
 

Rapport angående Florestiprojektet  
 
 
Florestiprojektet, som Stiftelsen Brödet (finansiär) driver tillsammans med Excelsior Foundation 
(verkställare) i utkanten av Rumäniens näst största stad Cluj-Napoca, består av två delar: 
 

- Utbildning i form av workshops för skolans samtliga elever (460 elever, 17 klasser), med 

ett särskilt belöningspaket till elev som deltagit i månadens workshop. 
 

- Materiellt stöd endast till romska elever och deras familjer (182 fam.):  

- hygienpaket till elever och deras familjer,  
- hälsoartiklar och medicinpaket, medicinsk rådgivning,  
- skolmaterial, 
- klädpaket 

 
Distributionen av den materiella hjälpen sker i klassrummet när övriga elever gått hem så att inte 
avundsjuka eller bråk ska uppstå mellan romska och andra elever. 
 
Vi riktar oss  till de romska familjer som samarbetar genom att sända sina barn till skolan. Vi kämpar 
för att de ska känna att vi gör vad vi kan för att hjälpa dem. Genom Florestiprojektet har de romska 
skolelevernas antal ökat väsentligt jämfört med tidigare. 
 
 

                       

 

Fotona visar Denisa, Alexandra och Anghel med en av projektledarna. Kläderna de bär kommer från Stiftelsen Brödet.  

 
De flesta föräldrarna har varken skolutbildning eller arbete, vilket gör det svårt att snabbt lyfta 
familjerna ur fattigdom. På sikt är det dock möjligt genom att barnen ges utbildning.  
 
Denisa har en äldre bror och två yngre syskon. Deras mamma fungerar inte eftersom hon inte är 
hemma utan är borta och tigger. Deras pappa är inte heller hemma på dagarna eftersom han arbetar 
om han inte dricker. För att dessa barn ska komma till skolan får man handgripligt hämta dem där de 
tigger utanför olika butiker. 
 
Alexandra går i första klass och har en bror som går i 5:e klass. Båda kommer regelbundet till skolan. 
Barnen har ingen far, men en glad nyhet för familjen är att mamman lyckats få anställning som 
gatsopare, så nu har familjen en inkomst. 
 
Anghel går i första klass. Hans mor rymde hemifrån och lämnade Anghel kvar hos pappan. När 
pojken var 4 år lämnade pappan honom hos sin mor, sonens farmor. När pojken skulle börja i 
förberedande klass fick vi kämpa med farmor för att få honom till skolan. I augusti 2015 återvände 
pappan med en ny fru som nu tar hand om Anghel och tar honom till skolan.  
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Du kan stödja Florestiprojektet eller stiftelsens andra projekt med en gåva till Stiftelsen 
Brödets 90-konto: BG 900-4201 eller via swish 1232909372. Se vidare www.stiftelsenbrodet.se 
Även möjlighet till autogirobetalning finns. 

http://www.stiftelsenbrodet.se/

