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~ comunicat de presă ~
Fundaţia Roma Education Fund (REF) a organizat vineri, 14 noiembrie 2014, în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, Gala studenţilor romi beneficiari
ai programului de burse universitare REF.
Programul de burse universitare este implementat de Roma Education Fund din 2007. Programul
oferă burse de merit, pe baza de concurs, pentru studenţii romi care urmează studii universitare
de Licenţă, Masterat sau Doctorat, în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior acreditate din
Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia,
Muntenegru, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia şi Ucraina.
Programul a furnizat peste 15 000 de burse în aproape zece ani de funcţionare, şi alocă în medie
peste 1500 de burse anual pentru elevii romi, care studiază în învăţământul universitar în una din
țările menționate mai sus. În România, programul oferă sprijin financiar unui număr anual de circa
310 studenți.
„În urmă cu zece ani, existau puţine oportunităţi de acces în învăţământul universitar pentru elevii
romi şi mai puţine oportunităţi de acces pe piaţa muncii. Prin intermediul programului de burse
universitare, Roma Education Fund a făcut posibilă crearea a zeci de generații de absolvenţi romi
în toate domeniile profesionale, o componentă importantă a programului fiind încurajarea tuturor
studenţilor beneficiari să nu îşi uite originile şi să devină cetăţeni, activi atât în societate, cât și în
promovarea oportunităţilor în rândul elevilor şi studenţilor romi.
Un obiectiv important al programului este de a încerca să ajungem la cei care au nevoie cel mai
mult de sprijinul REF, maximizând astfel impactul investiţiei. Programul de burse universitare REF
este parte dintr-o intervenţie extinsă a Fundației pentru promovarea accesului la o educaţie
incluzivă, de calitate, care vizează toate segmentele de vârstă, corespunzând nivelurilor de
educaţie preşcolară, educaţie primară şi secundară, respectiv învăţământ superior”, a declarat
Dan Pavel Doghi, Director Naţional, Fundaţia Roma Education Fund Romania.
În cadrul evenimentului, au luat cuvântul Prof. Dr. Vasile Astărăstoae, Rector al Universităţii de
Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, Dan Pavel Doghi, Director Naţional, Maria Ursu,
Manager Proiect și Mihaela Iancu, Coordonator Naţional Roma Memorial University Scholarship
Program (RMUSP) din partea Fundaţiei Roma Education Fund Romania, Margareta Herțanu,
Preşedinte Asociația ProRoma, Iaşi şi Vasile Ionescu.
Înfiinţată în 2005 la Budapesta, Fundaţia Roma Education Fund este o organizaţie nonguvernamentală, a cărei misiune este de a contribui la ameliorarea decalajelor existente între
populaţia de romi şi de ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educaţionale, prin politici şi
programe care să sprijine o educaţie de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului
educaţional. Fundaţia din România, înfiinţată în 2009, desfăşoară şi promovează proiecte
educaţionale, precum şi acţiuni şi activităţi vizând dezvoltarea, modernizarea şi implementarea
eficientă a politicilor educaţionale de stat.
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