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GHIDUL APLICANTULUI 
 

 

Sustin Educatia (www.sustineducatia.ro) este un program prin care educatorii, invatatorii 

sau profesorii pot obtine finantari provenite din donatii private pentru proiectele depuse.  

 

Programul Sustin Educatia este un proiect initiat de Asociatia Romana pentru Educatia 

Tinerilor in parteneriat cu Asociatia Invictus, ce se adreseaza educatorilor, invatatorilor si 

profesorilor din scolile publice din Romania, dornici de a oferi copiilor conditii de studiu mai 

bune. Sustin Educatia reuneste parteneri din toate sectoarele societatii – institutii ale statului, 

companii, asociatii neguvernamentale, reprezentanti media si persoane individuale care 

doresc sa contribuie la livrarea resurselor educative catre scoli si gradinite. Cu totii dorim sa 

facem viitorul prin educatia copiilor. 

 

Copii vor sa-nvete. Hai sa-i ajutam! 
 
 
 
OBIECTIVELE PROGRAMULUI SUSTIN EDUCATIA  

 

Prin acest Program dorim: 

 

 sa aducem la viata cat mai multe proiecte educative destinate prescolarilor si elevilor 

 sa contribuim la dotarea cat mai multor sali de clasa cu resurse de baza si auxiliare 

pentru activitati educative formale si non-formale 

 sa aratam ca educatia asa cum ne-o dorim este posibila si depinde de fiecare dintre 

noi 

 

Ne propunem sa realizam acest lucru prin imputernicirea fiecarui cadru didactic de a lua 

initiativa si de a face rost de resursele de care are nevoie pentru activitati educative si 

incurajarea fiecarui roman sa se implice si sa sustina educatia in mod activ. 

 

Credem ca educatia depinde de fiecare dintre noi, indiferent de ocupatie, varsta, status social 

sau alt considerent. Credem de asemenea ca toti copii si tinerii trebuie si pot avea resursele 

de care au nevoie pentru a putea invata si dorim sa facem acest lucru sa devina realitate.  

 

Obiectivele specifice ale programului: 

 

 sustinerea si incurajarea implementarii de proiecte in domeniul educatiei formale si 

non-formale prin furnizarea resurselor necesare procesului de invatare  

 motivarea celor care se afla in pozitia de a produce o schimbare (dascali) de a lua 

initiativa si imbunatatirea aptitudinilor acestora in domenii precum managementul de 

proiect, marketing, comunicare, strangere de fonduri 

http://www.sustineducatia.ro/
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 stimularea celor care se afla in pozitia de a acorda ajutor (donatorii) de a lua atitudine 

si motivarea lor de a se implica activ in educatia din Romania   

 stimularea responsabilitatii comune fata de educatia din Romania, prin promovarea 

conceptului de „responsabilitate individuala prin initiativa” fata de educatie s i fata de 

viitorul copiilor   

 constientizarea oamenilor asupra importantei de a fi un cetatean activ si asupra unor 

probleme ca saracia si excluderea sociala, precum si impactul acestora asupra 

educatiei  

 sustinerea proiectelor educative din zonele rurale izolate, fara insa a discrimina 

pozitiv fata de alte proiecte sustinute  

 

 

 
CUM FUNCTIONEAZA PROGRAMUL SUSTIN EDUCATIA 

 

 

 

 

 

Descriere 

 

Primul pas le apartine cadrelor didactice din scolile din toata tara. Acestea vor propune 

proiecte educative la adresa proiecte@sustineducatia.ro. Proiectele trebuie sa se adreseze 

in mod direct copiilor si tinerilor, acestia fiind beneficiarii directi ai activitatilor desfasurate. Noi 

ne dorim sa ajutam dascalii sa ii ajute pe copii. Prin propunerea de proiecte educative 

initiatorii solicita resursele necesare pentru desfasurarea activitatilor descrise in propunerea 

de proiect. Resursele pot varia de la recuzita pentru desfasurarea unei lectii, la mingii sau 

saltele pentru desfasurarea orelor de sport, la unelte de gradinarit pentru educatie ecologica 

sau carti pentru amenajarea unei biblioteci. Atentie insa! Toate produsele solicitate trebuie 

sa se potriveasca profilului scolii si al clasei (de exemplu a nu se solicita carti in format 

electronic daca nu exista calculator in scoala/clasa), trebuie sa aiba scop educativ si sa fie 

adresate copiilor. 
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Al doilea pas il facem noi, analizand cererea si promovand proiectul daca cererea a indeplinit 

toate conditiile de eligibilitate. 

