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București, 19 octombrie 2016 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

PE LOCURI, FIȚI GATA, START! - Predăm comunităților ce am construit 

 

 

Fundația Roma Education Fund Romania (REF), împreună cu partenerii săi a organizat la 

București, în data de 18 octombrie 2016, masa rotundă cu tema „Performanța începe cu pași 

mici!”, cu scopul de a găsi modalități pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute în 

proiectul „Pe locuri, fiți gata, start!” - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor 

romi. 

 

În ultimii doi ani, REF și partenerii săi de proiect - Fundația Ruhama, Asociația Divers, Asociația 

Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (CEDO), Asociația Dreptate și Frăție, Roma Education 

Fund (REF) Ungaria, cu sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, au format 14 grupe de copii preșcolari 

din comunități marginalizate roma și ne-roma, pentru a-i include în sistemul de educație. Astfel, 

pentru a spori numărul de locuri disponibile în gradinițe, în cadrul proiectului reabilităm sau 

construim 14 spații de grădinițe, dintre care 7 se află în județele Ialomița, Călărași și Dâmbovița, iar 

alte 7 în județele Mureș, Sălaj și Bihor. În cadrul acestor grupe de grădiniță nou înființate, am reușit 

să cuprindem 280 de copii, în timp ce prin activitățile integrate ale proiectului ne-am adresat unui 

numar de 1400 de copii si părinți. Prin angajarea unui set integrat de intervenții adresat copiilor, 

părinților, cadrelor didactice și personalului de sprijin, am putut constata nu doar o participare 

semnificativ sporită a copiilor la grădiniță, dar si rezultate care ne fac să privim cu optimism 

parcursul educațional al copiilor. 

 

”Acum vrem să transferăm comunităților bunele practici și rezultatele obținute pentru ca tot 

mai mulți copii preșcolari romi sau ne-romi și familiile lor să fructifice la maximum 

rezultatele proiectului și accesul la educația timpurie de calitate, ca baza pe care își pot clădi 

viitorul dorit” a declarat Claudia Lixandru, Directorul Național al REF România. 

 

Din decembrie 2014 până acum, am dezvoltat strategii, am făcut planuri, am căutat și încheiat 

parteneriate, am găsit soluții.  Apoi, am fost în comunități, am mobilizat și acționat împreună cu 

părinți, copii, educatori, mediatori și facilitatori comunitari, primari, directori de școală, cu toți cei 

implicați în domeniul educației copiilor.  

 

http://www.norwaygrants.org/
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Mai mult decât săli de clasă și biblioteci luminoase de jucării, mobilate și echipate pentru o educație 

de calitate pentru preșcolari, proiectul lasă în urma sa o resursă umană valoroasă, instruită și 

motivată, formată din educatori, asistenți preșcolari, mediatori comunitari și părinți capacitați în 

relația cu școala și mediul educațional. Performanțele celor mici demonstrate de-a lungul 

proiectului reprezintă pentru noi toti o dovadă clară că, prin efortul conjugat al instituțiilor și 

comunității, prin incredere si profesionalism, copiii, indiferent de apartența etnică sau mediul de 

proveniență al părinților, au șanse reale de dezvoltare armonioasă ca viitori cetățeni adulți.  

 

Am invitat la masa rotundă de la București reprezentanți ai autorităților publice locale și ai 

inspectoratelor școlare din județele Ialomița, Călărași și Dâmbovița, pentru a preda autorităților 

locale și comunității sediile renovate și metodologiile de lucru dezvoltate în proiect, pentru a duce 

mai departe procesul educațional. Continuarea investiței structurate și predictibile în educația de 

calitate a copiilor provenind din medii rurale dezavantajate, rămâne o condiție sine-qua-non pentru 

reușita educațională pe termen lung a acestora. 

 

Masa rotundă s-a încheiat cu un vernisaj de fotografie, care s-a bucurat de oaspeți de seamă - 

reprezentanți ai diplomației, ai unor instituții publice, organizații internaționale și naționale.  

 

Expoziția, care cuprinde 30 de imagini impresionante din activitățile copiilor din proiectul „Pe locuri, 

fiți gata, start!”, este găzduită de Sala Mare a Institutului Cultural Român și este deschisă publicului 

până duminică, 23 octombrie 2016. 

 

Proiectul „Pe locuri, fiți gata, start!” – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor 

romi este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, RO25 – Combaterea sărăciei 

și este implementat în perioada decembrie 2014 – aprilie 2017 în 6 județe din România, respectiv 

Bihor, Sălaj, Mureș, Dâmbovița, Călărași și Ialomița. Scopul proiectului este acela de creștere a 

calității serviciilor de educație timpurie pentru copiii de etnie romă, prin oferirea de servicii de 

educație timpurie în familie, în cadrul comunității și a școlilor, în special acelor copii care provin din 

medii dezavantajate și care nu sunt înscriși într-o instituție preșcolară. 

 

Pentru mai multe informații va rugăm să accesați pagina REF www.romaeducationfund.ro si pagina 

proiectului www.readysetgo.ro. 

 

 

 

Persoană de contact: Marian Daragiu, mdaragiu@romaeducationfund.org, tel: 021.2000.600 
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