Bucureşti, 23 iulie 2014
COMUNICAT DE PRESĂ
PROIECTELE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE A COPIILOR ROMI AR TREBUI SĂ FIE
PRELUATE DE CĂTRE STATUL ROMÂN
Lansarea proiectului
“Un Start Bun – Încurajarea Educaţiei Timpurii în comunitatea din Glina”
Astăzi, în Bucureşti, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului intitulat „Un Start Bun –
Încurajarea Educaţiei Timpurii în comunitatea din Glina”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în
cadrul Fondului ONG din România. Proiectul început în luna iulie a acestui an se va derula pe o perioadă
de 12 luni în comunitatea de romi din Glina. Tema centrală a evenimentului a fost importanţa educaţiei
timpurii asupra dezvoltării copilului şi necesitatea implementării unui proiect care să abordeze această
componentă în comunitatea de romi din Glina, judeţul Ilfov.
La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean Ilfov, ai comunităţii locale din Glina, ai sectorului ONG, precum şi ai altor instituţii.
Directorul executiv al organizaţiei, domnul Marian Mandache, a prezentat activităţile din cadrul
proiectului, menţionând că prin proiect se doreşte „reducerea decalajelor pentru 80 de copii romi şi
neromi în ceea ce priveşte performanţa acestora şcolară în momentul înscrierii lor în clasa întâi, cu
scopul de a-i pregăti pentru activitatea şcolară şi ulterior, pentru oportunităţi în viaţă”.
Proiectul din Glina este bazat pe experienţa dobândită de Romani CRISS prin implementarea
proiectului pilot „Un Start Bun”, din perioada 2010-2013, în comunitatea din Mofleni, Judeţul Dolj.
Doamna Margareta Matache, cercetătoare în cadrul Centrului pentru Sănătate şi Drepturile Omului FXB
(Universitatea Harvard), fostă directoare executivă a organizaţiei Romani CRISS, a prezentat iniţiativa din
Mofleni. Aceasta a precizat faptul că sunt numeroase experienţe care pot fi replicate şi în Glina, precum şi
faptul că succesul acestui tip de proiect este că se bazează pe un concept complex de dezvoltare a
copilului, nu doar pe aspectele educaţiei formale, dobândite prin înscrierea la grădiniţă.
Intervenţiile participanţilor au subliniat importanţa implementării acesui tip de proiect de către
societatea civilă, atrăgând atenţia asupra necesităţii preluării iniţiativelor de tip pilot de către statul român,
şi anume, de către Ministerul Educaţiei.
Pentru mai multe detalii despre eveniment şi proiect, îl puteţi contacta pe directorul executiv al
organizaţiei, Marian Mandache: e-mail - marian@romanicriss.org, telefon – 0728 878 383.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014,în cadrul Fondului ONG din România, cu suma de
75 000 EURO
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene
accesaţi www.eegrants.org, www.fondong.fdsc.ro

