Razgrad, 23 iulie, 2013
Comunicat de Presă
ONG-urile vin în Bulgaria, pentru a descoperi practicile de succes cu privire la educația
pentru romi și desegregare
Membrii reţelei "Desegregare și acțiune pentru romi în educație" (DARENet) au realizat o
vizită de schimb de trei zile în Bulgaria, care a început la data de 15 iulie 2013. În cadrul
vizitei, s-a discutat despre practicile de succes privind desegregarea școlară și despre accesul
la educație de calitate pentru copiii romi.
Asociația Integro, organizație de romi din Bulgaria, a împărtășit cu membrii rețelei , practicile
lor de succes, experiențele, proiectele pentru licee și pentru reintegrarea copiilor care au
abandonat școala. Organizațiile au vizitat localităţile Kavarna, Razgard și Vazovo (un sat din
regiunea Razgrad, unde există un ONG al romilor), comunitățile de romi, o grădiniță și o
școală primară și, de asemenea, ONG-urile rome care activează pentru integrarea romilor în
aceste localități.
În prima zi de vizită (15 iulie), partenerii au fost în Kavarna, unde s-au întâlnit cu persoanele
de etnie romă din localitate și cu autoritățile locale. Ei au vizitat grădinița și şcoala din
localitate, care se află în apropierea cartierului de romi.
În a doua zi a vizitei de schimb (16 iulie), partenerii au vizitat oraşul Razgrad, unde se află
biroul Asociației Integro. Aceştia s-au întâlnit cu femeile rome care fac voluntariat în cadrul
Organizaţiei Femeilor Rome Independente "Karmen", care mai este denumit şi Centrul
Mamei. Voluntarele organizaţiei au împărtășit experiența acumulată pe parcursul activității lor
în cadrul unui ONG la nivel local. "Karmen", care a fost infiinţată de către Asociaţia Integro,
lucrează cu minoritatea romilor din Razgrad, în special cu mamele și copiii acestora, alt scop
al lor fiind şi împuternicirea femeilor rome.
După ce au vizitat biroul Asociaţiei Integro și Centrul Mamei din Razgrad, partenerii au mers
la Vazovo, unde s-au întâlnit cu membrii unui ONG local al romilor - "Roma Vazovo 2007" și
cu locuitorii cartierului de romi. Scopul "Roma Vazovo 2007" este de a sprijini romii din
localitate şi de a crea condiţii pentru un dialog mai eficient între aceştia şi autorităţile locale.
Scopul acestei vizite a fost realizarea unui schimb de experiență și informarea în privinţa
activităţii altor ONG-uri rome din Bulgaria, care acţionează la nivel local.
Organizaţiile partenere din cadrul reţelei DARE care au participat în cadrul vizitei de schimb
sunt Asociaţia Integro (Bulgaria), Asociaţia Life together (Cehia), Antigone (Grecia), Centrul
European pentru Drepturile Romilor (Ungaria), Romani CRISS (România) şi Centrul pentru
Sănătate şi Drepturile Omului FXB, din cadrul Universităţii Harvard. Proiectul DARE-Net a
reușit să creeze o rețea transnațională de organizaţii rome şi ne-rome, organizații academice în
scopul analizei practicilor și inițiativelor legate de educația și desegregarea școlară a copiilor
romi din România, Croația, Grecia, Ungaria, Cehia și Bulgaria.
Acţiunea este desfăşurată în cadrul proiectului Reţeaua “Desegregare şi acţiune pentru romi în
domeniul educaţiei” [Desegregation and action for Roma in Education Network], realizat cu
sprijinul financiar al programului Lifelong Learning Programme – Comisia Europeană

Mai multe informatii despre proiect pot fi gasite pe pagina organizaţiei Romani CRISS:
http://www.romanicriss.org/PDF/Project%20description%20DARE.pdf
Pentru detalii, contactaţi: Integro Association, www.integrobg.org, e-mail:
info@integrobg.org
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