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COMUNICAT DE PRESA 
 

Romani CRISS lanseaza “Anul 2009 – Educatie de calitate pentru toti copiii”  
Vino cu o carte pentru un copil! 

 
 
Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, de 8 aprilie, Romani CRISS lanseaza “Anul 2009 – educatie de 
calitate pentru toti copiii”. Tinerii romi, Claudiu Raducanu, Constantin si Cristian Mirea, studenti la 
Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti vor sustine un recital de café concert cu accente romani. 
Evenimentul are loc la Clubul Diplomatilor, orele 19.00. 
 
Anul trebuie sa inceape in forta pentru ca: 

a) S-au identificat deja cauzele slabei participari scolare a romilor (vezi numeroasele studii si cercetari in 
domeniui

b) Societatea civila din Romania si autoritatile s-au mobilizat pentru a remedia situatia (vezi cadrul 
legislativ si proiectele curente)  

): segregare scolara, situatie economica precara, invatamant de masa monocultural, pozitia 
de grup marginal  

c) Romani CRISS are la indemana un instrumentii

 
Ce poti face? 
Vino la receptia din 8 aprilie si adu o carte pentru un copil! Nu trebuie sa fie noua, nu trebuie sa aiba coperte 
cartonate…adu cartea draga copilariei tale si ajuta-ne sa promovam educatia de calitate si in scolile in care 
invata copiii romi.  
 
“Anul 2009 – educatie de calitate pentru toti copiii” incepe pe 8 aprilie. Alaturi de noi vor fi Jeri Guthrie-
Corn, Chargé d'Affaires, Ambasada Statelor Unite, Kerry Kennedy, Fondator al RFK Center for Justice and 
Human Rights si Oana Badea, Secretar de Stat, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 
 

 pentru imbunatatirea calitatii educatiei copiilor din 90 de 
scoli, cu termen de garantie de minim de 3 ani si, in acest sens, Romani CRISS, initiatorul anului  “Anul 
2009 – educatie de calitate pentru toti copiii”  cauta sustinatori pentru cauza copiilor romi. 

Pentru detalii, ne puteti contacta la telefon 021/ 310 7070, mobil 0723 818 413, e-mail: 
cezara@romanicriss.org  persoana de contact Cezara David, coordonator relatii publice. 

                                                             
i http://www.eumap.org/topics/minority/reports/roma_education/reports 
ii  “Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor romi” derulat de Romani CRISS – Centrul Romilor pentru 
Interventie Sociala si Studii, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei, Asociatia Sanse Egale (Salaj), Asociatia 
Alianta Romilor din Galati (Galati) si Asociatia Roma Heart Illo Rrom (Brasov) si cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeste in oameni”.  
 

mailto:cezara@romanicriss.org�

