
 
 

 

Comunicat de presă 

Lansarea proiectului „Servicii de sprijin educațional pentru elevii de liceu romi” 

Bucureşti, 05 decembrie 2012. Fundaţia Roma Education Fund Romania, una dintre cele mai 

importante organizații care militează pentru reducerea decalajului educaţional între elevii romi şi 

ne-romi, demarează proiectul “Servicii de sprijin educațional pentru elevii de liceu romi”, finanțat 

de către Roma Education Fund Ungaria.  

Proiectul are ca principal obiectiv diminuarea decalajului educațional dintre elevii romi si ne-romi 

la nivel liceal din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia și Centru prin sprijinirea dezvoltării academice 

și, implicit, îmbunătățirea ratei de participare si absolvire a ciclului liceal superior. Proiectul se 

adresează unui grup de 180 de elevi romi din clasele a IX-a (80 de elevi) și a XII-a (100 de elevi). 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

1. Îmbunătățirea performanței educaționale școlare a 80 de elevi din clasa a IX-a prin 
oferirea de burse (20 de burse de excelență și 60 de burse de studiu), de ședințe de 
tutorat și de sesiuni de mentorat. 

2. Îmbunătățirea performanțelor școlare ale 100 de elevi din clasa a XII-a și creșterea ratei 
de acces la învățământul universitar prin oferirea de sesiuni de tutorat și de mentorat. 

3. Combaterea stigmatizării și afirmarea identității rome și a respectului de sine a celor 180 
de elevi romi beneficiari 

Serviciile acordate în proiect constau în ședințe de tutorat (meditații), în sesiuni de mentorat 

oferite atât elevilor din clasa a IX-a, cât și celor din clasa a XII-a ce au drept scop sprijinirea 

beneficiarilor în dezvoltarea lor personală și educațională precum și în burse de excelență și de 

studiu. Ședințele de tutorat vor fi realizate de profesori de specialitate, iar cele de mentorat de către 

studenți sau absolvenți de facultate de etnie romă cu rezultate academice excelente, beneficiari ai 

burselor oferite de REF Ungaria sau REF Romania sau de către alti parteneri din societatea civilă. 

Perioada de implementare a proiectului este decembrie 2012 – octombrie 2013.  

Mâine, 06 decembrie 2012, REF Romania demarează și procesul de depunere aplicațiilor, data 

limită fiind 31 decembrie 2012. Mai multe informații privind procesul de depunere a aplicațților pot 

fi accesate pe website-ul Fundației Roma Education Fund Romania, www.romaeducationfund.ro.  

*** 

Pentru informaţii suplimentare: Georgiana Sumănaru, Asistent de Proiect 

Telefon: 021.2000 622;  

E-mail: georgiana.sumanaru@romaeducationfund.ro 

 

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 
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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. 

 

 


