã”. Pregãtirea personalului este, alãturi de
administrarea serviciului ºi de conþinuturile programului, un aspect esenþial în asigurarea calitãþii
serviciului pe care îl propunem (ºi poate face obiectul unui capitol aparte în cadrul standardelor
de calitate folosite pentru acreditarea serviciului). Astfel, existã mai multe modalitãþi de abordare
a pregãtirii personalului în funcþie de tipul de serviciu care se doreºte a fi creat.
Dacã accentul cade asupra pregãtirii ºcolare a copilului (educaþie remedialã etc.),
profesioniºtii implicaþi vor fi cei cu pregãtire pedagogicã. Dacã se pune accentul pe dezvoltarea
competenþelor sociale ale copiilor sau pe integrarea socialã a celor marginalizaþi, atunci
personalul cu pregãtire în psihologie ºi asistenþã socialã nu poate sã lipseascã. Cel mai bine însã
ar fi ca programele „ªcoalã dupã ºcoalã” sã-ºi propunã obiective complexe legate de pregãtirea
academicã, socialã ºi vocaþionalã a copiilor. Ca exemplu de practicã europeanã, în UK serviciile
de acest tip îºi propun sã „ofere un mediu suportiv, sã promoveze competenþele sociale ºi
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academice ale participanþilor ºi sã promoveze sãnãtatea fizicã a acestora” .
În decizia de implementare pe termen lung a programului „ªcoalã dupã ºcoalã” ar trebui
sã se aibã în vedere pregãtirea specialã a personalului, acesta având nevoie de mai mult decât
pregãtire pedagogicã – facilitare, asistenþã socialã ºi asistenþã psihologicã a copiilor. Pregãtirea
continuã a personalului implicat în „ªcoalã dupã ºcoalã” ar trebui sã þinã seama de nevoile unui
program care îºi propune ºi soluþionarea aspectelor sociale care constitutie adesea o barierã în
participarea ºcolarã ºi performanþele academice scãzute ale elevilor la risc de abandon ºcolar.
De asemenea, pregãtirea ar trebui sã aibã în vedere ºi capacitarea personalului pentru a
menþine un dialog deschis cu pãrinþii copiilor, pentru a întãri legãtura între ºcoalã ºi comunitate.
Existã în mod tradiþional câteva „lipsuri” în pregãtirea personalului centrelor de zi sau a
programelor „After school” în urmãtoarele arii: lucrul cu pãrinþii, aspectele legate de nevoile
multiculturale (inclusiv romã), ºi nevoile educaþionale speciale ale copiilor, dar ºi aspectele
legate de evaluarea intervenþiei ºi capacitatea de adaptare a metodei în funcþie de rezultatele
evaluãrii.
ªi nu în ultimul rând investiþia în creºterea calitãþii personalului trebuie echilibratã cu o
strategie de retenþie a acestuia. Scãderea statutului social, veniturile insuficiente ale
personalului bugetar ºi creºterea problematicii sociale cu care se confruntã elevii (cu
repercursiuni în agresivitate, violenþa în ºcoalã, lipsa de interes ºi participare) duc la pierderea
prestigiului de care se bucurã meseria de dascãl. Sistemul de învãþãmânt este un „rezervor” de
profesioniºti pentru sectoarele de profit care pot atrage cadrele didactice prin remuneraþia net
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superioarã. De aceea, trebuie gãsite soluþii de remunerare sau recompensare a personalului
implicat.
Un alt model interesant este cel al folosirii voucherelor (modelul Belgiei) în cazul în care
se decide susþinerea unei anumite categorii de copii pentru a accesa servicii de îngrijire socioeducaþionalã în afara orelor de ºcoalã.
6. Implicarea pãrinþilor, familiilor, comunitãþilor
Se pot enumera cel puþin patru argumente importante pentru implicarea pãrinþilor în
programele de tip „ªcoalã dupã ºcoalã” pentru ca acestea sã-ºi atingã obiectivele –menþinerea
copiilor cu risc de abandon ºcolar în ºcoalã ºi echiparea lor cu competenþe sociale ºi
profesionale care sã-i facã eligibili pe piaþa muncii ºi activi social: (1) programul poate sã se
construiascã pe cunoºtinþele pãrinþilor cu privire la copiii lor (mai ales în cazul copiilor cu nevoi
educaþionale speciale); (2) sã promoveze atitudini pozitive faþã de învãþare; (3) sã ofere pãrinþilor
informaþii ºi puncte de reper în accesarea altor servicii socio-educaþionale de care copiii ar putea
avea nevoie ºi faþã de care invãþãtorul sau profesorul s-ar putea sã nu fie conºtienþi (sau sã nu
ºtie cã acestea sunt disponibile); ºi (4) sã susþinã întãrirea relaþiei dintre pãrinþi ºi comunitate în
ansamblul sãu ºi ºcoalã.
Patternurile de implicare a pãrinþilor în programele socio-educaþionale variazã mult între
þãrile europene sau între acestea ºi experienþa din Statele Unite. Existã, de exemplu implicarea
deplinã a pãrinþilor în programe similare din Danemarca, unde pãrinþii sunt adesea parte din
consiliile ºcolilor/grãdiniþelor. În SUA, existã consilii ale pãrinþilor care au ca scop menþinerea
relaþiei ºcolii cu comunitatea.
Analiza acestor experienþe aratã cã cel mai dificil în menþinerea relaþiei cu pãrinþii este