 

Al treilea pas il face fiecare dintre noi – donatorul. Acesta odata ajuns pe site, cotrobaie 

printre proiectele prezentate pe www.sustineducatia.ro, sortandu-le in functie de locatie, 

domeniul de interes, varsta copiilor, materialele solicitate sau una dintre multele alte optiuni 

oferite pentru sortare si ordonare.  

 

In momentul in care proiectul si-a atins obiectivul si a adunat suma totala necesara pentru 

activitatea propusa, mingea este din nou in terenul nostru. Noi vom contacta profesorul si, in 

urma confirmarii, vom trimite materialele solicitate catre scoala.  

 

Dar lucrurile nu se incheie aici. In momentul in care proiectul si-a atins tinta, dascalul ne 

trimite imediat o scrisoare de multumire adresata donatorilor. Mai mult, la finalizarea 

activitatii/proiectului, dascalul va indemna copiii sa scrie un bilet de multumire donatorilor. El 

va trebui de asemenea sa faca fotografii in timpul activitatii pe care sa le trimita impreuna cu 

biletelele de multumire ale copiilor si cu propria sa scrisoare de multumire, scrisoare in care 

detaliaza cum s-a desfasurat activitatea, cum au fost indeplinite obiectivele, ce au invatat 

copiii, etc. Mai departe, noi atasam aceste documente unui raport al cheltuielilor pe care il 

efectuam la incheierea fiecarui proiect. Vom justifica fiecare banut primit. Acest raport va fi 

disponibil online, atasat proiectului, care va aparea la sectiunea „Proiecte incheiate”.  
 
 
 
Criterii de eligibilitate  

 

Eligibilitate initiatori proiecte  

Pot trimite propuneri de proiecte cei care lucreaza cu copii sau tineri in mod direct, cu norma 

intreaga. Astfel, sunt eligibili educatorii, invatatorii, profesorii cu norma intreaga din 

scolile de stat din Romania - gradinite, scoli generale si licee (teoretice, tehnice, 

vocationale), scoli profesionale. Am ales ca termen cuprinzator pentru toate categoriile de mai 

sus termenul de „dascal” si il vom folosi pe tot parcursul ghidului. Precizam ca varsta 

maxima a beneficiarilor implicati intr-un proiect poate fi de maxim 19 ani. 

 

Administratorii, cei care lucreaza part-time (fie ca sunt profesori sau educatori), parintii, 

voluntarii sau cei care nu se incadreaza in criteriile mai sus mentionate nu sunt eligibili. De 

asemenea, cei care lucreaza in institutii particulare nu pot trimite propuneri de proiecte, chiar 

daca lucreaza cu norma intreaga.  

 

Programul este accesibil tuturor tinerilor, fara discriminare pe baza de gen, origine etnica sau 

rasiala, religie sau credinta, dizabilitati sau orientare sexuala. Nu se vor finanta proiecte care 

incurajeaza discriminarea sau alte practici abuzive, si nici acele proiecte care promoveaza 

anumite pareri politice sau religioase.  
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Responsabilitati 

 

Dascalii/coordonatorii de proiect au responsabilitatea de a: 

1. Se interesa si de a fi la curent cu statusul proiectului.  

2. Ne informa de orice modificari ulterioare ce afecteaza buna desfasurare a proiectului 

(daca se schimba numarul de beneficiari sau alte informatii furnizate in formularul de 

propunere de proiect). 

3. Raspunde la telefon/email atunci cand sunt contactati de ARET in maxim 5 zile 

lucratoare, in special atunci cand vom comunica incheierea proiectului pe site ce 

rezulta din strangerea tuturor sumelor necesare. Nu vom merge mai departe cu 

achizitionarea materialelor daca nu primim confirmarea cadrului didactic in acest 

moment, ca totul se desfasoara conform planului prezentat. Dorim astfel sa evitam sa 

ramanem cu materiale pe stoc si dorim sa evitam dezamagirea donatorilor si calitatea 

slaba a proiectelor. 

