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El projecte ROM-UP!

 Beneficiaris i resultats
del projecte

ROM-UP!, finançat per la Comissió Europea des
d’Abril de 2012 a Març de 2013, compte amb
vuit socis europeus. L’objectiu principal és
crear una Xarxa Gitana Internacional per a
augmentar la consciència sobre les experiències
educatives d’èxit que han demostrat científicament ser efectives en la promoció de la integració social dels nens i nenes gitanos i de tots
els alumnes en general, en termes de consecució de l’èxit educatiu.

 Qualitat del projecte

Objectius específics:

 Informació dels socis

 Difondre experiències educatives d’èxit que

En aquesta edició
 El projecte ROM-UP!
 Caràcter innovador

 Informació del donant

promoguin l’educació escolar en el poble
gitano;
 Desenvolupar estratègies per a implementar
accions educatives d’èxit en els països participants;
 Involucrar al poble gitano en la selecció d’experiències d’èxit educatiu;

 Establir xarxes de coordinació entre el pro-

jecte, la comunitat gitana i els agents educatius amb la finalitat de superar l’exclusió educativa del poble gitano.
ROM-UP! contribuirà a aconseguir les principals
fites del Marc Europeu d’Estratègies Nacionals
per a la Integració del Poble Gitano fins el 2020,
oferint mesures educatives d’èxit explícites, detallades i concretes en l’àrea educativa, per a
esser transferides i implementades en diferents
contextos europeus. Això comportarà una millora tangible en la qualitat de vida del poble gitano, especialment de la dels més vulnerables.
El projecte oferirà mesures d’èxit concretes
per a assegurar que tots els nens i nenes
gitanos i gitanes tinguin accés a una educació de qualitat, garantint la finalització dels
estudis primaris, la reducció en les taxes
d’abandonament escolar i la promoció de
l’accés als estudis superiors.

Caràcter innovador
Principals elements d’ innovació del projecte:
Xarxa gitana. Aquells actors involucrats en l’èxit
educatiu del poble gitano seran inclosos en la
xarxa, que possibilitarà la transferència de
coneixement de les pràctiques educatives d’èxit
a Europa, augmentant la consciència i fomentant
el compromís dels agents rellevants.
El seu enfocament: canviant de bones experiències a experiències d’èxit com es recomana en el projecte INCLUD-ED(1), ROM-UP!
superarà les limitacions de compilacions prèvies
que no avaluaven l’impacte de les experiències
proposades, ni asseguraven el seu èxit i transferibilitat a altres contextos. Aquest canvi permet
centrar-se en aquelles experiències que han
demostrat científicament ser exitoses (sempre i

en qualsevol context). A més, aquestes experiències estan basades en les recomanacions
de la comunitat científica internacional, i implementades a través del diàleg i de l’acord amb la
comunitat gitana. La guia del ROM-UP! informarà sobre com transferir aquestes experiències
a d’altres contextos.
La participació directa del poble gitano en
totes les fases rellevants del projecte, incloent la
seva veu en tots els resultats principals.
La seva directa vinculació amb les
recomanacions de la comunitat científica
internacional i les contribucions de INCLUDED.

(1) INCLUD-ED. Estratègies per a la inclusió i cohesió social a Europa a través de l’educació. 2006-2011. 6é Programa Marc. Ciutadania i governança a la societat del coneixement. CIT4-CT-2006-028603. Direcció General per a
la Recerca, Comissió Europea.
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Beneficiaris del projecte i resultats
Beneficiaris del projecte:
Nens i nenes gitanos i joventut gitana; organitzacions, institucions i altres entitats
que treballen amb nens gitanos; comunitat
gitana de base; professorat, organitzacions
locals, associacions, autoritats públiques i
ONGs sensibles a la inclusió econòmica i 
social del poble gitano i el seu accés a l’educació; organitzacions que treballen amb
nens de comunitats desfavorides
(immigrants, discapacitats, etc.).