depãºirea barierelor culturale, atitudinale ºi lingvistice dintre pãrinþi ºi personalul ºcolii. Apar de
asemenea bariere fizice, care þin de logistica participãrii pãrinþilor (timp, transport, etc.), mai ales
atunci când programul se deruleazã la distanþã de casã (în cazul satelor care nu vor mai avea
ºcoalã proprie sau a ºcolilor din mediul rural unde nu se pot organiza astfel de programe).
Aceste bariere afecteazã mai ales pãrinþii din medii socio-economice dezavantajate ºi cu
nivel educaþional redus. Este cu atât mai important ca personalul sã-ºi propunã sã-i implice pe
aceºti pãrinþi din medii defavorizate folosind tehnici ºi metode care sunt potrivite cu nivelul lor de
întelegere, cu interesele ºi disponibilitatea lor.
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Anexe:
Analiza cadrului legislativ
În anul 2008 a fost aprobat HG 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinþã ºi a
indicatorilor de performanþã pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii în învãþãmântul
preuniversitar. Astfel calitatea furnizorilor de educaþie se face pentru învãþãmântul preuniversitar
de cãtre ARACIP pe baza standardelor de funcþionare ºi de referinþã stabilite în cadrul acestui act
normativ. Aceste standarde de referinþã sunt valabilile doar pentru unitãþile care oferã formare,
nu ºi pentru programele de tip „After school”.
Pentru fiecare formã de tip „After-school” existã legislaþie specificã. Astfel, pentru semiinternatele ºcolare clasice existente la nivelul diferitelor unitãþi de învãþãmânt, legislaþia de
funcþionare este urmãtoarea:
1. Legea nr.1/2011- Legea Educaþiei Naþionale;
Pânã la momentul publicarii în Monitorul Oficial al metodologiilor de implementare a Legii 1/2011
regulamentele ºi normele care reglementeaza acest domeniu sunt:
2. Regulamentul de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005; (Consiliul de administraþie al unitãþilor de învãþãmânt
coordoneazã activitatea în cadrul internatelor ºi cantinelor ºi organizeazã, împreunã cu
colectivul de pedagogi/supraveghetori, serviciul de ordine pe internat/cantinã zilnic.);
3. Normele de Igiena ªcolarã - publicate de Ministerul Sãnãtãþii - Ordin nr.1955 din
18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igienã privind unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi
instruirea copiilor ºi tinerilor (forma consolidatã Ordin nr. 1033 din 18/08/2004);
4. Ordin nr. 3250 din 12 Februarie 1998 privind criteriile de normare a personalului
didactic auxiliar din învãþãmântul preuniversitar de stat care prevãd înfiinþarea unui post de
pedagog ºcolar la 60 de elevi în învãþãmântul primar ºi la 80 de elevi interni ºi seminterni, în
medie, din învãþãmântul gimnazial, profesional ºi liceal; Notã: la fiecare internat care
funcþioneazã cu mai putin de 60 de elevi interni, respectiv 80 de elevi, se poate norma un post de
pedagog, cu aprobarea Inspectoratului ªcolar;
Legislaþia care a stat la baza creãrii centrelor de zi este Legea nr. 272/23.04.2004 privind
protecþia ºi promovarea drepturilor copilului. Suplimentar faþã de acestã legislaþie DGASPC
pentru a realiza buna desfãºurare a activitãþilor ºi serviciilor de mai sus trebuie sã respecte ºi
urmãtoarele acte normative:
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?
Ordinul nr. 288/06.07.2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind
Managementul de caz în domeniul protecþiei drepturilor copilului;
?
Ordinul nr. 286/28.07.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea Planului de Servicii ºi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
Individualizat de Protecþie;
?
Hotãrârea nr. 1434/2004 privind atribuþiile ºi regulamentul – cadru de organizare ºi
funcþionare ale DGASPC;
?
Hotãrârea 1437/2004 privind organizarea ºi metodologia de funcþionare a comisiei
pentru protecþia copilului;
?
Hotãrârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare ºi
funcþionare a serviciilor de prevenire a separãrii copilului de familia sa, precum ºi a celor de
protecþie specialã a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea pãrinþilor sãi;
?
Hotararea nr. 3/2007 privind indexarea cuantumului alocaþiei minime de plasament;
?
Hotararea nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri ºi indexarea cuantumului
alocaþiei familiale complementare ºi a alocaþiei de susþinere pentru familia monoparentalã;
?
Ordinul nr. 24/2004 privind Standardele Minime Obligatorii pentru centrele de zi;
?
Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
?
Regulamentul de Organizare ºi Functionare al DGASPC sector 5;
?
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie, modificatã ºi
completatã recent prin Ordonanþa nr.13/8 ianuarie 2004.
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pentru
Protecþia Drepturilor Copilului