4. Trimite documentele de feedback (formularul de raportare, scrisoarea, biletele de 

multumire si fotografiile) in cel mai scurt timp posibil. Cadrele didactice trebuie sa 

trimita: 

 fotografii din cadrul activitatii desfasurate din care sa reiasa cum au fost 

utilizate materialele de catre copii (nu este suficienta fotografierea 

materialelor asezate frumos intr-un colt al clasei) respectand modelul atasat 

ghidului; 

 o scrisoare de multumire scrisa de mana  (in care sa se detalieze aspecte 

legate de proiect, cum ar fi impactul pe care l-a avut asupra copiilor, ce au 

invatat, etc.);  

 formularul de raportare completat; 

 bilete de feedback scrise de catre copii.   
 
 
Pasi de urmat 
 

1. Dascalii furnizeaza detalii despre scoala la care predau, cu datele de contact, adresa 

de email de contact, o poza de la clasa (cu copiii). 

2. Se vor gandi la proiect, la ce materiale le trebuie si vor rasfoi printre produsele oferite 

de furnizorii parteneri.   

3. Vor completa formularul de descriere a proiectului: ce au nevoie, de ce, ce activitate 

vor sa desfasoare, pentru cine (varsta), prin ce metode, care sunt obiectivele de 

invatare, ce impact va avea activitatea asupra copiilor, etc.  

4. Vor trimite cererea, agreand in acelasi timp anumite conditii si responsabilitati. 

5. Cererea ajunge la noi si este analizata de persoana responsabila de analiza 

proiectelor. Daca proiectul si dascalul indeplinesc criteriile de eligibilitate, trece mai 

departe, daca nu (daca este cazul) se contacteaza profesorul si se mentioneaza ce 

nu s-a incadrat in obiectivele Programului Sustin Educatia, incurajandu-se 

reaplicarea.  

6. Proiectele noi propuse sunt discutate in cadrul unor sedinte saptamanale. 

7. Tuturor proiectelor aprobate li se va acorda cate un numar de cod pentru identificare 

si pentru efectuarea donatiilor.  
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8. Comunicam proiectul pe site, online, prin social media, prin partenerii nostri, etc. si 

atragem fondurile necesare. 

9. Cand proiectul si-a atins tinta, comunicam cu dascalul responsabil si cerem 

confirmare ca se doreste continuarea procedurilor. Daca nu se primeste aceasta 

confirmare, nu facem demersuri pentru achizitionarea produselor. Odata cu 

confirmarea, dascalul are responsabilitatea sa ne trimita in termen de 5 zile 

lucratoare (data postei) o scrisoare de multumire adresata donatorilor.  

10. Produsele achizitionate se trimit scolii respective.  

11. Dascalul desfasoara activitatea si fotografiaza aceste momente, in care copiii 

beneficiaza de materialele respective, pentru a ne dovedi ca obiectivele au fost 

atinse.  

12. La incheierea activitatii sau primei activitati dintr-o serie pe termen lung, cadrul 

didactic ne scrie o scrisoare de multumire adresata donatorilor, in care detaliaza cum 

a decurs activitatea si cum au fost indeplinite obiectivele, etc.. Ataseaza aceasta 

scrisoare formularului de raportare, impreuna cu fotografii din timpul activitatii si 

biletele de multumire scrise de copii.  

13. Noi vom da mai departe acest mesaj tuturor celor care au donat pentru respectivul 

proiect. 

14. Vom realiza raportul fiecarui proiect pentru a justifica fondurile primite.  
 
 
Formularul de aplicare este prezentat in anexa acestui document si pe 
www.sustineducatia.ro la sectiunea „Depune Proiect”. 
 
 
 
Reguli de identitate proiect  
 

Toate produsele si obiectele primite prin programul Sustin Educatia vor avea o eticheta/ 

abtibild lipit pe ele. Acesta va avea sigla si contactul programului Sustin Educatia si ale 

initiatorilor, iar coordonatorul proiectului nu va trebui sa le dezlipeasca, tocmai pentru a proba 

faptul ca le-a primit si pentru a promova Programul.  
 
