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Donează o carte pentru un copil!
“Nu trebuie să fie nouă, nu trebuie să aibă coperţi cartonate… adu cartea dragă
copilăriei tale şi ajută-ne să promovăm educaţia de calitate şi în şcolile în care
învaţă copiii romi!”

Campania “Donează o carte” a debutat în luna aprilie 2009, de 8 aprilie (Ziua Internaţională a
Romilor) când Romani CRISSi a lansat “Anul 2009 – educaţie de calitate pentru toţi copiii”, în
cadrul unui recepţii, cu participarea ambasadelor, a instituţiilor şi a societăţii civile din România.
De atunci, s-au colectat 276 de cărţi.
Scopul campaniei este completarea sau constituirea de biblioteci în şcoli în care copiii nu au
posibilitatea de a se bucura de cărţi şi de beneficiile lecturii. Campania face parte dintr-un concept
mai larg al organizaţiei de promovare a interculturalităţii şi a educaţiei de calitate în sistemul
educaţional.
Modul de desfăşurare al campaniei
În prezent, Romani CRISS desfăşoară activităţi interculturale şi de promovare a accesului egal la
educaţie de calitate pentru copiii romi în 90 de şcoli partenere din 20 de judeţe (Ilfov, Cluj, Satu
Mare, Bihor, Bistriţa Năsăud, Sălaj, Maramureş, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Buzău,
Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, Brăila, Sibiu şi Bucureşti), în cadrul proiectului “Paşi
strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor romi”, implementat in parteneriat
cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Asociaţia “Şanse Egale” (Sălaj), Asociaţia Alianţa
Romilor din judeţul Galaţi şi Asociaţia Rhoma Heart llo Rrom (Braşov) si cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
“Investeşte în oameni”.
Instituţiile şi persoanele care îşi manifestă disponibilitatea de a se implica în campanie vor colecta
cărţile. Ulterior, acestea vor fi distribuite de către Romani CRISS şcolilor din anexă (în cele 20 de
judeţe sus menţionate). Cărţile colectate în cadrul campaniei vor fi distribuite cu ocazia activităţilor
interculturale desfăşurate în şcoli şi vor constitui biblioteca sau completarea bibliotecii şcolii.
Copiii care urmează să primească cărţile colectate sunt elevi în clasele I-VIII.

Vizibilitate şi transparenţa
Instituţiile şi persoanele care se vor implica în campanie vor putea opta pentru adăugarea
semnăturii şi/ sau a unui alt element de vizibilitate prin care se poate identifica donatorul. De
asemenea, toate evenimentele organizate de Romani CRISS, care descriu această campanie, vor
menţiona numele donatorilor.
În funcţie de disponibilitate, persoanele sau reprezentanţii instituţiilor care s-au implicat în
campania de donare de cărţi pot participa la activităţile prin intermediul cărora Romani CRISS
distribuie cărţile.
Toţi cei care au donat cărţi vor fi informaţi către ce şcoli şi/ sau copiii au ajuns acestea şi vor primi
fotografii.
Colectarea propriu-zisă a cărţilor se va face constant, din luna septembrie 2009 până în data de 1
noiembrie 2011.
Calendarul donaţiilor
Prima donaţie de cărţi va avea loc cu ocazia serbării care va precede vacanţa de iarnă (14-18
decembrie). Se vor dona cărţile colectate în perioada septembrie -15 decembrie 2009.
Următoarele donaţii vor ţine cont de evenimentele majore din calendarul şcolar, cât şi de
activităţile organizate în şcolile partenere, de către Romani CRISS, până la finele proiectului,
decembrie 2011.
Contact :
Romani CRISS - telefon 021/ 310 70 70.
Georgian Luncă – georgian@romanicriss.org şi
Cezara David – cezara@romanicriss.org

Vă asteptăm să vă alăturaţi acestei campanii !
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Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS este o organizaţie neguvernamentală non-profit, înfiinţată la 4 aprilie
1993. Membrii fondatori ai organizaţiei sunt: Federaţia Etnică a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Ţiganilor al Universităţii René
Descartes (Paris) şi Institutul de Sociologie al Academiei Române.
Romani CRISS apără şi promovează drepturile romilor din România. Romani CRISS oferă asistenţă legală în cazurile de abuz şi lucrează pentru
combaterea şi prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor în toate domeniile vieţii publice, inclusiv în educaţie, locuire şi sănătate.
La Summit-ul EU/US din Londra, în 18 Mai 1998, Romani CRISS a primit Premiul pentru Democraţie şi Societate Civilă, premiu oferit de către
Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.
În cadrul sesiunii Comitetului pentru Organizaţii Neguvernmentale al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a avut loc la New York în ianuarie
2008, Romani CRISS a obţinut statutul special consultativ al Consiliului Economic şi Social (ECOSOC), fiind prima organizaţie de romi din
România şi a cincea din ţara noastră care obţine acest statut.

