CENTRE COMUNITARE EDUCAŢIONALE
Implementator: CENTRUL ROMILOR DE POLITICI DE SĂNĂTATESASTIPEN în parteneriat cu CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV.
Finanţator: Fondul de Educaţie pentru Romi Budapesta
Perioada de implementare: Martie 2009 - Februarie 2010
Valoare : 60.000 Euro
SCOP:
• De a asigura o educaţie de calitate şi un mediu educaţional integrat şi
îmbunătăţit pentru elevii romi printr-o intervenţie comprehensivă.
OBIECTIVE:
• Elaborarea şi implementarea unei strategii de advocacy şi lobby pentru a
determina autorităţile locale să susţină planul de desegregare
SASTIPEN.
• Intergrarea copiilor romi în şcolile majoritare prin stabilirea Centrelor
Comunitare Educaţionale pentru Romi.
• Conştientizarea părinţilor romi cu privire la importanţa educaţiei
copiilor lor şi implicarea lor în procesul educaţional prin participarea în
cadrul comitetelor de părinţi ori a Consiliului Reprezentativ al
Părinţilor.
• Obţinerea suportului comunităţii privind accesul la educaţie prin
asigurarea accesului romilor adulţi pe piaţa muncii
ACTIVITĂŢI:
1. Elaborarea şi implementarea unei strategii de advocacy şi lobby;
2. Mixarea copiilor din scolile din comunităţile Dârvari - Ciorogârla şi Sinteşti
– Vidra.;
3. Crearea Centrelor Comunitarea Educaţionale care vor avea următoarele
funcţii:
a. Oferirea de cursuri după şcoală;
b. Informare şi consiliere a copiilor şi părinţilor romi privind
oportunităţile educaţionale;
c. Organizarea de activităţi extracurriculare;
4. Oferirea de asistenţă Consiliului Reprezentativ al Părinţilor de a dobândi
personalitate juridică;
5. Organizarea de gradiniţă estivală pentru copiii romi şi neromi;
6. Organizarea unei tabere de vară pentru elevii romi şi neromi din clasa a IV
a;

7. Oferirea de cursuri de calificare pentru părinţii romi;
8. Pregătirea de cursuri de formare pentru autorităţile locale în vederea
accesării fondurilor europene necesare continuării procesului de
îmbunătăţire a accesului la educaţie pentru copiii romi.
Beneficiari:
• 20 de elevi romi clasa aIa;
• 40 de elevi romi şi neromi clasa aIVa;
• 20 de elevi romi clasa a VIIIa;
• 40 de copii care vor participa la grădiniţa estivală;
• 80 de părinţi romi care vor beneficia de cursuri de calificare;
• Cadrele didactice ale celor două şcoli din localităţile : Sinteşti şi Dârvari;
• Autorităţile locale;
• Comunitatea romă.
REZULTATE PRECONIZATE
a. Aprobarea şi sprijinul Planului de desegregare de către autorităţile
locale din cele două comunităţi beneficiare din judeţul Ilfov.
b. Creşterea nivelul de educaţie a 40 de copii romi şi facilitarea
integrării lor ca urmare a înfiinţării Comunităţii Centrul Educational
pentru Romi
c. Creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi părinţilor romi cu
privire la beneficiile educaţionale.
d. Stimularea participării copiilor romi în primul an şcolar prin
organizarea grădiniţei estivale.
e. Stabilirea de parteneriate între autorităţile locale şi Sastipen pentru
accesarea Fondului Social European.
STADIUL PROIECTULUI : Finalizat la 04.02.2010.