Fundaþia World Vision

Autoritatea Naþionalã
România

PROTOCOL DE COLABORARE

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, cu sediul în Bucuresti, str. G-ral Berthelot nr.
28-30, reprezentat prin doamna Iulia Adriana Oana Badea, Secretar de Stat, denumit în
continuare MECI,
ºi
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului, cu sediul în Bucureºti, B-dul Gral Gheorge Magheru nr. 7, sector 1, reprezentatã prin doamna Ileana Savu, Secretar de Stat,
denumitã în continuare ANPDC,
ºi
Fundaþia “World Vision România”, cu sediul în Bucureºti, str. Rotaºului, nr.7, sector 1,
reprezentatã de doamna Anita Delhaas-van Dijk, Director Executiv,
convin prin prezentul Protocol de colaborare, denumit în continuare Protocol, sã colaboreze, pe
bazã de parteneriat activ, pentru realizarea ºi promovarea obiectivelor comune în domeniul
respectãrii drepturilor copilului, în special al dreptului la oportunitãþi egale de dezvoltare ºi la
educaþie.
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ARTICOLUL 1
Obiectivele Protocolului
a) dezvoltarea reþelei de servicii destinate prevenirii abandonului ºcolar ºi reducerii riscului de
abuz ºi neglijare a copiilor de vârstã ºcolarã din mediile cele mai defavorizate;
b) identificarea ºi testarea unui model de intervenþie pentru prevenirea ºi reducerea abandonului
ºcolar în rândul copiilor din familiile cele mai sãrace;
c) dezvoltarea infrastructurii de servicii pentru copiii aflaþi în situaþii de risc în propria familie, prin
abordarea interdisciplinarã ºi intersectorialã a problematicii copiilor de vârstã ºcolarã din familii
sãrace;
d) elaborarea, testarea ºi documentarea unui model de susþinere a integrãrii ºcolare a copiilor de
entie romã;
e) completarea cadrului legislativ în vederea integrãrii serviciilor de suport pentru copii, oferite de
sistemul de protecþie a copilului ºi sistemul educaþional;

