REGULAMENT PENTRU ALOCAREA RESURSELOR IN CADRUL
MICROPROIECTELOR STANDARD DE LA NIVEL JUDETEAN
Scopul proiectului: Creşterea procentului copiilor şi adolescenţilor care
adoptă comportamente de nutrișie sănătoasă și activitate fizică.
Obiectivele proiectului: dezvoltarea de platforme instituţionale la nivel
local, judetean şi naţional, utilizate ca bază pentru Planul Naţional de
Acţiune privind Alimentaţia şi Activitatea Fizică la copii si adolescenti;
formarea de experţi interdisciplinari, cu cunoştinţe şi aptitudini în creşterea
gradului de conştientizare/determinarea schimbării comportamentului la
copii, în ceea ce priveşte alimentaţia şi activitatea fizică; dezvoltarea
unei campanii de informare, educare şi schimbare de comportament ce
va fi planificată, implementată, monitorizată şi evaluată.
Pentru a contribui la atingerea acestor obiective, proiectul are in vedere
alocarea de resurse catre micropriecte identificate la nivel judetean.
Fiecare grup de lucru judetean va dispune de un numar de pachete
standard , numar care, va fi direct proportional cu numarul populatiei sub
19 ani din judetul respectiv.
Prin proiect nu se aloca resurse financiare, ci doar resursele materiale
standard , respectiv materiale ce faciliteaza miscarea/ alimentatia
sanatoasa in randul copiilor si adolescentilor.
Microproiectele standard propuse spre sustinere vor fi elaborate in
cadrul unui proces amplu, care va cuprinde urmatoarele etape:
1. Postarea pe web site-ul DSP-ului si promovarea in presa judeteana
a anuntului prin care se deschide competitia pentru pachetele cu
dotari standard in vederea implementarii de microproiecte- termen
3 zile dupa aprobarea Comitetului de Coordonare;
2. Oferirea de informatii pe site-ul DSP sau/si CJ sau /si ISJ , respectiv a
fisei de microproiect, a criteriilor de evaluare;
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3. Organizarea a 1-2 sesiuni de informare pentru cei interesati :
profesori, educatori, directori de scoli sau gradinite; in cadrul
acestor sesiuni de informare se pune accentul pe faptul ca vorbim
de microproiecte standard in care si obiectivele sunt predefinite
(obiectivele constand din cele 4 comportamente sanatoase: beau
apa cand imi este sete, mananc zilnic micul dejun, mananc zilic trei
legume si 2 fructe, imi iau zilnic portia de miscare viguroasa timp de
60 minute); cei interesati sunt informati cu privire la site-ul de proiect
www.comunitate-sanatoasa.ms.ro de unde pot fi luate exemple de
bune practici;
4. Selectia celor mai bune microproiecte - criteriile de selectie vor lua
in consideratie:
- masura in care sunt atinse cele 4 comportamente de
sanatate, conform cu recomadnarile OMS; comportamentul
legat de miscarea viguroasa este obligatoriu de atins;
- numarul de beneficiari,
- coerenta activitatilor propuse,
- corectitudinea indicatorilor de monitorizare propusi,
- capacitatea echipei de management de proiect propusa,
- sansele de sustenabilitate ale proiectului ,
– masura in care activitatile propuse au un efect multiplicator
catre alte scoli, gradinite, alte medii- ex promovat ideea
catre ;
- Masura in care ghiduld e interventie va fi folosit in scoala
- Masura in care scoala isi propune sa isi faca un
regulament de ordine interioara care sa promoveze
comportamentele din campania „VIATA”
5. Organizarea unei conferinte de presa cu desemnarea proiectelor
cistigatoare si predarea pachetelor cu materiale standard catre
cistigatori
6. Microproiectele standard vor fi incluse in planul de actiune
judetean / local ce sustine dezvoltarea de comportamente
sanatoase in domeniul nutritiei si activitatii fizice ;
7. Microproiectele standard la fel ca si cele demonstrative vor
promova insemnele campaniei VIATA pe tot parcursul desfasurarii
lor, cu ocazia fiecareia dinte actiuni.
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Anexe
• Fisa de microproiect - model;
• Model raportare / copie registru de distribuire a materialelor
distribuite la nivelul unui judet de la nivelul fiecarui DSP.
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