Bucureşti, 11.08.2015

Ref: Fundaţia Roma Education Fund Romania și Agenția de Dezvoltare Comunitară
”Împreună” anunță organizarea taberei pentru dezvoltarea personală a elevilor în cadrul
proiectului “Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 140080).
Tabăra desfășurată în perioada 8-13 august 2015, la București, se adresează primilor 80 de elevi
care au demonstrat că și-au îmbunătățit situația școlară prin participarea în cadrul proiectului.
Tabăra reunește pentru o săptămână liceeni romi din diferite județe cu scopul de a se cunoaște mai
bine pe ei înșiși și de a împărtăși experiențe cu alți elevi de etnie romă care au trecut prin situații
similare. Această tabără este organizată în cadrul activității A.7.4 Organizarea unei tabere pentru
dezvoltarea personală a elevilor romi și este implementată de Agenția de Dezvoltare Comunitară
“Împreună”.
În cadrul taberei vor fi organizate vizite la diferite obiective turistice – Palatul Parlamentului, Muzeul
Satului, Arena Națională –, jocuri și exerciții de autocunoaștere și dezvoltare personală, exerciții de
stimulare a expresivității și creativității, vizionări de filme tematice, etc.
În perioada noiembrie 2014 – iunie 2015, 500 de elevi din 18 județe au fost beneficiarii unui program
de mentorat în cadrul proiectului “Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi”.
Scopul sesiunilor de mentorat realizate atât cu elevii, cât și cu părinții a fost acela de a contribui la
creșterea stimei de sine și la dezvoltarea personală și educațională a acestora. În acest sens, au
fost realizate diferite tipuri de activități – precum vizionare de filme, dezbateri, jocuri educative,
discuții pe teme precum – De ce sunt eu rom?, 8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor, Holocaust,
Robia romilor, etc. Mentorul a avut rolul de legătură între toți actorii relevanți pentru dezvoltarea
elevilor – părinți, colegi și profesori.
În același timp, din luna februarie 2015, elevii au participat la sesiuni de meditații la principalele
obiecte de studio (Limba Română și Matematică, respectiv Istorie) prin intermediul cărora și-au
îmbunătățit rezultatele școlară.
Proiectul ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” este iniţiat şi
implementat de Fundaţia Roma Education Fund Romania în parteneriat cu Agenţia de
Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi cu Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund),
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 şi se desfăşoara în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al
proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă
în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin
reducerea fenomenului de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie. Înființată în
2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România 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 asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii
romi.
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