ARTICOLUL 2
A) Obligaþiile pãrþilor
I. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
a) asigurã selectarea, în colaborare cu ceilalþi parteneri, a localitãþii ºi a ºcolii în care urmeazã sã
se deruleze proiectul pilot;
b) realizeazã selectarea elevilor din familiile cele mai defavorizate, beneficiari ai proiectului;
c) asigurã promovarea proiectului în rândul familiilor care au posibilitatea sã plãteascã acest
serviciu pentru copiii lor.
II. Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului
a) faciliteazã relaþionarea cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului în a
cãrei razã de competenþã funcþioneazã ºcoala selectatã pentru derularea proiectului pilot;
b) oferã sprijin metodologic pentru desfãºurarea activitãþilor legate de prevenirea abuzului,
neglijãrii, a marginalizãrii ºi stigmatizãrii copiilor din familiile aflate în situaþii de risc.
III. Fundaþia World Vision România
a) asigurã managementul ºi finanþarea implementãrii proiectului pilot;
b) faciliteazã comunicarea partenerilor implicaþi în derularea proiectului pilot.

B) Obligaþii comune
Pentru atingerea obiectivelor prezentului protocol, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Fundaþia World Vision România
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vor conlucra pentru:
a) inventarierea modelelor de servicii de tip „After-school” existente ºi a modelelor de centre de zi
pentru copii de vârstã ºcolarã care funcþioneazã la nivelul þãrii ºi realizarea unei analize
comparative cu modele din alte þãri europene;
b) evaluarea disponibilitãþii ºi a fezabilitãþii regândirii programului „Cornul ºi laptele”,
implementat de Ministerul Educatiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, în contextul dinamicii situaþiei elevilor
cu risc de abandon ºcolar;
c) pilotarea unui serviciu model de prevenire a abandonului ºcolar, a abuzului ºi neglijãrii pentru
copiii din familiile sãrace, organizat în învãþãmântul primar ºi gimnazial; serviciul va include
oferirea unei mese calde ºi activitãþi de pregãtire a temelor, activitãþi de timp liber ºi de educaþie
civicã precum ºi activitãþi de educaþie parentalã de tipul „ªcoala pãrinþilor,,;
d) constituirea de grupe mixte de lucru formate din reprezentanþii pãrþilor ºi alþi specialiºti, pentru
elaborarea termenilor de referinþã pentru cercetare, a metodologiei ºi planului de implementare
a serviciului pilot, ºi analizarea cadrului legislativ necesar extinderii acestui model la nivel
naþional, în funcþie de rezultatele obþinute; documentarea rezultatelor;
e) participarea reprezentanþilor MECI, ANPDC ºi World Vision România la analize periodice
privind derularea proiectului pilot;
f) antrenarea sistemului educaþional ºi a celui de protecþie a copilului la realizarea în teritoriu a
obiectivelor convenite prin prezentul Protocol;
g) schimbul reciproc de informaþii privind activitãþile fiecãrei pãrþi în domeniul asigurãrii ºi
creºterii accesului la educaþie a copiilor din mediile cele mai defavorizate;
h) asigurarea unui schimb reciproc de informaþii ºi date cu privire la derularea acþiunilor comune
ºi realizarea obiectivelor convenite de comun acord;
i) analiza periodicã a stadiului îndeplinirii obiectivelor comune, a respectãrii direcþiilor principale
de colaborare ºi a realizãrii acþiunilor prevãzute în planul de implementare.

