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 ÎNFIIN AREA UNUI NOU CENTRU DE EDUCA IE TIMPURIE PENTRU COPIII DIN 

SECTORUL 3 

București, 18 iunie 2014 -- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 

(DGASPC sector 3) anunță lansarea proiectului „Educație incluzivă: primii pași spre egalitatea de 
șanse” ce se va derula în perioada februarie 2015 – aprilie 2016. Proiectul este finanțat în cadrul 

Programului „Promovarea egalită ii de gen i a echilibrului între via a profesională i via a privată” 

prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și 

vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe piața muncii pentru femei și bărbați. Partener al 

proiectului este „Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS). 

Prin intermediul acestei  inițiative se urmărește asigurarea și promovarea tratamentului și accesului egal 

pe piața muncii pentru femei și bărbați din sectorul 3, prin intervenții nu numai în domeniul educaţiei  

timpurii, dar şi în vederea conştientizării drepturilor lor egale, precum și în domeniul legislaţiei muncii şi în 

depăşirea stereotipurilor culturale. La lansarea proiectului, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a 

explicat că ”astfel se urmărește impunerea unui mod specific de a înţelege rolurile sociale pe care femeile 

şi bărbaţii trebuie să le joace. Pentru a facilita integrarea, reintegrarea şi menţinerea pe piaţa muncii a 

femeilor dezvoltăm şi furnizăm servicii de educație și îngrijire pentru copiii de până la 3 ani, în vederea 

reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională”. 

În cadrul acestei inițiative DGASPC sector 3 va înființa și „Centrul Micul Prinţ” unde 35 de copii din 

sectorul 3 cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, din care 7 copii de etnie romă, vor primi servicii de educație 

și îngrijire.  

Implementand proiectul „Educație incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”, DGASPC continua 

cu acest demers strategia de informare a cetățenilor sectorului 3 cu privire la posibilitățile de integrare. 

Concret, DGASPC împreună cu partenerul proiectului vor organiza două sesiuni de dezbatere publică 

transparentă și cinci workshopuri cu membrii comunităților rome, pentru a găsi împreună cele mai bune 

instrumente pentru combaterea stereotipurilor de gen în cadrul sectorului. 

Valoarea proiectului este de 360.000 de euro, rata de finanțare prin Granturile SEE 2009-2014 fiind de 100%. 

Persoană de contact: Carmen Duca, manager proiect. Telefon: 021.340.98.63, 0372.126.100, fax: 

0372.126.101.                                                  ### 
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