Un Start Bun 2
Ce ne propunem pentru 2013
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Campanie pentru înscrierea copiilor la
școală și la grădiniță;
Organizarea de evenimente pentru
motivarea comunității și prevederea unei
campanii medicale;
Organizarea de întâlniri cu 80 de familii
rome din Mofleni;
Îmbunătățirea activităților la grădinită prin
încheierea de parteneriate cu Ministerul
Educației, Inspectoratul Școlar și Primaria
Municipală;
Dezbateri în comunitate cu patru
personalități rome;
Suport oferit copiilor (cărți, rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte);
Redactarea unei cărți cu povești rome;
Organizarea a două work-shopuri pentru
pregătirea părinților să susțină ore în
grădinița;
Organizarea de activități door-to-door la
80 de familii din Mofleni.

”Înainte să vina la centru, copiii nu știau cum să
vorbească cu o învățătoare, cu o educatoare. În
comunitate, părinții nu puteau să aibă grijă de ei pentru
că se duceau la serviciu. Nu au timp să îi educe.”

Romani CRISS

Un Start Bun

(Mara, mediatoare școlară)

Proiectul Un Start bun 2 este implementat
în 2013 de Romani CRISS în parteneriat cu
Fondul de Educaţie pentru Romi
(Budapesta) în comunitatea Mofleni din
Craiova, județul Dolj. Acesta reprezintă
continuarea proiectului
implementat în
perioada 2010-2012 și finanțat de Comisia
Europeană,
fiind considerat un exemplu
eficient de bună practică pentru
îmbunătățirea calității educației timpurii
pentru copiii romi.

“Relația s-a întărit, comunicăm mai mult. Copiii le
spun tot timpul părinților <<vreau să merg la
centru, vreau să merg la gradinită>> ”
(Gabriela, coordonator local)

Obiectivele programului
•

Romani CRISS – Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii este organizaţia
care implementează proiectul Un Start Bun în
comunitatea din Mofleni, Craiova, județul Dolj.
Romani CRISS deține experiență în ceea ce privește oferirea
de sprijin educațional pentru copiii romi și militează pentru
combaterea segregării școlare.

•

Creșterea accesului copiilor romi și
neromi la servicii de educaţie timpurie
de calitate
Îmbunătățirea rezultatelor dezvoltării
timpurii pentru copiii romi în vederea
pregătirii acestora pentru şcoală şi,
ulterior, pentru oportunităţi în viaţă.

Un Start Bun
“Acest proiect a adus ceva ce noi singuri

Centrul comunitar pentru educație timpurie
din Mofleni, Craiova

“Au învățat să vorbească
română la centru pentru că noi

nu puteam să facem pentru copiii noștri,

în casă nu vorbim română,

cred eu. Nu puteam să îi educăm așa

vorbim doar romani.”
(Daniela, mamă)

cum i-a educat proiectul ăsta.”
(Carmeluța, mamă)

Realizări in 2010 - 2012
•

•

•

“Nu știau să
vorbească bine
română, nu știau să
numere, nu știau ce
e o jucărie sau cum
se numește, dar
acum știu.”
(Cristina, mamă)

•
•
•
•

•

Acompaniere la grădiniță - 17 copii
transportați zilnic, în medie, la grădiniță și
incluși în activitățile de la centru;
164 de sesiuni educaționale și de joacă
implementate pe perioada proiectului cu o
participare între 10 și 30 de copii pe sesiune;
Sesiuni de terapie pentru copii (consiliere
psihologică și logopedică): 41 de sesiuni de
consiliere psihologică și 56 de sesiuni de
logopedie, o participare medie de 4-5 copii/
sesiune, 17 copii implicați în total;
Campanie de vaccinare și înscriere la medicul
de familie;
312 vizite la domiciliul beneficiarilor;
Workshopuri pe teme de sănătate - 83
participanți, la 20 de workshopuri;
Susținere cu rechizite și haine și cadouri
(jucării, dulciuri) pe parcursul proiectului
pentru minim 50 de copii beneficiari în cadrul
centrului;
Facilitarea obținerii actelor de identitate,
ajutoarelor sociale etc.

“Îl consider un plus (proiectul) pentru ca
li s-a oferit ajutor să meargă la grădiniță
și la școală și vor fi la același nivel ca
restul copiilor și nu vor avea un
dezavantaj de la început.”
(Denisa, logoped)
Proiectul Un Start Bun 2010-2012 a fost finanțat de Comisia
Europeană, acesta făcând parte din programul de politică
regională al Uniunii Europene (EU – REGIO). Prin
implementarea proiectului s-a urmărit îmbunătățirea
calității învățământului preșcolar pentru copiii proveniți din
rândul grupurilor vulnerabile, punându-se accent în special
pe crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea copiilor,
furnizarea simultană de îngrijire si educație pentru copii,
promovarea demnității, autonomiei, spiritului de inițiativă,
dezvoltarea și susținerea potențialului copiilor.

