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STATUTUL ASOCIAŢIEI „ELPAR” IAȘI
- extras CAPITOLUL II
SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 9.
1. Scopul fundamental al ASOCIAȚIEI este organizarea de activităţi instructiv-educative şi
culturale pentru elevi şi tineri şi sprijinirea instituţiilor de învăţământ, în special a Liceului
Teoretic „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, în eforturile depuse pentru educarea tinerei generaţii.
2. Prin acţiunile pe care le va iniţia ASOCIAȚIA, se va urmări cultivarea spiritului civic şi a
valorilor naţionale şi universale în domeniul educaţiei.

CAPITOLUL III
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 10. Obiectul de activitate al ASOCIAȚIEI îl constituie desfăşurarea de acţiuni, elaborarea şi
implementarea de programe pentru promovarea valorilor educaţionale, ridicarea conştiinţei civice a
membrilor comunităţii, ajutarea copiilor de vârstă şcolară, educarea şi orientarea în carieră a
tinerilor.
Principalele activităţi ale ASOCIAȚIEI sunt structurate pe domeniul educaţional, ştiinţific,
umanitar, drepturile omului şi relaţii privind promovarea progresului comunităţii.
Art. 11. Obiectivele în domeniul educaţional sunt:
-

promovarea şi sprijinirea copiilor talentaţi;

-

organizarea de activităţi extraşcolare pentru elevi;
1

-

organizarea de concursuri pentru elevi;

-

dotarea asociaţiei cu echipamente şi mijloace de învăţământ moderne;

-

organizarea de activităţi de pregătire suplimentară pentru elevi în vederea susţinerii
examenelor naţionale;

-

organizarea de cluburi de petrecere a timpului liber pentru elevi, pe grupe de vârstă;

-

organizarea de cursuri de instruire în domenii complementare activităţii instructiv-educative
din şcoală;

-

elaborarea de programe de colaborare internaţională în domeniul educativ;

-

stabilirea de contacte educaţionale cu diverse instituţii de învăţământ, instituţii culturale şi
organizaţii.

Art. 12. Obiectivele în domeniul ştiinţific vizează:
-

efectuarea de studii şi cercetări proprii în domeniul educaţional;

-

organizarea de manifestări ştiinţifice;

-

acordarea de premii, subvenţionări de deplasări sau stagii de pregătire cu caracter ştiinţific;

-

sprijinirea editării revistelor şcolare, a publicaţiilor şi a altor materiale cu caracter educativ,
ştiinţific şi cultural.

Art. 13. Obiectivele în domeniul umanitar sunt:
-

derularea de programe pentru sprijinirea copiilor ce provin din medii defavorizate;

-

monitorizarea apărării drepturilor copilului din comunitatea locală.

Art. 14. Obiectivele privind drepturile omului sunt:
-

educaţia pentru protejarea şi conservarea mediului înconjurător şi a ecosistemelor;

-

promovarea programelor în ceea ce priveşte dreptul la educaţie a tuturor persoanelor,
indiferent de profesie, etnie, rasă, religie sau vârstă.

Art. 15. Obiectivele în domeniul relaţiilor privind promovarea progresului comunităţii sunt:
-

îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor şcolare;

-

acordarea de ajutor economic şi financiar elevilor cu performanţe deosebite;

-

acordarea de burse de studiu;

-

organizarea de acţiuni de voluntariat în folosul comunităţii;

-

gestionarea fondurilor şi investiţiilor pentru şcoli, aşezăminte caritabile;

-

administrarea cluburilor elevilor;

-

organizarea de acţiuni culturale, turistice şi sportive.

Art. 16. Pentru promovarea obiectivelor propuse, asociaţia stabileşte relaţii şi colaborează cu:
a. şcoli, licee şi alte instituţii care au menirea de a instrui şi educa tânăra generaţie;
b. structurile care au o problematică similară sau asemănătoare, din ţară sau din străinătate;
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c. structurile naţionale şi comunitare interesate în promovarea valorilor educative, a drepturilor
omului şi cetăţenilor etc.
d. structurile financiare de stat sau private din ţară, din Uniunea Europeană sau din alte state şi
structuri internaţionale, pentru gestionarea fondurilor destinate unor acţiuni ce fac obiectul
de activitate al asociaţiei;
e. organizaţii filantropice şi de caritate din ţară sau străinătate;
f. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, alte ministere sau structuri ministeriale pe aspecte privind ridicarea
standardului educaţional şi cultural.
Art. 17. ASOCIAȚIA prezintă la toate forurile şi nivelurile, interne sau internaţionale, în nume
propriu, interesele statutare privind promovarea acţiunilor propuse.
Art. 18. ASOCIAȚIA poate organiza orice altă activitate, desfăşurată în concordanţă cu prevederile
statutului şi a legislaţiei în vigoare, pentru promovarea valorilor educaţionale, sociale, civice, etice,
în condiţii de non-profit.
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