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Fundația Nouă ne pasă a luat naștere în 2012, cu numele de Fundația eMAG
pentru educație. Misiunea noastră este de a dezvolta și implementa
programe educaționale menite să crească accesul la educație
personalizată pentru elevii și studenții din România. 

Prin colaborarea cu profesori, instituții de învățământ și organizații non-
guvernamentale ce ne împărtășesc misiunea am dezvoltat cinci programe
care susțin procesul educațional.

01. Despre 
Fundația Nouă ne pasă

Nouă ne pasă - 84 de centre after-school pentru copii în pericol
de abandon școlar.

Hai la Olimpiadă! - 54 de centre de pregătire pentru performanță
în matematică, fizică și informatică.

140 de bătăi pe minut - program dedicat reintegrării sportului în
procesul educațional.

Granturi Nouă ne pasă - finanțări nerambursabile pentru
programe din educație, 1.000.000 de lei în 2021-2022.

Școala de programare - cursuri de programare pentru copii din
orașele mici ale țării. 120 elevi în programul pilot.



Implementăm centre after-school Nouă ne pasă unde copiii beneficiază
de ore de educație remedială la limba și literatura română și la
matematică. La inițiativa echipelor de proiect se pot introduce în
programul centrului și alte ore sau activități care să ajute pentru
realizarea obiectivelor propuse. Activitățile se desfășoară în școală,
înainte și/sau după orele copiilor, în funcție de orar, iar copiii primesc o
masă caldă în zilele în care rămân la orele centrului after-school.

Centrele after-school sunt implementate de câte o echipă de proiect
alcătuită din cadre didactice active în cadrul școlii. În fiecare echipă
există un coordonator, cel puțin un profesor de limba română și un
profesor de matematică pentru elevii din clasele V-VI și/sau învățător/i
pentru elevii din clasele III–IV. Coordonatorul este cel care formează
echipa, definește programul centrului, rezolvă micile provocări
organizatorice și păstrează legătura cu reprezentanții Fundației Nouă ne
pasă.

Echipele de proiect eligibile sunt alcătuite din persoane proactive,
orientate spre soluții, cu bune abilități de comunicare și deschise pentru
inovație. Este foarte important ca, în timpul implementării proiectului,
profesorii care predau la centrul after-school să aplice metode de
comunicare prin care să-i ajute pe elevii beneficiari să se deschidă și să
capete încredere.

Echipele selectate pentru program se angajează să implementeze
proiectul în forma agreată cu Fundația Nouă ne pasă.

Prin programul Nouă ne pasă ne propunem să le asigurăm copiilor din
comunitățile defavorizate toate condițiile necesare pentru a-și putea
continua studiile. Ne adresăm acelor copii pentru care lipsa resurselor
materiale și/sau a sprijinului parental se reflectă în rezultate slabe la școală
și ne propunem să-i asistăm pe durata a minim 3 ani, astfel încât să
promoveze evaluarea națională la finalizarea ciclului gimnazial.

02. Informații generale
program Nouă ne pasă

Metoda de intervenție



Școlile partenere folosesc o platformă online pentru comunicarea,
gestionarea și evidența activităților. Informațiile sunt actualizate
permanent pe platformă de către fiecare profesor în parte cu datele
privitoare la activitatea centrului (fișele elevilor, orarul centrului, tematicile
predate, pontajul orelor susținute, etc.).

În primul an de proiect, elevii beneficiari pot fi minim în clasa a III-a și
maxim în clasa a VI-a, provin din familii cu dificultăți socio-economice, cu
rezultate școlare slabe și au potențial să recupereze cel puțin până la
nivelul notei 5.

Se va desfășoara pe parcursul anului școlar cu începere în luna noiembrie
și finalizare în luna iunie a anului viitor, respectând zilele libere prevăzute
prin lege și perioadele de vacanță;

Fiecare elev va avea acces la activitățile centrului în 3 zile pe săptămână,
iar orarul săptămânal trebuie să cuprindă pentru fiecare elev câte 3 ore de
matematică și 2 ore de limba și literatura română;

Fiecare copil inclus în program trebuie sa beneficieze de sprijinul centrului
after-school pentru o perioadă de minim 3 ani școlari, intenția fiind de a-i
sprijini până în clasa a VIII-a.

03. Implementare
centre after-school

Platformă online

Beneficiari

Programul centrului



Criterii generale

Notă

în școlile care aplică nu există alte centre de tip Școală după
Școală (SdS) și/sau centre after-school finanțate din bani
publici sau din surse private

vor fi eliminate acele aplicații care conțin fraze copiate de pe
diferite site-uri sau din alte aplicații; cu cât aplicația este
argumentată mai detaliat și formulările sunt mai autentice, cu
atât cresc șansele de a fi selectată.

