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Proiectul „ÎnvăŃăm pentru viaŃă” 

 
Pe parcursul anului şcolar 2010 - 2011, AsociaŃia AlianŃa Civică a Romilor din 
România implementează proiectul „ÎnvăŃăm pentru viaŃă”, finanŃat de 
ReprezentanŃa UNICEF România.. 
 
Acest proiect isi propune sa deruleze o campanie de informare în 24 de 
comunităŃi de romi din 12 judeŃe din România, cu scopul de a informa familiile de 
romi despre importanŃa şi oportunităŃile participării la educaŃie a copiilor romi şi a-
i sprijini pe aceştia să se înscrie la şcoală, in vederea reducerii abandonulului 
şcolar. 
 
Abordarea activităŃilor din proiect pe principii de interculturalitate are drept scop 
principal realizarea unor relaŃii de acceptare şi comunicare între şcoală, elevi şi 
comunitate. 
 
Proiectul se derulează în 24 de comunităŃi din 12 judeŃe: 
 

Judet ComunităŃile 

Arad Sântana; Vladimirescu 
Bacau Dofteana, Dragomir/Berzunti 
Botosani Dorohoi/Drochia; Hiliseu Horia 
Braşov Săcele; Zărneşti 
Caraş Severin ReşiŃa; Bocşa 
Călăraşi VasilaŃi; Chirnogi 
ConstanŃa Făurei/Băneasa/; Dobromir 
Covasna Valea Crişului; Hăghig 
MehedinŃi Punghina; Gârla Mare 
Sibiu Brateiu; Vurpăr 
Tulcea Babadag/Bendea; Măcin/Saccea 
Vrancea Homocea; Slobozia Bradului (Cornetu) 

 
 
Scopul proiectului este de crestere a ratei participarii scolare a romilor, 
răspunzând unei probleme identificate de  organizaŃiile neguvernamentale ale 
romilor, aceea a unui abandon şcolar crescut al elevilor romi . 
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Obiective: 
Obiectivul 1. Informarea familiilor de romi asupra importantei educatiei copiilor 
Obiectivul 2. Facilitarea (re)înscrierii la şcoală a copiilor identificaŃi 
Obiectivul3. Monitorizarea adaptării în mediul şcolar a copiilor romi înscrişi 
 
Grupul-Ńintă este reprezentat de (i) copiii de vârstă prescolară si scolară cu risc 
de abandon, (ii) copiii care au abandonat recent, care pot fi reintegrati in sistemul 
de invatamant şi (iii) copiii cu abandon scolar de durata, pentru programul a II-a 
şansă. 
 
ActivităŃi principale: 
� Organizarea de către campaignerii locali ACRR de întâlniri pregătitoare cu toŃi 

actorii locali relevanŃi: şcoala, primăria, inspectoratul şcolar, mediatorii şcolari 
şi sanitari, liderii romi şi experŃii romi în vederea prezentării proiectului şi 
iniŃierii de parteneriate locale pentru susŃinerea acestuia; 

� Organizarea de întâlniri comunitare – Forumul PărinŃilor Romi – facilitate de 
campaignerii locali ACRR, în care părinŃii copiilor romi identificaŃi sunt invitaŃi 
să-şi facă cunoscute autorităŃilor locale problemele cu care se confruntă, să 
discute în comunitate pe teme ca beneficiile participării la educaŃie a copiilor 
romi, combaterea segregării şcolare pe criteriul etnic şi educaŃie de calitate şi 
pentru copiii romi. De asemeni este de aşteptat ca reprezentanŃii şcolii să 
prezinte comunităŃii oferta educaŃională pentru anul şcolar următor. 

� Înscriere şi reînscriere la scoală în clase mixte a copiilor romi din comunităŃile 
identificate, care prezintă risc de abandon şcolar. 

� Distribuirea de materiale scolare pentru copiii înscrişi şi reînscrişi la şcoală : 
ghiozdan cu rechizite şi un articol de îmbrăcăminte-jachetă 

� Monitorizarea parcursului şcolar al copiilor înscrişi şi reînscrişi în ceea ce 
priveşte adaptarea, frecventa şi emiterea de recomandari de imbunatatire a 
acestora. 

� Comunicarea rezultatelor proiectului în reŃeaua inspectoratelor şcolare si 
catre Ministerul EducaŃiei în vederea îmbunătăŃirii măsurilor de intervenŃie în 
comunităŃile Ńintite. 

 
Rezultate aşteptate: 
� Implementarea unei campanii de informare în rândul familiilor de romi care au 

copii cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala 
� Inscrierea in sistemul scolar a unui procent cat mai mare din copiii romi 

identificaŃi în cele 24 de comunităŃi 
� Preluarea datelor si rezultatelor proiectului de catre minister si inspectorate 

scolare in vederea monitorizarii continue a situatiilor din comunitatile vizate 
� Advocacy la nivelul autoritatilor locale pentru continuarea activităŃii 

mediatorilor şcolari existenŃi şi angajarea de noi mediatori scolari romi în 
şcolile cu număr semnificativ de elevi romi în care aceştia nu există. 


