Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi
Coeziune socială şi teritorială
POR > AXA 3
Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea a 4 unităţi şcolare de învăţământ special în
judeţul Iaşi: Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iași, Liceul Tehnologic Special
”Trinitas” Târgu Frumos, Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași, Liceul Special ”Moldova” Târgu
Frumos.
Serviciile sociale din Regiunea Nord Est sunt puternic afectate de caracteristicile dominante ale
perioadei de tranziţie de la nivel naţional şi de faptul că regiunea are cel mai mare număr de locuitori
comparativ cu restul regiunilor şi cel mai redus PIB/locuitor. În ceea ce priveşte persoanele cu
handicap, acestea tind să rămână dependente de suportul pasiv, efectul fiind o creştere accelerată a
sărăciei.
Proiectul işi doreşte să contribuie la combaterea
fenomenului de excluziune socială a persoanelor
cu dizabilităţi psihice, mentale, de vedere,
locomotorii şi asociate din judeţul Iaşi prin
facilitarea accesului egal la sistemul de educaţie
obligatoriu.
Îşi propune în plus să contribuie la scăderea ratei
şomajului în rândul persoanelor cu dizabilităţi
prin facilitarea deprinderilor de viaţă autonomă,
degrevând de sarcina îngrijirii membrii de familie, supraveghetori ai acestora; la acestea se adaugă
deprinderea de diferite profesii pe care ulterior le pot practica în vederea asigurării incluziunii pe
piaţa muncii.

Proiectul
Cu sprijinul fondurilor europene, la 4 instituţii de învăţământ special din judeţul Iaşi au fost reabilitate
şi modernizate tronsoane de clădire, terenuri şi săli de sport, cantine, au fost extinse corpuri de clădire,
s-au realizat amenajări exterioare; în plus la Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași s-a construit un lift cu
acces pentru elevii cu deficienţe locomotorii şi asociate.
De asemenea, s-au achiziţionat: echipamente IT, mobilier școlar, echipamente didactice, echipamente
pentru cabinetele de terapii speciale, echipamente diverse, în total cca. 10.000 de repere.

Toate acestea au condus la creșterea accesului grupurilor de populație dezavantajate (copii cu
dizabilități) la educația obligatorie. În total 1401 de elevi care beneficiază de învățământ preuniversitar
cu infrastructură reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată.

Declaraţie
“Prin implementarea proiectului copii cu deficiență mintală, copii cu handicap fizic şi
locomotor, copii cu deficienţe de vedere de diverse grade vor putea primi asistenţă
educaţională şi terapeutic-recuperatorie de cea mai bună calitate”, dna. Laura Ionela
Păstrăvanu, Director Executiv Adjunct Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul
Consiliului Judeţean Iaşi.

Localizarea
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi şi oraşul Tîrgu-Frumos

Buget final şi partenerii financiari

Beneficiar

Valoarea totală a proiectului: 32.285.065,33

Consiliul Judeţean Iaşi

lei

Contact: Laura Ionela Păstrăvanu

Contribuţie beneficiar: 1.927.597,21 lei

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69,

Asistenţă financiară nerambursabilă FEDR:

Iaşi

21.186.917,77 lei

E-mail: directia.proiecte@icc.ro

Bugetul naţional: 9.170.550,35 lei

Telefon: 004-0232.235100, int. 309
Web: https://www.icc.ro

Programul european relevant
Programului Operaţional Regional 2007-2013
Axa Prioritară: 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul Major de Intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională
continuă
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Adresa: Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071

Web: http://www.adrnordest.ro/

Stadiul proiectului
Finalizat în luna iulie 2013.

