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Raportul conferintei de final a proiectului

In acest numar:
• Raportul conferintei
de final a proiectului
• Observatorul permanent
• Rezultatele proiectului si impactul

Raportul conferintei finale organizata pe 21 februarie in Barcelona este acum disponibil pe website-ul proiectului. Raportul include:
- Scurta descriere a participantilor
- Obiectivele proiectului, metodologie, principalele activitati,
mecanisme de asigurare a calitatii si rezultatelor proiectului
- Scurta descriere a celor 11 experiente educationale de succes
selectate care au facut dovada stiintifica de contribuire la incluziunea romilor in si prin educatie
- Despre urmatorii pasi si sustenabilitatea experientelor educationale de succes in tarile noastre
Pentru intregul raport vizitati site-ul nostru http://romup.eu/activities-ro

• Implicati-va!

Impresii despre conferinta finala a proiectului
Conferinta finala a proiectului a avut un mare impact in Catalonia. Numeroase jurnale ale ONGurilor Romani, mass-media si ale statului au publicat despre eveniment. Mai mult, Grupul de lucru pe Probleme Educationale al Planului Integrat pentru Comunitatea de Romi din Spania face
presiuni pentru initierea procesului de implementare a experientelor educationale de succes in
scolile cu elevi romi.

Observatorul permanent
La ultima intalnire a Grupului pentru Evaluarea Calitatii din cadrul proiectului
organizata in Barcelona la data de 21 martie, membrii grupului au creat Observatorul Permanent pentru experientele de succes in incluziunea romilor.
Observatorul permanent asigura continuitatea evaluarii calitatii dupa finalizarea proiectului. Va fi grupul responsabil de revizuirea si selectarea noilor propuneri de experiente educationale de succes primite prin intermediul web-siteului si se va intalni cel putin de doua ori pe an. Acele noi experiente educative
de succes vor fi publicate si actualizate pe website dupa finalizarea proiectului. Observatorul permanent este compus din romi non-academici, profesori si
cercetatori din cadrul CREA UB, precum consilieri.
Puteti consulta lista membrilor pe website-ul proiectului nostru: http://www.rom-up.eu/permanent-observatory-ro. Lista
va fi actualizata de fiecare data cand noi oameni se vor alatura.
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Rezultatele proiectului si impactul
Proiectul ROM-UP! se termina la finalul lunii martie. De la initierea sa in aprilie 2012 proiectul a avut un numar de rezultate:
• Ghidul electronic “ROM UP! Incluziunea de succes a romilor prin experiente educationale” cu excperientele educationale

de succes selectate si recomandarile despre cum sa fie acestea transferate in alte tari europene;
• „Reteaua Internationala Romani” formata din activisti romi, non-academici si cu radacini rome, cercetatori, actori educa-

•
•
•
•
•
•

tivi, profesori, profesionisti, mediatori scolari/culturali, ONG-uri rome si civile, autoritati europene, nationale si locale,
politicieni si toti actorii relevanti care lucreaza pentru integrarea romilor;
Raportul european “Experiente educationale pentru promovarea integrarii romilor in si prin educatie”;
Raportul european “Vocile comunitatii. Actori implicati in experientele educationale de succes pentru promovarea integrarii romilor in si prin educatie”;
4 seminarii nationale (Bulgaria, Grecia, Romania si Irlanda);
Conferinta finala ROM-UP! in Barcelona;
6 newslettere;
Website-ul proiectului, disponibil in 7 limbi, care va fi utilizat pentru diseminarea principalelor rezultate.

