
 

 

 
 

Data: 02 Noiembrie 2010 
 

 
Subiect: Invitaţie 
 
Lansarea proiectului “Un Start Bun” în România 
 
Stimate Domn/Doamnă, 
 
În numele D-lui Pierre Gassmann – directorul Roma Education Fund – permiteţi-mi să vă invit la 
evenimentul de lansare a proiectului „Un Start Bun” în Oradea, Judeţul Bihor. 
 
Obiectivul cel mai important al Roma Education Fund (REF) este reducerea discrepanţelor între 
rezultatele educaţionale ale romilor şi neromilor prin proiecte, cercetare şi politici educaţionale care 
sprijină calitatea educaţiei pentru romi şi desegregarea sistemului de învăţământ. 2010 este Anul 
European al Combaterii Sărăciei şi Excluziunii Sociale. Astfel, în acest context, Uniunea Europeană 
sprijină implementarea programului A Good Start (Un Start Bun), care urmăreşte dezvoltarea copiilor 
cu vârste între 0 şi 6 ani. Proiectul acesta, finanţat cu un buget de 2 milioane EUR, va fi implementat 
timp de 22 de luni prin proiecte pilot adaptate de condiţiile locale în patru ţări – România, Slovacia, 
Macedonia şi Ungaria, la nivelul a 16 comunităţi. Scopul nostru este obţinerea, până la finele 
programului, implicarea şi sprijinirea eficientă şi cu succes a peste 4.000 de copii mici şi familiile lor în 
patru ţări. 
 
În România, la inceputul acestui an şcolar, au fost lansate / sunt lansate componente ale programului, 
în două comunităţi - satul Telechiu, comuna Ţeţchea din Judeţul Bihor şi cartierul Mofleni, Municipiul 
Craiova din Judeţul Dolj. Pentru a contribui la succesul educaţiei şcolare elementare pe termen lung, 
programul oferă suport în dezvoltarea timpurie a copilului şi pentru a determina copiii să frecventeze 
grădiniţa, prin mobilizarea comunităţii şi familiilor, în colaborare cu familii, mame, grădiniţe, instituţii şi 
organizaţii. 
 
În locaţia proiectului din Judeţul Bihor, comuna Ţeţchea, satul Telechiu, Fundaţia Ruhama împreună 
cu partenerii locali Primăria Ţeţchea şi Şcoala Generală Ţeţchea crează şi pilotează programe de 
incluziune în domeniul dezvoltării timpurii a copilului (ECD) pentru copii de 0-3 ani şi 3-6 ani în mica 
comunitate romă din această zonă rurală. Partenerii locali, sprijiniţi de ISSA, furnizează instruire în 
domeniul dezvoltării timpurii a copilului pentru specialiştii locali şi pentru formatorii din programul 
Şcoala Părinţilor. Activităţile principale implementate în Telechiu sunt: programul de educaţie non-
formală Şcoala Părinţilor pentru adulţii romi, programul Educaţie şi Îngrijire Timpurie pentru Copii 
adresat copiilor romi de 0-3 ani, o grupă nouă de grădiniţă pentru copii de 3-6 ani în cadrul Centrului 
Comunitar, programul educaţional Abilităţi de Viaţă pentru copiii romi, sprijin pentru copiii romi şi 
familiile lor pentru a asigura o tranziţie reuşită spre ciclul de învăţământ primar. 
 
În ceea ce priveste implementarea proiectului in Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, cartierul Mofleni, 
Romani CRISS împreună cu partenerii locali Asociaţia TRUST, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dolj, Primăria Municipiului 
Craiova, Universitatea din Craiova, Şcoala nr. 13 şi Grădiniţa Mofleni, dezvoltă programe de 
educaţie parentală, curriculă interculturală şi activităţi suport bazate pe nevoi pentru copii de 3-6 ani, 
înfiinţarea unui centru comunitar pentru părinţi şi copii de 0-3 ani, campanie de conştientizare, 
instruire pentru cadre didactice şi personal de îngrijire şi colaborare cu autorităţile locale. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Având în vedere rolul activ şi viziunea strategică a instituţiei dumneavoastră cu privire la problematica 
romă, dar şi implicarea în programe pentru minoritatea romă, vă invităm să participaţi la evenimentul 
de lansare a proiectului Un Start Bun, care va avea loc în data de 11 Noiembrie 2010, între orele 
1300 şi 1600, la Hotel Ramada, Oradea, Calea Aradului nr. 9.  
 
Pentru cei ce vor dori, vă informăm că în data de 12 Noiembrie se va organiza o vizită în satul 
Telechiu, între orele 0915 şi 1200. 
 
 
Condiţii pentru rambursarea cheltuielilor de transport 
Putem rambursa bilete de tren la clasa I sau de autobuz sau echivalentul în combustibil dacă călătoriţi 
cu autoturismul, doar în România. Vă rugăm să reţineţi că pentru transport vom avea neapărat nevoie 
de factura originală (pentru biletul tur-retur) pentru tren sau biletul tur-retur pentru autobuz sau bonul 
fiscal pentru combustibil. Pe factură trebuie să apară: 
Roma Oktatasi Alap  
1066 Budapest  
Terez krt. 46 
 
 
Vă invităm călduros la ceremonia de lansare şi recepţia după eveniment! Vă rugăm să consultaţi 
agenda ataşată. Evenimentul va fi deschis pentru mass media. Conferinţa va avea prezentări în limba 
română şi engleză, fiind asigurată translaţia. Înregistrarea participanţilor se va face până în 9 
Noiembrie 2010, orele 1600, la următoarea adresă: Iustina Varga - administrativ@ruhama.ro, mobil: 
0735-852-539 sau fix: 0259-456-180. 
 
 
 
 
Cu respect, 
 
 

 
 

Pierre Gassmann 
       
               Director 


