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Bucureşti, 11 august 2011 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

Romani CRISS si Doinita Oancea desfăşoară încă o acţiune dedicată prevenirii 
abandonului şcolar  

 
 
Organizaţia Romani CRISS a desfăşurat azi, 11 august 2011, ora 11:00, la Şcoala 
generală nr. 1 din Mărăşeşti, judeţul Vrancea, o acţiune care urmăreşte sprijinirea 
înscrierii la şcoală a copiilor care anul acesta vor începe clasa I-a, precum şi 
prevenirea abandonului şcolar, în cazul colegilor lor mai mari.  
 
La eveniment au participat primarul localităţii Mărăşeşti, profesori ai Şcolii Generale 
nr.1 din Mărăşeşti, inspectoarea pentru minoritati din cadrul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Vrancea, elevii şi părinţii acestora.  
 
Evenimentul organizat de Romani CRISS continuă seria de activităţi din cadrul 
proiectului  

 

“Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a copiilor romi” 
cofinantat din Fondul Social European.  

 

Prin astfel de acţiuni, echipa Romani CRISS își propune să contribuie la eliminarea 
fenomenului de segregare şcolară şi la construirea unui model de bună practică în 
vederea reducerii abandonului şcolar, dar şi la creşterea calităţii actului educaţional în 
rândurile elevilor romi din şcolile implicate în proiect.  

In cadrul acestei acţiuni, printre motivele abandonului şcolar, reprezentanţii Romani 
CRISS au menţionat şi concluziile studiului realizat de organizatie, “Participarea, 
absenteismul şcolar şi experienţa discriminării în cazul romilor din România”, 
conform caruia, “principalele motive pentru abandonul şcolar sunt de ordin economic 
(41,8%). (...) Alţi părinţi participanţi la studiu (12,5%) au plasat responsabilitatea 
renunţării copiilor la şcoală pe seama sistemului şcolar.” 

 

Romani CRISS 



La finalul întâlnirii, echipa Romani CRISS, alături de actriţa de etnie romă, Doiniţa 
Oancea, o sustinătoare a acţiunilor de promovare a drepturilor omului şi a participării 
şcolare, a realizat o donaţie de ghiozdane pentru elevii romi şi neromi prezenţi. 
 
Beneficiarii acestei donaţii sunt 372 de elevi romi şi neromi din judeţul Vrancea: 169 
de copii de la Scoala Generală nr. 1 din Mărăşeşti şi 203 de la Structura-Şcoală cu 
clasele I-IV Siretu- Mărăşeşti. 

“Cele două şcoli beneficiare ale acţiunii noastre de astăzi sunt parte a proiectului “Paşi 
strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie a copiilor romi”. Alături de elevii şi 
profesorii acestor două şcoli am realizat, de-a lungul a doi ani, activităţi precum: c

“M-am alăturat şi acestei iniţiative a Romani CRISS pentru că eu cred cu tărie că toţi 
copiii au dreptul la o şansă pentru educaţie de calitate şi că un mic ajutor, la început 
de drum, va face prima zi de şcoală a unui copil mai frumoasă şi memorabilă” a 
declarat actriţa Doiniţa Oancea. 

lubul 
mamelor, ore de educaţie remedială, ore de educaţie interculturală, întâlniri cu părinţii, 
activitati culturale precum “seara bunicilor”, şi acţiunea numită “Povestea familiei 
colegului meu”. De aceea, întâlnirea noastră de astăzi nu trebuie privită drept un 
eveniment caritabil. Ea ne aduce doar puţin mai aproape de rezultatul aşteptat: un 
viitor cu sanse egale pentru aceşti copii. În plus faţă de acest tip de proiecte, Romani 
CRISS militează şi crede că problemele de abandon şcolar pot fi atenuate dacă s-ar 
face şi mai multe progrese sub aspectul pregătorii iniţiale a cadrelor didactice în 
domeniul educaţiei interculturale” a declarat Magda Matache, director executiv Romani 
CRISS. 

 
Pentru informatii suplimentare puteţi contacta pe: 
Cezara David, Romani CRISS 
Tel.: 021/ 310 70 70, E-mail: cezara@romanicriss.org 
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Despre Fundaţia Romani CRISS 

Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si S

Romani CRISS apara si promoveaza drepturile romilor din Romania. Romani CRISS ofera asistenta 
legala in cazurile de abuz si lucreaza pentru combaterea si prevenirea discriminarii rasiale impotriva 
romilor in toate domeniile vietii publice, inclusiv in educatie, locuire si sanatate. In domeniul educaiei, 
organizatia este activa inca de la infiintare. Cel mai recent proiect educational a avut ca beneficiari 
peste 12.000 de copii din intreaga tara.  

tudii - Romani CRISS este o organizatie 
neguvernamentala non-profit, infiintata la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai organizatiei sunt: 
Federatia Etnica a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Tiganilor al Universitatii René 
Descartes, Paris si Institutul de Sociologie al Academiei Romane. 

In 2008, Romani CRISS a obtinut statutul special consultativ al Consiliului Economic si Social 
(ECOSOC), fiind prima organizatie de romi din Romania si a cincea din tara noastra care obtine acest 
statut.  
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