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„SMILE” este un proiect implementat de Consorțiul 
pentru Ocrotire și Educație din Comunitatea Drochia, din 
care face parte:  

• Universitatea de Studii Politice și Economice Europene 
”Constantin Stere”, 

• Consiliul Raional Drochia,  

• ONG Fundația Speranța Copiilor,  

• SRL Didact Vega, Moldova 

în parteneriat cu VIA University College, Danemarca.  
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VIZIUNE 
 

Centrul de activități după școală SMILE reprezintă: 

• O abordare educaţională centrată pe copil 

• Valorificarea experienţei daneze în pedagogia socială 

• Parteneriat între universități, organizaţii 
neguvernamentale şi autorităţile locale (Consorțiu 
pentru Ocrotire și Educație din Comunitatea Drochia) 
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VIZIUNE 
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SCOP 

• Îmbunătăţirea şanselor de  integrare socială a 
copiilor din familii vulnerabile prin servicii 
socio-educaţionale adecvate oferite în cadrul 
centrului de activități după școala SMILE 
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ACTIVITĂŢI 
 Campanie de conștientizare asupra fenomenelor de 

neglijare și abuz asupra copiilor 
 Înfiinţarea centrului de activități dupa școala SMILE cu 

o capacitate de 50 de copiii din familii dezavantajate  
 Formarea personalului centrului și a personalului din 

școlile de unde provin copiii 
 Derularea programului de activități după școala 
 Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării copiilor 
 Transferul de bune practici la nivel regional și național 
 Diseminarea proiectului prin conferinte, seminarii, 

articole 
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LOCAŢIE 

• Centrul de activități după școală SMILE, din cadrul 
Colegiului de Studii Integrate este amplasat în orașul 
Drochia, bd. Testemițanu, 1 , et.1, aud.14 

 

MD 5202 ,Drochia 

Republica Moldova 
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GRUP ŢINTĂ 

• Copii rămași singuri/un părinte 

• Părinţii  

• Personalul centrului  

• Pedagogi, profesori 
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REZULTATE 

• Educarea a 50 de copii în fiecare an şi 
sprijinirea integrării sociale 

• Prevenirea și reducerea abuzului și neglijenței 
copiilor 

• Recunoaşterea la nivel local şi naţional a SMILE 
ca model de dezvoltare instituţională şi 
pedagogică 
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DURATA PROIECTULUI 

• 1 an 

• Debutul proiectului:  1 aprilie 2018 
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STADIUL ACTIVITĂŢILOR 

• Aprilie – august 2018 

– Întâlnire de lucru a echipei de experți pentru 
designul centrului 

– Amenajarea centrului 

– Organizarea sesiunii de formare pentru 
personalul centrului și al scolilor din comunitate 

– Organizarea şi derularea conferinţei de lansare 
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ACTIVITĂŢI PLANIFICATE 

• Septembrie – martie 2019 

– Selectarea grupului ţintă – 50 de copii 

– Deschiderea centrului de activitati după școala 
SMILE 

– Derularea activităților după școala 

– Promovarea centrului 
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PARTENERI 

• VIA University College 

• Consorțiul pentru Ocrotire și Educație din 
Comunitatea Drochia 

– Consiliul raional Drochia 

– USPEE Constantin Stere 

– Fundația Speranța Copiilor 

– Didact vega SRL 
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Echipa de proiect este formată din: 
 
• Manager de proiect 
• Expert financiar 
• Managerul centrului 
• Experți în educație 
• Expert în designul spațiului 
• Expert în comunicare 
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Vă mulţumim pentru 
participarea la 

Conferinţa de lansare a 
proiectului nostru  


