
Rezultate proiect Motivație si Performanță in 2016

Programul a avut 27 de beneficiari în perioada Martie-Decembrie 2016

- 20 elevi din sistemul de protecție
- 2 elevi de la Liceul de Artă cu situație materială dificilă
- 5 elevi din Municipiul Târnăveni

Ca nivel deMOTIVAȚIE si capacitate de a atinge un obiectiv, s-au remarcat 21 de bursieri, ca urmare
aceștia și-au atins obiectivele propuse sau au atins PERFORMANȚE.

Bursele acordate în anul 2016 au fost acoperite în procent de 80% cu sprijinul partenerului nostru:
Another Child Foundation din Statele Unite ale Americii.

Obiective atinse in cadrul proiectului:

1. 25 de bursieri și-au menținut situația școlară/prezența la ore/comportamentul reflectat în nota
de la purtare la un nivel înalt.

2. 8 bursieri s-au înscris la cursuri de calificare, iar 7 dintre ei au absolvit deja aceste cursuri:
o 1 bursier a absolvit cursul de bucătar si lucreaza in domeniu deja din Aprilie 2016
o 4 bursieri a absolvit cursul de ospătar/vânzător în unități de alimentație
o 1 bursier a absolvit cursul de coafură
o 1 bursier a absolvit cursul de manichiură si deja se bucura de roadele muncii ei avand

clienti proprii
o 1 bursier s-a înscris la cursul de ospătar/vânzător în unități de alimentație și la cursul de

bucătar
3. 3 bursieri s-au remarcat prin performanță educațională/artistică:

o O elevă care și-a folosit o parte a bursei pentru meditații la limba română și la 
matematică pentru a se pregăti pentru examenul de capacitate, a obținut rezultate 
excepționale la învățătură și la examen, ca urmare a intrat la Colegiul Național 
Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș cu nota 9.59

o O bursieră care și-a folosit bursa pentru cheltuielile aferente licenței la absolvirea Școlii
Postliceale, profil Asistent medical a obținut rezultate excepționale la examenul de
licență promovându-l pe acesta cu nota 9.82.

o O altă beneficiară a bursei a terminat clasa cu cea mai mare medie cu 9.47, chiar dacă
pe toata perioada anului scolar a fost implicată în nenumărate proiecte artistice în afara
școlii: piese de teatru, concursuri, filmări, fiind un elev și viitor artist care promite foarte
mult și este deja apreciat pentru talentul ei.

4. 3 bursieri au făcut voluntariat pe perioada vacanței de vară, și astfel au beneficiat de bursă și
de-a lungul acesteia.

Bursele acordate în anul 2016 au totalizat suma de 16.263,70 lei, care au contribuit astfel la împlinirea
unor vise, fie calificarea pentru o meserie, fie îmbunătățirea performanțelor școlare prin meditații sau
simpla prezență zilnică la școală prin asigurarea transportului, dar și prin asigurarea echipamentului
sportiv sau a tehnologiei necesare pentru pasiunile și hobby-urile bursierilor.

Dar dincolo de toate, bursa Motivație si Performanță a răsplătit efortul unor tineri care au dorit să iasă
din rând și să facă ceva în plus. Felicitări tuturor și la mai mare!


