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Școlile și serviciile sociale - împreună cu toate 
instituțiile și serviciile din comunitate care se 
adresează copiilor și familiilor – au obligația 
respectării principiului nondiscriminării.
 
Conform principiului nediscriminării, toți copiii 
trebuie să se bucure de drepturile lor, fără nici o 
distincție. În școli și în servicii sociale trebuie 
create pentru toți copiii medii adecvate de 
învățare, educație, joacă, acordare sprijin și con-
siliere, astfel încât copiii să nu fie discriminați, 
indiferent de situațiile sau nevoile lor specifice.

Cadrele didactice și personalul social, precum și 
toți angajații și voluntarii din școli si servicii so-
ciale trebuie să trateze toți copiii în mod egal, 
fără nici o discriminare.

Profesioniștii trebuie să promoveze toleranța și 
înțelegerea față de copiii care sunt percepuți ca 
fiind diferiți, inclusiv față de copiii de etnie romă, 
care reprezintă grupul țintă principal al proiectului 
VIP PLUS. 

Pentru mai multe informații, consultați ru-
brica destinată Campaniei 

nondiscriminare de pe site-ul 
proiectului VIP PLUS:



CE PUTEM FACE, ÎN CALITATE DE PROFESIONIȘTI, 
PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII COPIILOR DE ETNIE ROMĂ?

Să ne identificăm propriile           
stereotipuri și prejudecăți, cu 
intenția de a ne corecta; 

Să ne informăm corect pentru a 
cunoaște istoria romilor și specificul 
lor cultural;

Să conștientizam responsabilitatea 
de a le acorda tuturor copiilor 
aceleași șanse la educație, 
sprijinindu-i  adecvat pe cei mai vul-
nerabili;

Să tratăm fiecare copil ca pe o indi-
vidualitate, respectându-l pentru 
ceea ce este;

Să evităm utilizarea de exemple 
discriminatorii în comunicarea cu 
copiii și cu părinții;



Să-i încurajăm pe toti copiii să par-
ticipe la discuțiile din clasă / din cen-
trul de zi;

Să intervenim în orice situație în 
care un copil / un părinte face o 
remarcă discriminatorie, chiar dacă 
aceasta este spusă în glumă; 
fiecare comportament discriminato-
riu trebuie dezaprobat, explicat 
copiilor / părinților și discutat cu 
aceștia;

Să stabilim reguli împreună cu toți 
copiii cu privire la interacțiune și 
respect reciproc, astfel încât nimeni 
să nu rămână izolat;

Să promovăm solidaritatea între 
copii și între familii, identificând în 
cadrul  clasei / școlii soluții de         
întrajutorare a celor vulnerabili.



RECOMANDĂRI “CHEIE” 
PENTRU COPII

Fii disponibil să oferi sprijin tuturor 
colegilor!

Încurajează micile reușite ale 
celorlalți!

Poartă-te cu toți ceilalți așa cum ai 
vrea să se poarte ei cu tine!

Fiecare copil este unic. Ai dreptul să 
fii respectat de ceilalți și ești respon-
sabil să-i respecți și tu!

Gândește-te înainte de a vorbi și de 
a acționa. Vorbește-le frumos co-
legilor tăi indiferent de etnia lor, de 
sex, de vârstă sau dizabilitate! 

Încearcă să înțelegi ce simt și ce 
gândesc copiii când sunt 
discriminați. Este foarte dificil 
pentru copiii de vârsta ta să audă 
cuvinte care îi discriminează.

Respectă-ți colegii!

Aveți și alte recomandări
pentru combaterea discriminării? 

Scrieți-ne la adresa 
crips1@crips.ro 



www.vip-plus.crips.ro

www.eeagrants.ro     www.frds.ro

Proiectul  beneficiază  de  un  grant  în  valoare  de € 954.209, oferit  de 
Islanda, Liechtenstein  și  Norvegia   prin   Granturile   SEE   în   cadrul         
Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul proiectului este creșterea șanselor de  incluziune socială și o mai 
bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din 
comunităţi rurale și cartiere urbane defavorizate din judeţele Ialomiţa, Arad, 
Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calităţii serviciilor acordate de 9 centre 
de zi.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Opera-
torului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanis-
mului  Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi www.eeagrants.ro

DATE DE CONTACT

Site-ul oficial al proiectului:

www.dpcialomita.ro
office@dpcialomita.ro

Promotor: DGASPC Ialomița

www.dgaspc-arad.ro
secretariat@dgaspc-arad.ro

Partener 1: DGASPC Arad

www.dgaspc-buzau.ro
monitorizarebz@dgaspc-buzau.ro

Partener 2: DGASPC Buzău

www.dgaspcmures.ro
office@dgaspcmures.ro

Partener 3: DGASPC Mureș

www.crips.ro
crips1@crips.ro

Partener 4: CRIPS București