Resultats del projecte:
 Guia electrònica “ROM-UP! La inclusió

Visiteu la nostra
pàgina web!
www.rom-up.eu

de l’èxit del poble gitano a través de les
experiències educatives”, amb la selecció
de les experiències educatives d’èxit i les
recomanacions per a transferir-les a altres països europeus;
 La Xarxa Gitana Internacional, formada
per activistes gitanos, gitanos/es no
acadèmics/es i de base, investigadors/






es, actors educatius, professorat, professionals, mediadors/es escolars i culturals,
ONGs gitanes i civils, autoritats locals,
nacionals i europees, polítics i tots els
agents rellevants que treballen per a
aconseguir la integració del poble gitano
en la societat;
Informe europeu “Experiències educatives d’èxit que promouen la integració
del poble gitano a i a través de l’educació”;
Informe europeu “Les veus de la comunitat. Actors involucrats en les experiències
educatives d’èxit que promouen la integració del poble gitano a i a través de
l’educació”;
4 seminaris nacionals (Bulgària, Grècia,
Romania i Irlanda);
Conferència final del ROM-UP! a Barcelona;
6 butlletins de notícies sobre el projecte;
Web del projecte, disponible en 6 idiomes.

Assegurant la qualitat del projecte
La qualitat del projecte, tant en termes del
seu desenvolupament com dels productes
finals, serà garantida per dos comitès externs:
Grup d’Avaluació de la Qualitat: composat per quatre gitanes no acadèmiques,
dues professores i dues investigadores de
CREA UB (Centro Especial de Investigación
en Teorías y Prácticas Superadores de
Desigualdades de la Universidad de Barcelona), en qualitat d’assessors. La seva
funció principal és avaluar les experiència¡es educatives d’èxit rebudes i seleccionar quines seran difoses.

Consell Assessor Europeu: composat per
cinc persones expertes europees - representants d’organitzacions gitanes i activistes
gitanos/es– en el camp del projecte i
reconegudes per les contribucions que han
realitzat en ell. Tindran un rol actiu a través
de l’equip del projecte, els grups de treball
nacionals, els seminaris nacionals i en la
conferència final. La seva funció principal és
recollir i avaluar les experiències educatives
d’èxit rebudes per a seleccionar quines
seran seleccionades per a la seva difusió.

Organització coordinadora:

Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen
Web: www.dromkotar.org
Contacte: Ana Contreras Fernandez
E-mail: info@dromkotar.org

Organitzacions sòcies:
Centre Especial de Recerca en Teories
i Pràctiques Superadores de Desigualtats, Universitat de Barcelona
Web: www.creaub.info
Contacte: Adriana Aubert
E-mail: crea@ub.edu

AMALIPE Centre for Interethnic
Dialogue and Tolerance
Web: www.amalipe.com
Contacte: Teodora Krumova
E-mail: t_krumova@yahoo.com
Utilities for Social Protection and
Solidarity - Municipal Training
Institute of Volos
Web: www.kekpa.org
Contacte: Nikolaos Antonakis

Generalitat de Catalunya, Departament
de Benestar Social i Família (Dpto. de
Bienestar Social y Familia)
Web: www20.gencat.cat/portal/site/
bsf/?newLang=en_GB
Contacte: Violant Cervera Godia
E-mail: vcervera@gencat.cat

Roma Center for Social Intervention and Studies
Web: www.romanicriss.org
Contacte: Margareta Matache
E-mail: magda@romanicriss.org

European Roma Information Office
Web: www.erionet.eu
Contacte: Marta Pinto
E-mail: marta.pinto@erionet.eu

Pavee Point Travellers Centre
Web: www.pavee.ie
Contacte: Frances Keyes
E-mail: fran.keyes@pavee.ie

Web del projecte: www.rom-up.eu

Informació de l’organisme finançador
Programa d'Aprenentatge Permanent: oportunitats d'educació i formació per a tots
El Programa d'Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea permet a les persones en totes les etapes de la seva vida a
participar en experiències estimulants d'aprenentatge, així com contribuir al desenvolupament de l'educació i la formació a tot
Europa.
Amb un pressupost de gairebé 7000 € milions per 2007 i 2013, el programa finança una sèrie d'accions que inclouen intercanvis,
visites d'estudi i activitats de creació de xarxes. Els projectes estan destinats no solament per als estudiants i els alumnes, sinó
també per a professors, formadors i tots els altres actors involucrats en l'educació i la formació.
A més, el programa inclou les accions Jean Monnet que estimulen l'educació, la reflexió i el debat sobre la integració europea,
amb la participació d'institucions d'educació superior a tot el món.

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix l'opinió de l'autor, i la Comissió
no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer de la informació continguda en aquest document.

