Comunicat de presă
Prin intermediul proiectuluil “Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă”,

Peste 1200 de elevi romi şi din familii defavorizate au şansa de a-şi continua
studiile
Bucureşti, 25 noiembrie 2010. Fundaţia Roma Education Fund Romania, una dintre cele mai importante
sustinătoare a ameliorării decalajului educaţional între elevii romi şi ne-romi, în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretul şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Centrul Rromilor
Amare Rromentza, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială si Roma Education Fund Ungaria
demarează proiectul “Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă”.
Obiectivele principale ale proiectului sunt creşterea ratei de succes şcolar pentru elevii din mediul urban şi
rural ca şi premisă pentru o viitoare inserţie pe piaţa muncii moderne, flexibile şi incluzive, dar şi asigurarea
accesului egal la educaţie pentru copiii de etnie romă.
În cadrul proiectului peste 1200 de elevi romi şi din familii defavorizate social, din clasele V-VIII aflaţi în risc
major de abandon şcolar îşi vor putea continua studiile şi îmbunătăţi rezultatele şcolare cu ajutorul resurselor
puse la dispoziţie. Aproximativ 750 de elevi din clasele a VII-a si a VIII-a vor avea astfel şanse sporite de a
urma cursurile liceale.
“Proiectul pe care l-am iniţiat “Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă”, este şansa pe
care o oferim elevilor de etnie romă, dar şi celor care provin din familii sărace, de a se realiza prin intermediul
şcolii, atât în profesia pe care o vor urma după finalizarea studiilor, cât şi ca indivizi. Pentru fiecare elev înscris
în program se va realiza un plan de consiliere şi sprijin educaţional adaptat nevoilor fiecăruia, dar şi un sistem
de monitorizare a progresului şcolar”, a declarat Cristi Mihalache, Managerul proiectului.
Suportul acordat în cadrul proiectului constă în subvenţii, consiliere, orientare educaţională, implementarea
metodelor, metodologiilor, instrumentelor şi sistemelor de suport educaţional în scopul prevenirii abandonului
şcolar şi a oferirii accesului egal la educaţie de calitate pentru copiii din medii dezavantajate.
Monitorizarea şi evaluarea elevilor presupune prezenţa şi implicarea mentorului în relaţia elev-şcoală, elevpărinte, consilerea elevului şi realizarea unei fişe de progres al fiecărui copil înscris în program.
"Viitorul înseamnă educaţie, iar educaţia este cea care face diferenţa, aşa cum spunea Confucius. Vremurile
actuale impun un anumit nivel minim de educaţie pentru obţinerea unui loc de muncă. Din nefericire, există un

număr mare de elevi de etnie romă care din cauza situaţiei sociale precare a familiilor din care provin, a lipsei
de informaţii despre rolul şi importanţa educaţiei, precum şi a distanţei sociale de la nivelul societăţii per
ansamblul ei, renunţă prea devreme la şcoală. Actuala criză demografică de la nivel european, manifestată şi
în Romania îşi poate găsi una dintre rezolvări prin instruirea adecvată a populaţiei de etnie romă, una relativ
tânără, pentru includerea acesteia ca resursă umană necesară viitoarei dezvoltări a României. Proiectul
“Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” este o investiţie în educaţia şi în viitorul
elevilor care, în alte condiţii, ar fi afectaţi de un risc major de abandon şcolar timpuriu”, a mai adaugat Cristi
Mihalache.
Zonele în care proiectul va fi implementat sunt: regiunea Nord-Est, regiunea Centru şi regiunea Sud-Muntenia,
iar perioada de desfăşurare este septembrie 2010 – august 2013.
Bugetul total al proiectului este 20.231.260 RON dintre care cofinanţare 19.213.258 RON, asistenţă financiară
ne-rambursabilă. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investește în oameni!
“Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” se încadrează în Domeniul Major de Intervenţie
2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”.
***
Fundaţia Roma Education Fund Romania este parte a unei reţele care cuprinde şi Roma Education Fund
Ungaria şi Roma Education Fund Elveţia. Roma Education Fund Ungaria are sediul la Budapesta şi a fost
înfiinţată în 2005. Până în prezent a finanţat peste 149 proiecte în 12 ţări cu scopul de a ameliora decalajul
educaţional între populaţia romă şi cea ne-romă. Unul dintre cele mai importante programe derulate de către
Roma Education Fund Ungaria este “Roma Memorial University Scholarship Program”, care se bazează pe
competiţie deschisă între studenţii romi din ţări europene, majoritatea participante la Decada de Incluziune a
Romilor, şi presupune acordarea de burse anuale pentru aproximativ 700 de studenţi romi. Fundaţia Roma
Educaţion Fund Romania a fost înfiinţată în anul 2009, având misiunea de a sprijini elaborarea şi
implementarea de politici, programe şi proiecte care să contribuie la includerea romilor în sistemul
educaţional.
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