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Raportul 2 “Vocile comunității. Actori implicați în
experiențele educaționale de success care promovează
integrarea romilor în și prin educație”

În acest număr:
• Raportul “Vocile
comunității. Actori
implicați în
experiențele
educaționale de
success care
promovează
integrarea romilor
în și prin educație”

• Grupurile naționale
de lucru
• Cum te poți
implica?
• Informații despre
parteneri

În cadrul proiectului ROM-UP a fost pregătit un raport European care include vocile comunității
implicate în experiențele educaționale de succes în incluziunea romilor. Principalul scop al raportului
este acela de a colecta sentimente, impresii și puncte de vedere ale actorilor implicați în experiențele
educaționale descrise în raportul “ Vocile comunității. Actori implicați în experiențele educaționale de
success care promovează integrarea romilor în și prin educație”.
Pentru a obține acest lucru am încurajat actorii implicați în practicile selectate să își trimită propriile
experiențe în diferite formate, precum scrisori și filme. Testimonialele au fost colectate de la trei tipuri
de grupuri: a) familii rome, b) fete și băieți romi și c) profesori și actori educaționali (de ex: mediatori
școlari, culturali).
Acest raport și testimonialele colectate din comunitate vor face mai ușoară transferabilitatea și va
încuraja implementarea acestor practici și în alte țări.
Raportul va fi disponibil în limbile engleză, spaniolă, bulgară, greacă, română și romani începând cu
Octombrie, pe site-ul ROM-UP!
Pentru a accesa raportul în forma sa completă vă rugăm vizitați site-ul nostru: www.rom-up.eu

Grupurile Naționale de Lucru
Grupurile Naționale de Lucru au fost create în Spania, Bulgaria, Grecia, România și Irlanda, fie la
nivel național, regional sau local, în funcție de posibilități și de nivelul de acțiune. Principalul rol al grupurilor de lucru este să lucreze pentru a stabili și definitiva o strategie pentru transferarea practicilor
educaționale de succes în țările lor. Aceste grupuri de lucru au fost stabilite cu scopul de a:
• Defini viabilitatea de transfer a experiențelor de succes în contextul național;
• Asigura transferarea experiențelor educaționale;
• Crea un spațiu pentru dezbateri între reprezentanții comunității rome, profesori și actori edu-

caționali și reprezentanții autorităților locale/regionale/naționale.
Fiecare Grup Național are în jur de 15 membrii aleși din următoarele categorii profesionale și luând în
considerare dimensiunea de gen:
I) persoane de etnie romă non-academice (membrii comunității de romi, părinți și lideri locali);
II) reprezentanți ai autorităților locale, regionale și naționale cu competențe în educație, integrarea
romilor și politici sociale (Ministerul Educației, Primării etc.);
III) profesori și alți actori comunitari educaționali (mediatori școlari, mediatori sanitari, directori de
școală, etc.).

Grupurile Naționale se vor întâlni de două ori pe durata proiectului. Minutele întâlnirilor și mai mai
multe informații despre întâlniri se pot găsi pe website: www.rom-up.eu
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Vreți să vă implicați ?
1. Trimiteți noi Experiențe Educaționale de Succes!
Vă rugăm să ne transmiteți propunerile dvs. folosind formatul special, care poate fi găsit pe site-ul nostru, la e-mailul:

info@rom-up.eu.
Așteptăm cu interes să citim propunerile dvs.!

2. Deveniți membru al Rețelei Internaționale Romani!
Vreți să luați parte la dezbateri și să schimbați bune practici despre experiențe educaționale de succes? Înscrieți-vă pe
rețeaua noastră!
Vă puteți transmite aplicația pe următoarea adresă: info@rom-up.eu.

3. Informați-vă!
Produse noi ale proiectului disponibile pe site:
• Newsletter 2
• Raportul “Vocile comunității. Actori implicați în experiențele educaționale de success care promovează

integrarea romilor în și prin educație”
• Minutele de la Grupurile Naționale de Lucru
• Lista membrilor Grupurilor Naționale de Lucru

Documente și informații vor fi adăugate pe parcursul proiectului.
Asociatia Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen
Website: www.dromkotar.org
Contact: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org

Coordonator:

Organizatii partenere:
Centrul pentru Dialog Interetnic și Toleranță
Website: www.amalipe.com
Contact: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com

Centrul de Cercetare a Teoriilor și
Practicilor pentru Depășirea Inegalităților, Universitatea din Barcelona
Website: www.creaub.info
Contact: Adriana Aubert

Utilități pentru Protecție Socială și Solidaritate – Institutul Municipal de Formare din
Volos
Website: www.kekpa.org
Contact: Nikolaos Antonakis

Guvernul Catalan, Departmentul de
Ajutor Social și Familie
Website: www20.gencat.cat/portal/
site/bsf/?newLang=en_GB
Contact: Violant Cervera Godia
Email: vcervera@gencat.cat

Centrul Romilor pentru Intervenție Socială
și Studii
Website: www.romanicriss.org
Contact: Margareta Matache
Email: magda@romanicriss.org
Biroul European pentru Informații
despre Romi
Website: www.erionet.eu
Contact: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu

Centrul Pavee Point Travellers
Website: www.pavee.ie
Contact: Frances Keyes
Email: fran.keyes@pavee.ie

Website-ul proiectului: www.rom-up.eu

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar
Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea.