ARTICOLUL 3
Clauze finale
a) Prezentul Protocol reprezintã un cadru general de cooperare ºi conlucrare între Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, ANPDC ºi Fundaþia World Vision România.
b) Protocolul cadru va fi completat prin aranjamente tehnice ºi/sau contractuale, dupã caz.
Organizarea acþiunilor comune care angajeazã cheltuieli, se va face pe baze contractuale.
c) Pãrþile îºi vor furniza toate informaþiile necesare, vor asigura confidenþialitatea informaþiilor
transmise ºi a provenienþei lor.
d) Se vor aplica principiile parteneriatului în cadrul tuturor activitãþilor desfãºurate separat sau
împreunã.
e) Nici una dintre pãrþi nu are dreptul sã iniþieze activitãþi sau acþiuni care implicã ºi
responsabilitãþi pentru cealaltã parte fãrã acordul acesteia.
f) Mediatizarea proiectului în condiþiile stabilite de comun acord.
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g) Promovarea reciprocã a imaginii în cadrul activitãþilor desfãºurate în proiect.
h) Prezentul protocol poate fi reînnoit, revizuit, modificat sau completat, numai cu acordul scris al
pãrþilor, prin act adiþional, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.
i) Partea care are iniþiativa amendãrii prezentului protocol va transmite celorlalte pãrþi, în scris,
spre analizã, propunerile sale.
j) Pe parcursul termenului de valabilitate al prezentului Protocol, fiecare parte are libertatea sã
solicite motivat încetarea obligaþiilor reciproce, cu condiþia notificãrii prealabile a celorlalte pãrþi,
în termen de trei luni.
k) Cele trei pãrþi vor organiza în mod corespunzãtor aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului Protocol ºi, trimestrial, vor analiza modul de îndeplinire al prevederilor ºi activitãþilor
întreprinse.

ARTICOLUL 4
Încetarea Protocolului
Prezentul protocol înceteazã în urmãtoarele situaþii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) în cazul în care una dintre pãrþi acþioneazã de o manierã menitã sã aducã atingere imaginii
celeilalte pãrþi;
c) prin acordul scris al pãrþilor;
d) în caz de forþã majorã.

ARTICOLUL 5
Soluþionarea Litigiilor
a) Pãrþile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilã, prin tratative directe ºi
consultãri, orice neînþelegere sau disputã care se poate ivi între ele în cadrul sau în legaturã cu
îndeplinirea prezentului protocol.
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ARTICOLUL 5
Durata colaborãrii
Prezentul Protocolul are valabilitatea de un an, de la data semnãrii sale, cu posibilitatea
prelungirii, de comun acord, pentru noi perioade.
Încheiat la Bucureºti, astãzi ................................., în trei exemplare, toate cu valoare de original,
câte un exemplar pentru fiecare parte.

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Drepturilor Copilului

Secretar de Stat
Iulia Adriana Oana Badea

Secretar de Stat
Ileana Savu
Avizat,
ªef Serviciu Juridic ºi Contencios
Marcela Dumitraº

