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Copiii și părinții romi vor la școală! 
 

800 de elevi romi din ciclul gimnazial și 310 adulți de etnie romă 
 vor beneficia de sprijin educațional  

~comunicat de presă~ 

 
 
București, 11 iunie 2014 - Fundația Roma Education Fund (REF) Romania,  în parteneriat cu Centrul de 
Resurse pentru Comunităţile de Romi și Roma Education Fund Ungaria, anunță lansarea proiectului 
“Copiii și părinții romi vor la școală!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.   
 
În cadrul conferinţei de lansare, au luat cuvântul Dan Pavel Doghi, Director Național, Ionela Cristea, 
Manager proiect şi Dănuț Dumitru, Fundația Roma Education Fund Romania; Florin Moisa, Președinte 
Executiv şi Claudia Macaria, Coordonator Mentorat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi; 
Aurel Borcescu, Expert A Doua Șansă şi  Daniel Ganea, Expert Sprijin Educațional Intensiv . 
 
Proiectul, ce se desfășoară în perioada aprilie 2014 – august 2015 în aproximativ 50 de unități școlare din 
regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est, are ca obiectiv general dezvoltarea și 
îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserției acestora 
pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și 
asigurarea accesului egal la educație. 
 
Proiectul “Copiii și părinții romi vor la școală!” răspunde acestei nevoi, având o abordare integrată, cu 
dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, 
orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții pentru 800 de elevi romi din clasele V-
VIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) cât și măsuri remediale (prin furnizarea programului de tip         
„A doua șansă” pentru 310 adulți de etnie romă).  
 
„Ne dorim să contribuim la reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, în conformitate și cu 
obiectivele stabilite în cadrul strategiei Europa 2020 a Uniunii Europene. Prin serviciile integrate oferite de 
acest proiect și personalizate la nevoile educaționale, sociale și economice ale beneficiarilor, proiectul va 
crește premisele pentru o participare școlara mai bună, pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a 
școlii și, prin extensie, pentru un succes școlar adecvat al persoanelor de etnie romă”, a declarat Ionela 
Cristea, Manager Proiect, Fundația Roma Education Fund Romania. 
 
În plus, proiectul urmărește și îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane implicate în măsuri de 
prevenire și corectare a părăsirii școlii prin cursuri de formare și prin crearea unei platforme online care să 
faciliteze schimburile de experiență între experiență.  
 
Proiectul se va finaliza cu publicarea unui studiu cu privire la situația părăsirii timpurii a școlii în cele 3 
regiuni. Concluziile studiului vor contribui la dezvoltarea de noi strategii și politici educaționale la nivel 
național privind reducerea absenteismului și abandonului școlar, dar și privind menținerea și reintegrarea 
școlară a grupurilor vulnerabile. 
 
“Copiii și părinții romi vor la școală!”  beneficiază de un buget cu o valoare totală de 8.680.858,14 RON şi 
se înscrie 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”.  
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Pentru informații suplimentare: 
 
Georgiana Bărbulescu 
Expert Informare și Publicitate 
Fundatia Roma Education Fund Romania  
georgiana.barbulescu@romaeducationfund.ro 
TEL 0743 016 370 
 

Beneficiar: Fundația Roma Education Fund Romania 

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, 
a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa 
ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.  
 
Telefon: 021. 200. 06. 00, Fax: 021.312.50.49 
E-mail:office@romaeducationfund.ro 
Web: www.romaeducationfund.ro 
Adresă:  Strada Vaselor nr. 60, sector 2, București, cod postal 021255 

Partener 1: Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi este o organizație care lucrează CU și PENTRU romi, își 
propune să sprijine crearea unei noi elite de romi, capabilă să rezolve eficient problemele complexe cu 
care se confruntă comunitățile de romi și ajută la crearea unei rețele eficiente de organizații 
neguvernamentale ale romilor.” 
 
Telefon: +(40) 264 420474, Fax +(40) 264 420470        
Web: www.romacenter.ro  
E-mail: info@romacenter.ro  
Adresă: str. Tebei, nr.21 Cluj Napoca, România 
 
 
Partener 2: Roma Oktalási Alap (Roma Education Fund) 
Misiunea Partenerului 2 este de a contribui la ameliorarea decalajelor existente între populația de romi și 
ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educaționale, prin politici și programe care să susțină o 
educație de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului educațional. 
 
Telefon: +36-1-235-8030, Fax: +36-1-235-8031 
Web: www.romaeducationfund.org  
E-mail: info@romaeducationfund.org  
Adresă: Terez krt. 46, Mark Center, Budapest, 1066 Hungary 
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