MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. június 25.-i
103. számú HATÁROZAT
A Maros megyének, az EDUC – A gyermekek nem „oktatják” magukat! elnevezésű projektben
való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16186/19.06.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Közigazgatási és kancellária szolgálat 16125/19.06.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak
a 16246/19.06.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Divers Egyesület 36/17.06.2020. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei
Tanácsnál a 15836/17.06.2020. sz. alatt iktattak,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés ”e” betű, megerősítve a (7) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés
rendelkezései alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja Maros Megyének a részvételét, az EDUC – A gyermekek nem „oktatják”
magukat! elnevezésű projektben, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben előírt
egyezmény szerint.
2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyére eső 12.240 lejes társfinanszírozást, amely a projekttel a
közigazgatási területi egységnek kiutalt költségvetés 2%-a, azaz 612.000 lej.
3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja az 1. cikkelyben előírt
Partnerségi egyezményt.
4. cikkely Jelen határozatot közlik, a Divers Egyesületnek, az Erdélyi Alpha Alapítványnak és a
Maros Megyei Tanácsnak a Jogügyi és közigazgatási igazgatóságának, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

16186/19.06.2020 sz.
IX.B/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Maros megyének, az EDUC – A gyermekek nem „oktatják” magukat! elnevezésű projektben való
részvételének a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanácsnál, a 15836/17.06.2020. sz. átirattal a Divers Egyesület, javasolta Maros
Megyének, hogy részt vegyen mint partner, az egyesület és az Erdélyi Alpha Alapítvány mellett, az
EDUC – A gyermekek nem „oktatják” magukat! elnevezésű projektben.
A finanszírozási kérelmet, Azoknak a gyermekeknek, akiknek a szüleik külföldre mentek dolgozni, az
oktatásban való részvételét előmozdító kísérleti program, finanszírozási felhívás keretében lesz
megküldve, a Humán Tőke Program keretében, 6. sz. Prioritási tengely – Oktatás és kompetenciák,
10.i. Beruházási prioritás – A korai iskola félbehagyás csökkentése és megelőzése és a minőségi
óvodai, elemi és általános iskolai oktatáshoz egyenlő hozzáférésnek a népszerűsítése, beleértve a
formális, nem formális és informális tanulási folyamatokat, az oktatásba való visszahelyezés és
formálás, 6.3. Jellegzetes célkitűzés – Az iskola korai elhagyásának a csökkentése, integrált
megelőzési és a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó diákoknak az egyenlő lehetőség biztosítási
intézkedésekkel, hangsúlyt fektetve a roma kisebbséghez tartozó diákokra és a falusi környezetben
nevelkedő/szociális-gazdaságilag hátrányos helyzetben levő közösségek diákjaira.
A pályázat célja az óvodai (3-6 éves), elemi (6-10 éves), gimnáziumi (11-14 éves) és középfokú
14-16 éves) oktatásban, az iskolai teljesítmény növelésének az ösztönzése, 270 Maros megyei
gyermek részére, akiknek a szüleik külföldre vannak menve.
A projektnek a következő célkitűzései vannak:
1. Legalább 2000 szülőben, a személyekben, akiknek a gondozásában maradnak a gyermekek, a
szakemberekben és Maros megye közösségében, az öntudatosulási foknak a növelése, ami az
országot elhagyó szülőkre háruló törvényes kötelezettségeket illeti és az otthon maradt
gyermekekre, a szülők elutazásának, a negatív hatásokat illeti.
2. Az óvodai oktatásban való részvételnek a növelése, 75 óvodás gyermek részére, illetve 75 elemi
iskolás, 90 gimnáziumi diák és 30 középfokú oktatást kapó diáknak, az iskolai részvételének és
teljesítésének a növelése, azon Maros megyei gyermekeknek a soraiból, akiknek a szüleik külföldre
vannak menve.
3. Az életismeret fejlesztése 270 Maros megyei gyermek soraiban, akiknek a szüleik külföldre
vannak menve.
A projekt tevékenységei:

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/2

1. tevékenység. Az óvodásoknak és az elemi (6-10 éves), gimnáziumi (11-14 éves) és középfokú
14-16 éves) oktatás iskolásainak szánt integrált szolgáltatás csomagok, az oktatásban való részvétel
ösztönzésének és az iskola korai elhagyásának a jelenségének a megelőzésének az érdekébe.
2. tevékenység. A gyermekeknek az oktatásban, tanácsadási tevékenységeken, pihenő és
szocializáló tevékenységeken való részvételét ösztönző támogató tevékenységek.
3. tevékenység. Szülői nevelési és szociális tanácsadási szolgáltatások biztosítása.
4. tevékenység. Az iskolák, a helyi hatóságok, a helyi intézmények, a nem kormányzati szervezetek
és a közösségek közötti partnerségeknek a kifejlesztése.
5. tevékenység. A szülőket, a személyeket, akiknek a gondozásában maradnak a gyermekek, a
szakemberek, a gyermekeket és a közösségeket informáló és tudatosító kampányok, ami az országot
elhagyó szülőkre háruló törvényes kötelezettségeket illeti.
A megyei közhatóságnak, a projektnek a kivitelezésében és népszerűsítésében való részvétele, a
Divers Egyesülettel és az Erdélyi Alpha Alapítvánnyal partnerségbe, a tevékenységeknek a
lebonyolításába, a következő feladatköröket feltételezi:
- biztosítsa a lehetőségét, a múzeumok ingyenes látogatásához oktatási céllal, illetve a Maros
Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények előadásain való részvétel érdekébe;
- a szülők szociális tanácsadása;
- a releváns szociális szereplőknek az azonosítása, amelyek azon problémáknak a megoldásával és
támogatásával foglalkoznak, amelyekkel azok a gyermekek találkoznak, akiknek a szüleik
külföldön vannak;
- találkozások szervezése, a szociális szereplőkkel, egy Oktatási központnak a működésének a
támogatásába való bevonásának az érdekébe, azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek a szüleik
külföldön vannak;
- rövid és hosszútávú tevékenységi tervnek a kidolgozása, azoknak a problémáknak a megoldásának
az érdekébe, amelyekkel azok a gyermekek találkoznak, akiknek a szülei külföldön vannak;
- informáló és öntudatosító kampány.
A projekt kivitelezési ideje 30 hónap. A projekttel, Maros Megyének a javasolt kiutalt költségvetése
612.000 lej, a közigazgatási területi hatóság pedig vállalja, hogy hozzájáruljon 12.240 lejjel, amely
a projekt értékének a 2%-a.
A bemutatottak értelmében és tekintettel az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (7) bekezdés ”a”
betű előírásaira, amely szerint, az intézmények közötti együttműködésre vagy társulásra vonatkozó
feladatkörök gyakorlása folyamán, a megyei tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek
civil társulásokkal, egyes, megyei érdekű tevékenységek, munkálatok, szolgáltatások vagy
projektek finanszírozásának és kivitelezésének az érdekébe, alávetjük jóváhagyásra és megvitatásra
a mellékelt határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc
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