
“Start bun”- cresterea accesului la servicii de calitate pentru copiii romi 
 

  Proiectul “Start bun” va demonstra cum pot fi extinse activităţile de  succes pilotate la scară mică 

pentru a include un număr cât mai mare de copii romi, dar şi pentru a crea modele de servicii eficiente şi 

durabile pentru nevoile locale.   

   

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 Să creştem accesului copilori romi si neromi  la servicii de educaţie timpurie de calitate; 

 Să îmbunătăţim rezultatele devoltarii timpurii pentru copii romi pentru a-i pregăti pentru şcoală 

şi, ulterior, pentru  oportunităţi în viaţă. 

Aceste obiective vor fi atinse printr-o gamă largă de activităţi bazate pe nevoile comunităţilor 

locale de romi în care se implementează proiectul. Proiectul a fost conceput pe bază cercetări de teren 

realizate de REF şi de partenerii săi, înainte de scrierea aceastei aplicaţii, pentru a obţine o imagine de 

ansamblu a calităţii serviciilor de educaţie timpurie şi educaţie şcolară în fiecare localitate ţintă.  

Fondul de Educaţie pentru Romi împreună cu partenerii săi vor folosi experienţă acumulată în 

acest proiect pentru a contribui la îmbunătăţirea politicilor, prin diseminarea de informaţii despre 

serviciile de calitate accesibile copiilor romi, în statele membre ale UE şi ţările candidate.  

Proiectul “Start bun” are ca grup ţintă un număr de 5000 de copii, cu vârste cuprinse între 0 şi 6 

ani, sprijinindu-i să participe la programe de educaţiei timpurie şi la servicii de îngrijire în 16 locaţii din 

patru ţări (Ungaria, Macedonia, România şi Slovacia). În aceste comunităţi, autorităţile naţionale şi 

locale vor colabora cu organizaţiile non-guvernamentale pentru a realiză parteneriate durabile, cu scopul 

de a creşte gama de servicii furnizate copiilor mici de-a lungul timpului. Acest proiect va constitui un 

start important către un sprijin eficient şi de lungă durată a copiilor romi, în funcţie de nevoile lor de 

dezvoltare.   

Proiectul “Start bun” este implementat în parteneriat de Fondul de Educaţie pentru Romi, alături 

de trei partneri internaţionali, Asociaţia Internaţională “Step by Step”, Fundaț ia Spaniolă “Secretariado 

Gitano” ș i Institutul Slovac de Guvernare, precum ș i mai multe ONG-uri locale active în educația și 

includerea socială a copiilor romi din țările menționate.  

În Craiova, responsabili cu implementarea acestui proiect sunt Romani CRISS si TRUST – Tinerii 

Romi pentru Unitate, Solidaritate și Transaprență. 

Pentru informații suplimentare despre proiect, puteți să contactați: 

E-mail: office@romanicriss.org, Tel 021 310 70 70, persoana de contact Oana Sipica 

             office@ongtrust.ro      Tel. 0351 41 40 25, persoana de contact Alin Banu 
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