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UN START BUN
Faza a doua

Cresterea Participarii la Procesul de Dezvoltare Timpurie a Copilului
Proiect implementat de Romani CRISS
Mofleni, Craiova, Romania
Perioada implementarii: Martie - Septembrie 2013
Implementator: Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii
Partneri locali: Inspectorat Scolar Dolj, Centrul de Resurse si Asistenta Educationala, judetul Dolj, Scoala
Nr. 13 Craiova, Gradinita din Mofleni, Universitatea Craiova.
Finantator: Fondul Romilor pentru Educatie, Budapesta
Obiectivele proiectului: objectivele proiectului sunt cresterea prezentei copiilor pre-scolari din Mofleni la
gradinita cu 80%, cresterea inscrierilor copiilor romi din comunitate la scoala si gradinita cu 50% si
asigurarea unor servicii de educatie timpurie pentru 120 de copii, in vederea crearii de sanse egale pentru
acestia in sistemul educational si dezvoltarea de abilitati de viata si imbunatatirea atitudinilor a unui numar
de 200 de parinti fata de educatie timpurie.
Comunitatea din Mofleni, Craiova – judetul Dolj
Craiova este localizata in sudul Romaniei si are o populatie roma numeroasa. Mofleni este situat la
marginea Craiovei, la 5 km sud-vest de centru. Comunitatea are o populație de 1745, din care 800 (45%)
sunt de etnie romă. Pe baza unui sondaj realizat de REF, doar 23% dintre tați și 10% dintre mamele din
Mofleni sunt angajați sau liber profesioniști. 7% dintre mame și 10% dintre tati trăiesc în străinătate. Există
aproximativ 100 de copii sub vârsta de 6 ani la Mofleni și majoritatea dintre ei vorbesc limba romani ca
limbă maternă. 90% dintre copiii vorbesc limba romani ca limba lor maternă, în timp ce numai 47%
vorbesc limba română, limba de predare în grădinițe și școli. Mofleni este un caz tipic de segregare etnică,
59 din cei 69 de copii înscriși la grădinița din localitate fiind de etnie romă, pentru că părinții ne-romi
preferă să-și trimită copiii la alte grădinițe din oraș. Nivelul de educație a 86% dintre mame și 75% dintre
tati este sub scoala secundara. Nu există nici un medic de familie sau alt personal de sănătate în zonă și
condițiile de locuit pentru cei mai mulți din membrii comunitatii sunt foarte precare.
Prima faza a proiectului: Iunie 2010 – Iunie 2012
Rezultate
 90 % dintre părinți au primit asistență cu înscrierea copilului lor în grădiniță sau școală
 AGS a furnizat ajutor mai departe copiilor care au frecventat gradinita sau școala, cum ar fi
transportul sau acompaniamentul copiilor la școli și acoperirea costurilor de prânzuri
 educatie non-formala la domiciliul beneficiarilor
 activități în centrul din comunitate - mai mult de 85% dintre respondenți au indicat faptul ca au avut
copiii beneficiari ai activităților dincolo de instruire școlară
 părinții romi din Craiova, Mofleni au oferit asistență cu obtinerea ID - 86%
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 proiect AGS îmbunătățit în mod direct accesul la facilități preșcolare p rin organizarea de transport
și/sau de acompaniament pentru grădinițe în Craiova, Mofleni
 parcursul proiectului statisticile de înscriere scolara s-a îmbunătățit la toate grupele de vârstă:
ponderea copiilor care stau acasă non-inrolati in randul varsta copii trei-șase a scăzut de la 33 la suta
la 25 la suta
 Părinții din cadrul proiectului sunt mai conștienți de importanța de a oferi copiilor lor cu o bună
educație și îngrijire. Ei sunt, de asemenea, mai bine pregatiti pentru a oferi copiilor lor un start mai
bun în ceea ce educație ș i sănătate sunt vizate
Ce s-a facut/activitati
Proiectul a fost conceput cu o abordare multidisciplinară și ca atare a implicat actori diferiti în procesul de
dezvoltare timpurie, atât instituții cât și din partea comunității. În afară de copiii înșiși, activitățile au inclus
părinți și bunici, educatori de grădiniță și profesori, și autoritățile locale.

