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Comunicat 

 

Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare 
Profesională (CEDP), în parteneriat cu Asociația Internațională Step by Step, 
Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale vor 
derula în perioada 2018 – 2022 proiectul România crește cu tine - Educația 
timpurie o investiție în viitor în Județele Brașov, Bacău și un sector al 
Municipiului București. 

UAT Rupea a semnat un acord de parteneriat cu Asociația Centrul Step 
by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP) pentru implicarea în 
acest proiect. 

Proiectul se înscrie în seria acțiunilor menite să susțină accesul și 
participarea tuturor copiilor (de la naștere la 6 ani) la educație timpurie 
incluzivă și de calitate. 

 

Scopul proiectului România crește cu tine – Educația timpurie, o 
investiție în viitor este acela de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în 
domeniul educației timpurii și la îmbunătățirea cadrului de implementare al 
acestora la nivel național, județean și local, asigurând astfel dreptul tuturor 
copiilor la educație timpurie incluzivă de calitate.  

Obiectivele proiectului:  

• Dezvoltarea unui cadru normativ și instituțional comprehensiv și 
convergent în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor 
antepreșcolari și preșcolari (de la naștere la 6 ani), promovând o abordare 
integrată, ce aduce laolaltă resursele conjugate ale sectoarelor de 
educație, sănătate și protecție socială. 
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• Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile cu 
scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și dezvoltare 
timpurie. 

• Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea politicilor și a 
programelor din domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor, prin 
elaborarea de studii și pilotarea la nivel local a unor servicii de educație 
timpurie integrate și de calitate. 
 

• Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de advocacy și 
comunicare la nivel național, care să promoveze importanța investiției în 
educația timpurie, precum și necesitatea dezvoltării și a îmbunătățirii 
gradului de incluziune și a calității serviciilor specifice. 

• Asistarea și susținerea a 10 comunități din Județul Brașov, a 10 
comunități din Județul Bacău și a unui sector din Municipiul București 
pentru elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare 
locală, care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea 
timpurie a copilului precum și dezvoltarea unor politici care sprijină 
organizarea comunităților în susținerea familiei – (comunități 
prietene/favorabile familiei).  
 

Pentru implementarea acestui proiect s-a constituit o echipă locală de proiect, 
astfel s-au cooptat membri din toate sectoarele relevante domeniului copilăriei 
timpurii: reprezentant servicii sociale, reprezentanți sector educație, 
reprezentant sistem sănătate, reprezentant sector cultural, reprezentant ONG, 
reprezentanți servicii de consiliere, reprezentant UAT. 

       În momentul de față suntem în stadiul de elaborare a unei strategii care o să 
reflecte acțiunile concrete ce trebuie implementate pentru dezvoltarea sectorului 
de educație timpurie in baza “Raportului de analizã a situaţiei serviciilor pentru 
dezvoltarea copilului în perioada copilãriei timpurii” aprobat prin HCL nr. 61 
din 18.09.2020. 
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