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ANUNȚ
Referitor la: Lansarea programului național de educație prin respect față de mediu și solidaritate
socială "Dăm Click pe România!

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în data de 26 martie 2018 a fost
lansat programul național de educație prin respect față de mediu și solidaritate socială, susținut
de Ateliere Fără Frontiere, având ca partener principal Kaufland România și beneficiind de
sprijinul Fundației Up și al Up România, filială a Grupului Up.
În prima ediție a programului, asociația va dona 1000 de computere revalorizate pentru
sprijinirea educației și a incluziunii în comunitățile defavorizate.
Începând din 26 martie 2018, școlile, liceele, grădinițele, organizațiile non-profit și instituțiile
publice sociale care au nevoie de calculatoare își pot înscrie în concurs proiectele de educație,
formare sau integrare folosind formularul online disponibil pe platforma educlick.ro. Data limită
pentru înscrieri este 13 aprilie 2018, ora 23:59:59, iar mai multe detalii despre condițiile de
participare
pot
fi
găsite
în Regulamentul
concursului,
disponibil
la
adresa
http://www.educlick.ro/regulament.
Programul are că public țintă în special copiii și tinerii, dar nu exclude proiecte destinate
adulților sau vârstnicilor.
Orice structură poate candida cu un maxim de două proiecte diferite.
Structurile eligibile pentru a intra în concurs sunt:
·

Organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, federații);

·

Instituții de învățământ de stat (școli, licee, grădinițe, facultăți, universități);

·

Muzee de stat;

·

Biblioteci de stat;

·

Instituții sociale.

Livrarea echipamentelor IT câștigate prin acest proiect se va face prin ridicare personală de la
sediul Ateliere Fără Frontiere pentru beneficiarii din București și județele limitrofe și prin curierat
rapid către beneficiarii din provincie, costul expediției fiind suportat de către organizator.
Numărul total de calculatoare care se poate acordă unei structuri laureate este de maxim 15.
Un echipament informatic cuprinde:
·

Unitate centrală - Procesor minim Dual Core la 1.8 GHz, memorie RAM 2 Gb, HDD minim 80 Gb;

·

Monitor LCD;

·

Tastatură și mouse;

·

Cabluri;
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·

Sistem de operare Windows 10 + Microsoft Office pentru ONG-uri;

·

Sistem de operare Windows 10 (fără Microsoft Office) pentru instituții de învățământ;

·

Sistem de operare Linux pentru instituții sociale de stat.

Date de contact organizatori:
Raluca Popescu - Coordonator proiecte Ateliere Fără Frontiere,
Email: educlick@atelierefarafrontiere.ro, raluca.popescu@atelierefarafrontiere.ro,
Tel: 0740.025.524.
Persoană de contact Alina Neacşu, Serviciul Managementul Proiectelor, Direcţia Strategii şi
Proiecte, tel. 0269/217733, int. 131, e-mail: alina.neacsu@cjsibiu.ro.
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