 
 
Procedura de finantare 

 

Vom incuraja ca proiectele depuse sa nu fie foarte mari, pentru ca sansele sa fie indeplinite 

vor scadea cu cat sumele solicitate sunt mai mari. Cu toate ca nu vom impune limite, vom 

sugera un plafon minim de 200 lei si cel maxim de 3000 de lei pentru un proiect de 

succes. Proiectele depuse pot viza doar materiale destinate activitatii de invatare, ai caror 

beneficiari directi sunt copiii/elevii.  

 

Dascalii vor putea depune pana la 3 proiecte in acelasi timp. Va exista un sistem de „vot 

de incredere” pe site-ul www.sustineducatia.ro care va fi activat pentru fiecare responsabil/ 

coordonator de proiect pe masura ce incheie fara probleme proiectele, trimite feedback in 

timp util si comunica in permanenta cu noi informatii de interes pentru buna desfasurare .  

 

http://www.sustineducatia/
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In ceea ce priveste achizitionarea si livrarea materialelor solicitate, ne vom alege cativa 

furnizori cu care sa lucram. Astfel, profesorii vor frunzari cataloagele pe noi le vom pune la 

dispozitie. Acest lucru ne va ajuta in stabilirea unor relatii de lunga durata cu furnizorii si va 

facilita efectuarea platilor la timp. Exemple de resurse ce pot fi solicitate:  

 carti, dictionare, enciclopedii pe categorii de varsta diferite 

 materiale didactice pe diferite subiecte (matematica, literatura, limbi straine, etc.) 

 carti si materiale didactice pentru nevoi speciale (pentru copii cu dificultati de vorbire, 

de auz etc) 

 carti in format electronic  

 jocuri si jucarii  

 electronice si IT  

 birotica  

 produse sportive 

 echipament de laborator (ex. microscop)  

 produse pentru arte plastice (desen, sculptura, fabricarea bijuteriilor, pictura pe sticla 

etc) 

 produse pentru lectii de muzica (instrumente sau accesorii)  

 diverse produse de consum 

 modelarea lemnului si alte activitati de mestesugarit 

 

In ceea ce priveste produsele electronice si IT, trebuie avuta foarte mare grija ca acestea sa 

fie solicitate numai daca sunt destinate copiilor si tinerilor in scop educativ, daca acestia le vor 

folosi in mod direct. Prin programul Sustin Educatia nu putem sprijini cadrele didactice cu 

imprimante, copiatoare, plastifiatoare sau alte echipamente similare. 

 

De asemenea, nu pot fi solicitate fonduri pentru bunuri de gen masina, mobilier pentru sala de 

clasa sau pentru exterior (curte sau gradina, telefon mobil, etc.). 

 

Daca se vor solicita produse care nu se afla in cataloagele furnizorilor parteneri, cererea se 

va analiza de la caz la caz.   

 

Toate proiectele stau pe site maxim 6 luni. Daca in 6 luni proiectul nu a primit fonduri deloc, 

proiectul va fi sters automat. Daca proiectul a primit fonduri partiale, in functie de procentul 

atins din obiectiv se poate extinde perioada de postare. Spre exemplu, daca un proiect si-a 

atins 60% din obiectiv, poate primi o perioada de gratie de inca 2 luni. Daca si-a atins doar 

10% din obiectiv, va fi sters, iar donatorii instiintati – acestia vor fi rugati sa aleaga daca 

doresc sa redirectioneze donatia catre un alt proiect (le vom sugera proiecte similare cu cel 

ales initial), sau daca doresc sa li se returneze suma donata.  

 

Nu toate proiectele care ajung pe site vor ajunge sa fie finantate! Noi ne vom da toata silinta 

sa le promovam cat mai bine sau sa gasim potentiali donatori, dar dascalii trebuie sa ajute si 

ei. Trebuie sa scrie proiectul intr-un mod cat mai atragator pentru donatori si sa il promoveze 

in comunitatea lor. 
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Procedura de raportare  

 

ARET se va obliga sa realizeze un raport final al fiecarui proiect implementat care va fi afisat 

pe site-ul www.sustineducatia.ro in termen de 1 luna de la primirea formularului de 

raportare cu informatii complete de la dascalul responsabil de proiect.  
 