04. Eligibilitate
Pot aplica în cadrul programului exclusiv
echipe de profesori din mediul rural

există spații corespunzătoare în unitatea de învățământ și acordul
directorului unității pentru derularea activităților centrului Nouă ne
pasă.

proiectele depuse trebuie să răspundă obiectivului programului
și să respecte metoda de intervenție descrisă în ghid



Buget și costuri

costurile vor fi completate în ANEXA 1 – BUGET, conform
indicațiilor existente în respectivul document;

costurile trebuie să fie necesare pentru derularea activităților de
tip after-school și sumele să fie utilizate în perioada de derulare
a activităților;

bugetul va cuprinde costurile ce urmează să fie acoperite din
finanțarea obținută în programul Nouă ne pasă;

Notă

finanțarea care acoperă cheltuielile pentru mesele copiilor se va
face în baza unui contract de sponsorizare, într-un cont al școlii
deschis la o bancă comercială;

sponsorizare nu se va putea face în cont de trezorerie, este
obligatoriu ca școala să aibă sau să-și deschidă un cont la o
bancă comercială; 

Fundația Nouă ne pasă va verifica pe parcursul implementării
activităților felul în care au fost cheltuite sumele alocate pe
fiecare linie de buget.

cheltuielile trebuie să fie verificabile prin documente justificative
originale.

05. Buget



Capitolul 2. Servicii de catering (masă caldă)

Capitolul 3. Consumabile

Capitolul 1. Resurse umane

Vor fi incluse resursele umane necesare pentru derularea proiectului
(profesorii care vor susține ore în cadrul centrului).

Pentru că fiecare copil va primi în zilele de participare la activitățile
centrului o masă la școală, se vor completa costurile estimate
pentru aceste mese - servicii subcontractate de tip catering sau
alte variante.

Costuri cu rechizitele și/sau consumabilele necesare proiectului.

Întocmirea bugetului

Capitolul 4. Alte costuri

Costuri care nu pot fi identificate de către solicitant ca fiind incluse
în primele 3 capitole, dar care sunt justificate pentru implementarea
activităților.



Anexe

Completați ANEXA 1 conform indicațiilor de
sus.
Argumentați costurile propuse.
Explicați modalitatea de calcul matematic
pentru fiecare cost propus.

Introduceți în ANEXA 3 toate resursele umane
necesare pentru implementarea activităților
centrului after-school.

01.  Bugetul

03.  Echipa de proiect

04.  Orar
În ANEXA 4 introduceți orarul centrului after-school.

02.  Beneficiari
Completați toate secțiunile din ANEXA 2, inclusiv
câte o scurtă descriere (2-3 propoziții) pentru
fiecare copil propus. 
Nu folosiți formula copy/paste pentru descrierile
elevilor.

Vom elimina din procedura de evaluare:

Aplicațiile care nu au toate anexele.

Aplicațiile care au anexe necompletate.

Aplicațiile care au anexe din apelul de proiecte anterior. Atenție,
formatul anexelor se modifică în fiecare an.  

Aplicațiile care au anexe cu formatul modificat, respectiv coloane
eliminate din fișiere. Puteți introduce câte linii sunt necesare, dar
nu modificați coloanele.



Aplicații proiecte

01.  Depunerea proiectelor

03.  Comunicarea rezultatelor și completarea
platformei online de gestiune a programului de
către solicitanții care au obținut finanțare

04.  Semnarea contractelor de sponsorizare
cu școlile selectate

02.  Analiza aplicațiilor și preselecția
proiectelor

Contact:

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la adresa de e-mail
aplicatii@nouanepasa.ro

 

05. Start proiecte: noiembrie 2022

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv online prin intermediul site-ului
https://www.nouanepasa.ro/aplicatii-centre-afterschool
și constă în completarea unui formular și a celor 4 anexe. În cadrul aplicației
se vor încărca CV-urile tuturor persoanelor care fac parte din echipa de
proiect. 

Fiecare persoană implicată în proiect va semna câte o declarație pe proprie
răspundere privind veridicitatea informațiilor din CV și acordul pentru
transmiterea datelor cu caracter personal.

Etape

https://www.nouanepasa.ro/aplicatii-afterschool


Ne plac proiectele bine scrise, argumentate, ancorate în realitatea din
educație. Vrem să susținem acele echipe de profesori care ne conving că
pot implementa centre cu impact relevant în comunitățile lor, ce gândesc
strategic și au viziune pe termen mediu-lung.

Nu ne plac proiectele care împrumută formulări și idei din alte surse și nici
proiectele scrise doar pentru a primi o finanțare.

Echipa noastră a evaluat peste 1000 de proiecte din educație. S-ar putea
să punem multe întrebări și, eventual, să propunem abordări diferite. Însă
dacă școala și echipa dvs. demonstrează profesionalism și onestitate, veți
găsi în noi un partener pe termen lung. 

Succes!

06. Notă de final