Fundaþia World Vision Romania

Director Executiv,
Anita Delhaas-van Dijk
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Anexa 2:
Justificarea acordãrii prestaþiilor financiare în cadrul programului ªcoalã dupã ºcoalã
-- Corespondenþã oficialã DGASPC Sector 5, Bucureºti -Referitor la modalitatea de acordare a prestaþiilor financiare exceptionale pentru plata
mesei calde a copiilor beneficiari ai programului Centrului Pilot „ªcoalã dupa ºcoalã” - program
de Servicii interdisciplinare derulat în cadrul scolii generale nr. 126, vã facem cunoscute
urmãtoarele:
În conformitate cu prevederile art.121, art.122, art.123 din Legea 272/2004 privind
protectia ºi promovarea drepturilor copilului, primarii acordã prestaþii financiare excepþionale, în
situaþia în care familia care îngrijeºte copilul se confruntã temporar cu probleme financiare
determinate de o situaþie excepþionalã ºi care pune în pericol dezvoltarea armonioasã a
copilului;
În acest sens prin H.C.L.Sector 5 nr 15/16.04.2010 privind aprobarea cuantumului
prestaþiei financiare acordate în vederea asigurãrii dezvoltãrii armonioase a copilului ºi a
condiþiilor în care se acordã acestea s-a stabilit faptul cã pot beneficia de prestaþii financiare
excepþionale familiile care se încadreazã în una sau mai multe din situaþiile urmãtoare:
a. Familia are în îngrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sãnãtate,
dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialiºti, care necesitã achiziþionarea de
proteze, medicamente, accesorii medicale sau materiale sanitare ori efectuarea unor
tratamente sau investigaþii medicale de specialitate, ori transport în vederea efectuãrii unor
tratamente medicale;
b. Familia are în ingrijire copii cu handicap sau cu probleme deosebite de sãnãtate,
dovedite cu acte medicale eliberate de medici specialiºti, care necesitã intervenþii chirurgicale
ale cãror costuri nu sunt suportate din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate ;
c. Unul dintre pãrinti ori fraþi ai copilului are probleme deosebite de sãnãtate, dovedite cu
acte medicale eliberate de medici specialiºti ºi are nevoie de medicamente, transport în vederea
efectuãrii de tratamente medicale sau/ºi intervenþii chirurgicale ale cãror costuri nu sunt
suportate din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate ;
d.Familia care ingrijeste copilul trece prin situatii de risc pentru viaþa, sãnãtatea,
siguranþa, creºterea ºi dezvoltarea armonioasã a acestuia care pot duce la separarea lui de
familie;
e. Bugetul familiei care îngrijeºte copilul nu permite plata unor servicii necesare sau utile
creºterii, educaþiei ºi dezvoltãrii acestuia (internat, costul hranei la unitatea de învãþãmânt
frecventatã, al creºei, grãdiniþei, alte servicii necesare copilului) ori achiziþionarea unui minim de
rechizite ºcolare sau a altor bunuri necesare procesului de învãþãmânt (ex: uniforme,
îmbrãcãminte, încãlþãminte etc.) existând astfel riscul abandonului ºcolar;
f. Familia care îngrijeºte copilul nu are locuinþã ºi nu dispune de venituri suficiente pentru
plata unei chirii la preþul pieþei;
g. Starea de degradare a locuinþei familiei care îngrijeste copilul face dificilã sau
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imposibilã locuirea, punând în pericol sãnãtatea ºi dezvoltarea acestuia ºi impune efectuarea
unor reparaþii curente;
h. Familia care ingrijeste copilul nu dispune de un buget care sã permitã plata unor taxe
pentru întocmirea/refacerea actelor de stare civilã ori de identitate sau a altor documente
necesare obþinerii drepturilor prevãzute de legislaþia în vigoare aplicabilã în materia promovãrii ºi
protecþiei drepturilor copilului ;
I. Familia are în îngrijire copii cu rezultate deosebite în activitatea ºcolarã, culturalã,
artisticã, sportivã, câºtigãtori ai unor premii sau calificaþi în etapele naþionale sau internaþionale
ale olimpiadelor ºcolare sau la competiþii artistice, sportive ori cu caracter ºtiinþific, la nivel
naþional sau internaþional ºi nu are posibilitatea de a le acorda îngrijirea corespunzãtoare;
j. Familia are în îngrijire copii repatriaþi, cu pãrinþi decedaþi, beneficiari ai unei mãsuri de
protecþie specialã ºi trece printr-o situaþie de risc pentru viaþã, sãnãtatea, siguranþa, creºterea ºi
dezvoltarea armonioasã a acestora;
k. Familia care îngrijeºte copilul are un venit net lunar pe membru de familie de 400 lei ºi
se aflã într-o situaþie de risc pentru viaþa, sãnãtatea, siguranþa, creºterea ºi dezvoltarea
armonioasã a acestuia care poate duce la separarea lui de familie.
Astfel având în vedere prevederile convenþiei de colaborare încheiatã între Organizaþia
World Vision ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sector 5 ºi þinând
cont de concluziile anchetelor sociale, din care rezultã cã persoanele sau familiile copiilor
beneficiari ai programului Centrului Pilot „ªcoalã dupa ºcoalã” -program de Servicii
interdisciplinare derulat în cadrul ºcolii generale nr. 126 care au depus cereri pentru acordarea
de prestaþii financiare exceptionale, se confruntã cu probleme financiare determinate de o
situaþie excepþionalã ºi care pune în pericol dezvoltarea armonioasã a copilului, s-a apreciat cã
solicitãrile acestora sunt justificate ºi s-a dispus în consecinþã.
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