Actori institutionali
Scoala
Gradinita
Logoped, psiholog, educatori,
profesori

Copii de la
nastere
pana la 7
ani

Actori din comunitate
Parinti/ bunici
Paraprofesionali romi pe ECD:
mediator sanitar, mediator scolar,
studenti romi si vorbitori de limba
romani

Impactul proiectului in primul an
Proiectul a fost bun pentru ca m-a schimbat, m-a facut sa imi dau seama ca trebuie sa acord mai
multa atentie educatiei copiilor mei, cat de mult se poate. Bineinteles ca din cauza serviciului si
din cauza ca nu stiu sa scriu si sa citesc nu ii pot ajuta foarte mult, dar acum stiu ca au nevoie de
mai multa atentie din partea mea.”
Enciu Maria, mama participanta la proiectul Un Start Bun
“Parintii mei stiu ca vin la centru. Ii spun in fiecare zi:
„mama, pot sa ma duc la centru?” si ea zice:
„Da, dar sa nu intarzii!”. „Bine, nu intarzii.”
„Am invatat foarte multe lucruri. Sunt multe de spus.(…)
Mi-am facut multi prieteni aici... un, doi, trei, patru, cinci...
Cred ca vreo sase prieteni.” “(...) Pe 1 si 8 martie am facut
cadouri pentru mame si le-am dus acasa. S-au bucurat!”
Roberto, copil beneficiar in programul Un Start Bun
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Faza a doua a proiectului
La fel ca si in prima faza a proiectului, Un Start Bun va continua aceeasi abordare si va implica in
activitati atat institutiile de la nivelul orasului Craiova cat si comunitatea.
Activitati la centru
Activitatile initiate in cadrul centrului de educatie timpurie deschis in 2010 in comunitatea din Mofleni vor fi
continuate, oragnizandu-se urmatoarele tipuri de activitati:
 Training pentru paraprofesionalii romi care lucreaza in cadrul centrului pe tema ECD – metode
optime si practici parentale, legate de dezvoltarea sociala, dezvoltarea creierului,
afectiune/atentie, nutritie si sanatate, vocabular
 Sesiuni de logopedie, consiliere psihologica, sesiuni de educatie pentru copiii intre 0-3 ani (cu
scopul de a contribui la dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea socială, o buna nutritie,
dezvoltarea creierului); sesiuni pentru copii intre 4-7 ani (cu scopul de a contribui la
dezvoltarea vocabularului, dezvoltarea socială, o buna nutritie, dezvoltarea cerebrala),
activități cu profesorii de specialitate pe artă și sport
 Organizarea de intalniri cu familiile rome din Mofleni in cadrul centrului
Activitati in comunitate

 Campanie pentru inscrierea copiilor la scoala si la gradinita
 Organizarea de evenimente pentru motivarea comunitatii si prevederea unei campanii medicale in
parteneriat cu „Renasterea” si/sau SMURD si/sau PULS

 Organizarea de activitati door-to-door in 80 de familii din Mofleni, vizite la familiile cu copii cu
varste cuprinse intre 0 si 6/7 ani, vizite la femeile insarcinate din comunitate, asistenta pentru
obtinerea actelor de identitate

Activitati la gradinita/cu institutiile
 Activitatile la gradinita vor veni in sprijinul copiilor pentru a le imbunatati activitatea scolara
a) Sprijinirea copiilor cu haine, carti, materiale scolare
b) Realizarea coltului despre romi in gradinita
c) Parteneriat cu Ministerul Educatiei, Inspectoratul Scolar, Scoala si Primaria Craiova
(introducerea curiculei interculturale la cursurile gradinitei
d) Organizarea a 2 mese rotunde referitor la progresul parteneriatului
e) Dezbateri cu 4 personalitati rome
 HSCL (Home-School-Community Liaison): parintii romi vor fi incurajati si sustinuti sa tina o
sesiune in cadrul gradinitei
a) Organizarea a 2 work-shopuri pentru pregatirea parintilor sa tina orele in cadrul gradinitei
b) Sustinerea a minimum 3 sesiuni/semestru in cadrul gradinitei de catre parinti
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