PREZENTARE PROIECT
Servicii integrate educaționale pentru comunităţile de romi
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Număr identificare: POSDRU/162/2.2/S/140080

Beneficiar: Roma Education Fund Romania
Parteneri:
1. Agenţia de Dezvoltare Comunitară ,,ÎMPREUNĂ”, Partener 1 naţional
2. Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), Partener 2 transnaţional

Perioada de implementare: Aprilie 2014- August 2015
Regiunile în care se derulează proiectul: Centru, Nord Est, Sud Est, Bucureşti Ilfov şi Sud Muntenia
Valoare totală proiect: 8.687.106,12 RON
Scopul proiectului
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitarii
inserţiei acestora pe o piaţa a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a
şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Obiectivele proiectului
 Asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie romă, care nu au absolvit învăţământul obligatoriu
(au absolvit învăţământul primar, însa nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea programului „A
doua şansă”, dar şi a unui pachet de servicii integrate de orientare şi consiliere şi subvenţii;
 Asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflaţi în risc
de părăsire timpurie a sistemului, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare şi
consiliere, suport educaţional suplimentar şi subvenţii;
 Îmbunătăţirea competenţelor a 220 de persoane implicate în implementarea măsurilor de prevenire şi de
corectare a părăsirii şcolii a persoanelor de etnie romă.

Grup ţintă






500 Elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
500 Părinţi/tutori ai elevilor cu de risc părăsire timpurie a şcolii;
310 Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
150 Persoane implicate în dezvoltarea şi implementarea de programe educaţie tip „A doua şansă”;
70 Persoane implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului şcolar.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
“Servicii educaţionale integrate pentru comunităţile de romi” Contract nr. POSDRU/162/2.2/S/140080
Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Parteneri:

Fundația Roma Education Fund România
Telefon: 021 2000 600
Fax: 021 312 50 49
office@romaeducationfund.ro
www.romaeducationfund.ro

Principalele activităţi ale proiectului
 Dezvoltarea unei platforme online pentru educaţia grupurilor dezavantajate;
 Implementarea de măsuri corective de părăsirea şcolii prin derularea programului A doua şansă pentru 310
adulţi romi care nu au finalizat învăţământul primar obligatoriu;
 Implementarea de măsuri preventive de părăsirea şcolii prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la Limba
Romana şi Matematica/Istorie pentru 500 elevi din clasele IX-XII/XIII;
 Acordarea de subvenţii, burse şi premii celor 810 beneficiari ai proiectului;
 Spijinirea beneficiarilor proiectului în dezvoltarea personală prin activităţi de mentorat, orientare şi consiliere;
 Organizarea unei tabere pentru dezvoltarea personală a elevilor romi;
 Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii prin
organizarea a 2 cursuri de formare şi 3 sesiuni de schimb de experienţă;
 Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurie a şcolii în cele 5 regiuni cărora li se adresează
proiectul;
 Organizarea unei campanii pentru creşterea nivelului de informare şi constientizare a membrilor comunităţilor
de romi şi personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii;
 Realizarea unei conferinţe europene privind măsurile de menţinere şi reintegrare în şcoală a copiilor romi.

Rezultatele aşteptate ale proiectului













Un web-site al proiectului pentru diseminarea informaţiilor privind serviciile pe care le oferă proiectul;
O platformă online inter-regionala pentru educaţia grupurilor dezavantajate;
O bază de date a proiectului;
310 Adulţi romi care nu au absolvit învăţământul obligatoriu beneficiari de măsuri corective de părăsirea şcolii
prin participarea la programul A doua şansă;
500 Elevi de clasele IXXII/XIII Beneficiari de activităţi de sprijin educaţional pentru implementarea măsurilor
preventive educaţionale;
810 Beneficiari ai pachetului de servicii integrate de mentorat, de orientare şi consiliere şi subvenţii, burse şi
premii;
O tabără organizată pentru dezvoltarea personală a elevilor romi;
Cursuri de formare a profesorilor, mentorilor şi a monitorilor şcolari;
Sesiuni de schimburi de experienţă a lecţiilor învăţate şi bunelor practici în implementarea programelor de
prevenire şi corectare a părăsirii şcolii;
Un studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul;
O campanie de informare şi conștientizare pentru actorii implicaţi în măsuri de prevenire şi corectare a
părăsirii şcolii de către elevii romi în 50 de comunități de romi și 50 de școli din regiunile proiectului;
1 Conferinţă europeană cu minim 70 de participanţi care va extinde la nivel european aria de conștientizare
asupra problematicii părăsirii timpurie a şcolii de către romi.
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