 
Formularul de raportare  este prezentat in anexa acestui document si pe 
www.sustineducatia.ro la sectiunea „Depune Proiect”. 
 
 
 
Responsabilitati ARET 

 

Asociatia Romana pentru Educatia Tinerilor (ARET) garanteaza integritatea fiecarui proiect 

sprijinit prin intermediul site-ului www.sustineducatia.ro.  

 Vom evalua fiecare proiect pe baza criteriilor de eligibilitate si vom discuta cu fiecare 

profesor care va dori sa depuna un proiect   

 Vom procesa donatiile in deplina siguranta, folosind tehnologii de incredere  

 Vom achizitiona produsele necesare proiectelor, le vom trimite scolii si vom anunta 

profesorul, pentru a ne asigura ca materialele ajung unde trebuie  

 Vom asigura ca documentele de feedback vor fi primite in timp util (formularul de 

raportare, scrisoarea profesorului, biletelele elevilor, fotografii)  

 Vom realiza un buget al cheltuielilor pentru fiecare proiect in parte pentru a arata cum 

au fost cheltuite fondurile  

 Vom asigura transparenta procesului prin postarea acestor informatii pe site  
 
 
 
VIZIUNEA PROGRAMULUI SUSTIN EDUCATIA 
 

 

Ne dorim ca acest proiect sa aduca beneficii reale scolilor si comunitatilor din Romania si sa 

ofere solutii reale la problemele legate de lipsa de fonduri pentru proiecte educative.  

 

Ne dorim sa cladim relatii de durata cu cati mai multe cadre didactice din toata tara si 

impreuna cu donatorii sa contribuim la o educatie mai buna, pentru toti. Doar prin relatii de 

lunga durata cu dascalii si prin asigurarea transparentei procesului de finantare putem oferi 

servicii de buna calitate si putem cladi incredere. 

 

Pe termen lung ne dorim sa auzim de la cat mai multi oameni ca „Sustin Educatia!”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sustineducatia.ro/
http://www.sustineducatia/
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FFOORRMMUULLAARR  PPRROOPPUUNNEERREE  PPRROOIIEECCTT    
  
 
 
Data propunerii proiectului:  

Perioada desfasurarii activitatilor:  

 

DATE DESPRE PROIECT  

Nume proiect  

 
 

Tipul de scoala  

Locatie 

(adresa, localitate, judet)  

 

Grupa de varsta a 
copiilor/elevilor 

 

Suma solicitata   

Tipul de resurse solicitate  

Durata proiectului   

DESPRE RESPONSABIL PROIECT 

Responsabil proiect  

Date de contact (email si 
telefon, mobil sau fix) 

 

PROIECTUL  

Tema proiectului si justificare 

(tineti minte: proiectul are 
scop educativ) 

 

Obiectivele activitatii 
educative 

 

Descrierea activitatilor ce 
urmeaza a fi desfasurate 

 

Calendarul si descrierea 
activitatilor (inclusiv metode) 
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Metode de evaluare a 
rezultatelor  

 

Sustenabilitatea si gradul de 
replicabilitate ale proiectului  

 

REZUMAT PENTRU PUBLICAT (MAXIM 200-300 CUVINTE) 

 

LISTA RESURSE SOLICITATE 

Nr. Denumire produs Furnizor  Cod produs Nr. buc.  Pret/buc Pret total  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL SUMA SOLICITATA   

* a se folosi o pagina suplimentara pentru lista daca este nevoie 
 
 
Note: proiectul poate contine maximum 3 pagini la care trebuie adăugate anexe:  

 dovada responsabilului de proiect ca este cadru didactic la clasa pentru care solicita 
resursele (ex. adeverinta de la directorul scolii) 

 lista elevilor din clasa sau lista claselor la care se preda  

 2-3 fotografii relevante cu copiii (pentru publicarea pe site si promovarea proiectului) 
in format separat de acest document 

 
 
 
 
 

Parteneri ai Programului Sustin Educatia Parteneri media 
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti CSR Romania  
Inspectoratul Scolar Judetean Alba LumeBuna 
Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara StiriONG.ro 
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor StiriDeBine 
EPayment RomaniaPozitiva.ro 
EduCaleidoscop Copiisitineri.ro 

 


