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ANUNȚ DEMARARE PROIECT “COPIII 

INTELIGENȚI ACCEPTĂ DIVERSITATEA / 

SMART KIDS ACCEPT DIVERSITY” 

 
Asociația HAPPY PEOPLE, în calitate Promotor a început în data de 01.10.2021 

implementarea proiectului “Copiii inteligenți acceptă diversitatea / Smart kids accept 

diversity”. 

„Proiectul este derulat Asociația Happy People și beneficiază de o finanțare în valoare de 

49542 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod 
necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile 
la www.activecitizensfund.ro .” 

 
„The project is implemented by Happy People NGO and benefits from a 49542.06  euro, grant 

from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway 
through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the 
official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit 
www.eeagrants.org . More details about Active Citizens Fund Romania are available at 
www.activecitizensfund.ro . ” 
 

Conform contractului de finanțare  RO2020/ACF_A4_GM_13 , perioada de derulare a 
proiectului este de 12 luni, respective 01.10.2021 – 30.09.2022. 
 
Proiectul iși propune combaterea activă a oricarei discriminări în rândul copiilor cu vârste 
între 6-10 ani în școlile din județul Dolj. 
Statisticile arată că 50 % din romii cu vârsta între 6 și 24 de ani nu merg la școală; în 
România sunt înregistraţi oficial 70.000 de copii cu dizabilităţi care nu beneficiază de 
sprijinul necesar; fetele sunt discriminate în ce privește sănătatea și educația. 
Problema: La vârste fragede, copiii nu dezvoltă prejudecăți și nu manifestă tendințe spre 
discriminare. Pe măsură ce cresc, gândirea lor se contaminează și este influențată de 
exemple negative din societate; aceste comportamente pot fi corectate printr-o educație 
adecvată la vârsta școlară mică. 
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Activitati: 
1. Management de proiect 
2. Informare si comunicare 
3. Realizare de acorduri de colaborare cu scolile din care va fi selectat grupul tinta 
4. Atelier de formare cadre didactice in domeniul nediscriminarii 
5. Activitati cu copiii din grupul tinta pentru combaterea discriminarii si formarea unui 
comportament adecvat 
6. Campanie „Copiii inteligenți acceptă diversitatea” 
7. Dezvoltarea oreganizationala a ONG-ului Happy People 
 
Proiectul isi propune: 
- sa creasca nivelul de acceptare de catre majoritate a persoanelor discriminate, 
- Sa faca din scoala un mediu prietenos pentru invatare. 
- Sa creasca confortul emotional si stima de sine a copiilor discriminati in prezent. 
 
Beneficiarii directi sunt: 
- 300 de copii cu varste intre 6 si 10 ani care vor beneficia de invatarea unui 
comportament adecvat in raport cu persoanele care in prezent sunt discriminate in functie 
de etnie, gen si dizabilitati. 
- 30 de copii care in prezent sunt discriminati si care vor beneficia de un tratament correct 
 
Proiectul se desfasoara in: 

• Dolj » Amarastii-de-Jos 
• Dolj » Goicea 
• Dolj » Rojiste 
• Dolj » Cosoveni 

 
Pentru mai multe informații vă puteți adresa Promotorului proiectului – Asociația Happy 
People : https://happypeople.ro/ , telefon: +40 731 481 676 , +40 724 249 096 , e-mail: 
office@happypeople.ro , asociatiahappypeople@gmail.com . 
 

„Proiectul este derulat Asociația Happy People și beneficiază de o finanțare în valoare de 

49542 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod 
necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile 
la www.activecitizensfund.ro .” 
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„The project is implemented by Happy People NGO and benefits from a 49542.06  euro, grant 

from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway 
through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the 
official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit 
www.eeagrants.org . More details about Active Citizens Fund Romania are available at 
www.activecitizensfund.ro . ” 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă 

 


