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Indicatori ai programului la care 

contribuie proiectul 
 

Descriere rezultat/impact 
Denumire indicator Valoare 

indicator 

Educaţia formală şi nonformală, activităţile complementare, 
de dezvolatarea abilităţilor de viaţa, consilierea vor contribui 
la îmbunătăţierea frecvenţei şcolare şi reducerea 
abandonului şcolar cu 15,2%, îmbunătăţirea rezultatelor 
şcolare, creşterea accesului şi participarea la educaţia 
preşcolara şi depăşirea situaţiei de dificultate din grupul ţintă 
(preşcolari, şcolari ) pentru un număr de 100 copii 
(corespunde obiectivului A). 

Număr de copii care beneficiază direct 
de serviciile proiectului 100 

Dintre care copii de etnie romă 87 

Dintre care fete 

48 

Depăţirea situaţiei de dificultate, creşterea nivelului de 
conştientizare a importanţei educaţiei şi rolul acesteia pe tot 
parcusul vieţii, dezvoltarea abilităţilor de viaţă in rândul 
tinerilor, tineri mai bine pregatiţi în vederea  accesul pe piata 
muncii pentru 100 de tineri aflaţi în situatie de risc ( 
corespunde obiectivului C). 

Număr de tineri care beneficiază direct 
de serviciile proiectului 100 

Dintre care tineri de etnie romă 85 

Dintre care fete 
43 

Înfiinţarea Centrului Educațional Multifuncțional 
”IMPREUNĂ” ,  va ajuta la depăşirea situaţiei de dificultate a 
100 de copii, 100 de tineri şi 125 parinţi ( Corespunde 
obiectivelor A,B,si C). 

Număr de facilităţi sociale (centre etc.) 
înfiinţate/dezvoltate şi care furnizează 
servicii pentru grupuri vulnerabile de 
copii şi/sau tineri 

1 

Măsuri pentru grupuri vulnerabile: 
1. Acces la educaţie formală - remediere, consiliere  
2. Acces la educatie nonformală - activităţi interculturale 
3. Acces pe piaţa muncii – consilierea, orientarea, instruire 
4. Acces la servicii sociale - campania de sănătate, 
5. Participare la viaţa publică sau de exprimare a opiniei – 
infiinţarea grupului de intiativă. 
Corespund obiectivului general si specifice ale proiectului. 

Număr de masuri care se adresează 
nevoilor grupurilor vulnerabile formate 
din copii şi tineri la risc 

5 

In cadrul activităților de consiliere  vor fi indrumaţi un număr 
de 125 părinţi sau tutori şi 100 tineri din comunitate, care vor 
beneficia de măsuri pentru îmbunătăţirea accesului şi 
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, respectiv  
promovarea incluziunii sociale ( Corespunde obiectivelor B 
si C ). 

Număr de părinţi/tutori ai copiilor şi/sau 
tinerilor aflaţi în situaţii de risc care nu 
beneficiau anterior de sprijin adecvat şi 
care primesc servicii specifice de 
suport (consiliere etc.) 

225 
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Profesionişti şi voluntari mai bine pregătiți/implicaţi în 
activităţile destinate copiilor şi tinerilor şi/sau în cele vizând 
incluziunea socială a grupurilor defavorizate care vor  
participa la programe de instruire pentru educaţia formală şi 
nonformală. 

Număr de specialişti/profesionişti/ 
voluntari care furnizează servicii 
copiilor şi/sau tinerilor aparţinând 
grupurilor vulnerabile şi care au 
dobândit cunoştinţe şi abilităţi specifice  

12 

Dintre care specialişti/profesionişti/ 
voluntari de etnie romă 

1 

. Alţi Indicatori  
Formulaţi minim 3 indicatori specifici proiectului dvs. 

Familii monoparentale 
Număr de familii monoparentale 

8 

Familii care au mai mult de 2 copii 
Număr de familii cu mai mult de 2 copii 

21 

Victime ale violenţei în familie 
Număr de victime ale violentei in 

familie 10 

Elevi cu cerinte educationale speciale Număr de elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale 

7 
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