
 

comunicat de presă 

Predăm ștafeta autorităților locale 

Campusul preșcolar Pe locuri, fiți gata, start! finalizat în pro-
porție de 95%

570 de copii pentru prima dată la grădiniță și o rețea națională 
de biblioteci de jucării cu filiale în 11 grădinițe nou-nouțe

București, 24 martie 2017 - Fundația Roma Education Fund (REF) Româ-
nia și partenerii săi au încheiat o serie de întâlniri cu autoritățile locale, den-
umite Forumul primarilor, în cadrul proiectului educațional Pe locuri, fiți gata, 
start! Proiectul predă astfel ștafeta autorităților locale, lăsându-le în grijă nu 
doar clădiri noi și dotările cu jucării și echipamente, ci și responsabilitatea 
de a continua părinții în procesele educaționale, astfel încât prezența la 
programul de grădiniță, implicarea părinților și rezultatele obținute să con-
tinue și după încheierea proiectului. 

Claudia Lixandru, director național al REF România, precizează: 
„Doresc să le mulțumesc partenerilor noștri, fără ei nu am fi putut atinge 
aceste rezultate. Când Pe locuri, fiți gata, start! se încheie în luna iunie 
2017, lăsăm pentru generațiile viitoare un mic campus preșcolar. Este puțin 
pentru nevoile României, dar este mult pentru puterile reunite ale celor im-
plicați: organizații neguvernamentale partenere, școli, inspectorate școlare 
județene, primării și consilii locale, comunități locale și părinți. Îi felicit pe 
toți.” 

Proiectul este susținut de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și, la 
nivel local, de primăriile, consiliile locale și de inspectoratele școlare 
județene din Bihor, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Mureș și Sălaj. Forumurile 
primarilor s-au organizat în toate cele șase județe. 

Pe lângă investițiile în infrastructura locală, Pe locuri, fiți gata, start! mai 
înseamnă și educație și schimbare a mentalităților, participarea copiilor romi 
la grădiniță prin reducerea și chiar înlăturarea barierelor care făceau dificilă 
participarea lor la educația timpurie, implicarea părinților în procesul de 
predare-învățare la școală și acasă, asigurarea resurselor minime necesare 
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pentru a merge la grădiniță în condiții decente: rechizite, suport material, 
îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și cunoștințe de limba română, activități 
recreative. 

Valoare totală a campusului și intervenției social-educative Pe locuri, fiți 
gata, start! este de 2.800.000 de euro, oferiți de Mecanismul Financiar 
Norvegian. 

În cele 11 localități cu grădinițe nou-nouțe din proiect funcționează azi 14 
grupe de preșcolari, astfel încât în doi ani de proiect, 570 de copii s-au bu-
curat de serviciile social-educative Pe locuri, fiți gata, start! Prezența și 
frecvența la grădiniță a crescut de la zero la 80-90%. Prezența părinților, în 
special mame, la activitățile denumite Cercul povestitorilor, unde învață să 
citească sau să spună povești cu ajutorul unor cărți speciale cu desene 
evocatoare, este, în medie, de aproape 85%. Peste 50 de părinți au fost 
deja educatori pentru o zi la grupa unde învață copiii lor, preluând respons-
abilitățile specifice sub îndrumarea educatoarei și a facilitatorului comunitar. 
Temele alese au fost diverse, de la o zi în familia mea sau plantarea florilor 
și legumelor, până la pregătirea pâinii sau a unei salate de fructe. 

Din decembrie 2015 până în prezent s-au desfășurat peste 80 de eveni-
mente comunitare, precum excursii, vizite la grădina zoologică, ieșiri la film 
sau la joacă, manifestări artistice, competiții, diverse zile internaționale. La 
evenimente au participat părinți din întreaga comunitate, indiferent de 
apartenența etnică. Până la încheierea proiectului, alte 20 de evenimente 
comunitare planificate vor mobiliza comunitatea în jurul importanței edu-
cației, în general, și a celei timpurii, în special. 

În proiect au fost înființate biblioteci de jucării care funcționează pentru orice 
copil interesat să împrumute jocuri și jucării care dezvoltă abilități motrice, 
cognitive și de socializare specifice vârstei 3-6 ani. Valoarea totală a acestei 
rețele naționale de biblioteci de jucării cu 11 filiale este de aproximativ 
80.000 de euro. 
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Despre proiect 
Proiectul „Pe locuri, fiți gata, start! – creșterea rezultatelor privind dez-
voltarea timpurie a copiilor romi” este finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009 – 2014, RO25 - Combaterea sărăciei, printr-un grant din 
partea Norvegiei în valoare aproximativă de 2.800.000 de euro și implemen-
tat de Fundația Roma Education Fund (REF) România împreună cu 
partenerii săi, Fundația Ruhama, Asociația Divers, Asociația Centrul pentru 
Educație și Drepturile Omului (CEDO), Asociația Dreptate și Frăție, REF 
Ungaria, cu asistența tehnică a Băncii Mondiale. 
Pentru mai multe detalii vizitați http://romaeducationfund.ro , http://
www.readysetgo.ro, https://www.facebook.com/REFRomania/ și https://
www.facebook.com/readysetgo.ro/  
Persoană de contact: Marian Daragiu, manager de proiect, telefon 021 200 
0600, email mdaragiu@romaeducationfund.org  

Despre Mecanismul Financiar Norvegian 
Pentru informații oficiale despre Mecanismul Financiar Norvegian, accesați 

localitatea valoare lucrări construcție, dotări 
si teren de joacă - (aprox.) EUR

partener local

Beica de Jos, MS 115.300 Asociația Divers

Budești, CL   8.800 CEDO

Căzănești, IL 63.300 Asociația Dreptate și Frăție

Deaj, MS 98.600 Asociația Divers

Dumbrava, BH 120.800 Fundația Ruhama

Gălbinași, CL 87.100 CEDO

Huseni, SJ 117.300 Fundația Ruhama

Ineu, BH 64.300 Fundația Ruhama

Românești, DB 123.600 CEDO

Șilindru, BH 100.800 Fundația Ruhama

Traian, IL 60.700 Asociația Dreptate și Frăție

Total 960.000 EUR REF și partenerii
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