Proiectul a diseminat experientele educationale de succes in Europa si a pus in
ocntact oameni interesati despre incluziunea educationala a romilor din diferite tari,
cu diferite profiluri si din contexte diferite. In cele mai multe tari din cadrul proiectului am obtinut angajamentul din partea autoritatilor sau al organizatiilor profesorilor
in vederea promovarii implementarii actiunilor educationale de succes pentru imbunatatirea incluziunii educationale a comunitatilor de romi. Cateva exemple ale
acestor angajamente sunt redate mai jos.
In Bulgaria moderatorii romi care au participat la Grupul National de Lucru au decis sa organizeze ca parte in activitatile lor Intalnirile Dialogice Literare, urmand
experienta din Spania. Ei au decis sa se concentreze pe scrieri al caror scenariu
poate fi utilizat in ceea ce priveste problema mariajelor timpurii. Aceasi idee a fost de asemenea dezvoltata de catre profesorii cu care Centrul Amalipe lucreaza. Aceasta activitate va fi introdusa in agenda Cluburilor parintilor care au fost stabilite
in scolile incluse in programul de preventie a abandonului scolar implementat de Centrul Amalipe.
In Grecia, in cadrul seminarului national toti participantii au semnat un manifest in favoarea masurilor de combatere a tendintei scolilor cu un numar mare de elevi romi de a deveni segregate. Acesta include masuri de dispersare si prevederi ca
scolile cu elevi romi si scolile vecine sa aplice proiectul pilot. S-a decis sa se continue consultarea, cu scopul de a implica
mai multi cetateni, profesori și politicieni. Municipalitatea din Volos a adoptat acest intreg proces prin trecea unei rezolutii prin
Comitetul sau Executiv. Universitatea din Tesalia s-a angajat sa a ofere formare pentru profesorii din scolile relevante si sa
trimita studenti pentru a sprijini aceste scoli care vor sa puna in aplicare experientele educationale de succes. Intre timp,
Primaria Municipiului Volos s-a angajat sa ofere sprijin prin intermediul infrastructurii si serviciilor sociale in cursul intregului
proces.
In Spania, Guvernul Catalan a decis sa preia punerea in aplicare a experientelor educationale de succes pentru comunitatea
de romi. In cadrul Planului Integrat pentru comunitatea de romi din Catalunia vor continua sa lucreze cu aceste experiente, in
principal, prin intermediul grupului de educatie format din organizatii de romi si reprezentanti din partea autoritatilor catalane.
Dupa conferinta finala a proiectului, directorul general al Departamentului Protectiei Sociale si Familiei si-a luat angajamentul
in mod public intr-o intalnire cu organizatiile romilor si a altor parti interesate, sa promoveze si sa investeasca bani pentru a
imbunatati incluziunea romilor in Catalonia, in principal in punerea in aplicare a actiunilor educationale de succes - actiuni
care s-au dovedit stiintific a fi eficiente privind incluziunea romilor si imbunatatirea situatiei lor educationala.
Counsiliul Europei si proiectul ROM-UP!
Ne face placere sa anuntam interesul aratat de Consiliul Europei in proiectul nostru si rezultatele sale. Ei ne-au contactat
pentru a include proiectul nostru in baza lor de date. Aceasta baza de date are scopul de a compila proiectele transferabile,
inovatoare si orientate spre un impact pe termen lung care au fost identificate ca bune practici, prin intermediul evaluarilor
transversale, inclusiv de catre beneficiari, si validate ca atare de catre Consiliul Europei, Comisia Europeana sau alti parteneri nationali sau internationali. Aceasta baza de date a bunelor practici ofera acces la politicile, strategiile si planurile de
actiune care vizeaza includerea si imbunatatirea situatiei romilor, precum si informatii cu privire la masurile luate de autoritatile tematice in acest domeniu.
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Impactul proiectului in Bulgaria
Raportul si experientele de succes colectate au fost salutate de catre Fundatia America pentru Bulgaria, care, in prezent,
sustine unele dintre cele mai mari initiative educationale pentru integrarea romilor in Bulgaria.

Va puteti implica si dupa sfarsitul proiectului!
Dupa ce proiectul se va termina in martie, va puteti implica prin:
1. Trimiterea de experiente educationale de succes – consultati criteriile si completati formularul de pe site-ul nostru
apoi il transmiteti la adresa info@rom-up.eu: http://www.rom-up.eu./submit-successful-experiineces-ro
2. Inscrieti-va pe Reteaua Internationala Romani pentru dezbateri online – completati formularul de inregistrare
online: http://www.rom-up.eu./romani-network-ro si participati la discutiile de pe forum!
Produse noi disponibile pe site-ul nostru:
- Newsletter 5
- Raportul conferintei de final a proiectului
- Ghidul electronic
- Minutele de la a treia intalnire a consortiului
- Lista membrilor Observatorului Permanent

Coordonator:

Asociatia Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen
Website: www.dromkotar.org
Contact: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org

Organizatii partenere:
Centrul pentru Dialog Interetnic și Toleranță
Website: www.amalipe.com
Contact: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com
Utilități pentru Protecție Socială și Solidaritate – Institutul Municipal de Formare
din Volos
Website: www.kekpa.org
Contact: Nikolaos Antonakis
Email: antonakis.nikos@gmail.com
Centrul Romilor pentru Intervenție Socială
și Studii
Website: www.romanicriss.org
Contact: Margareta Matache
Email: magda@romanicriss.org
Biroul European pentru Informații despre Romi
Website: www.erionet.eu
Contact: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu

Centrul de Cercetare a Teoriilor și
Practicilor pentru Depășirea
Inegalităților, Universitatea din Barcelona
Website: www.creaub.info
Contact: Adriana Aubert
Guvernul Catalan, Departmentul de
Ajutor Social și Familie
Website: www20.gencat.cat/portal/
site/bsf/?newLang=en_GB
Contact: Violant Cervera Godia
Email: vcervera@gencat.cat
Centrul Pavee Point Travellers
Website: www.pavee.ie
Contact: Frances Keyes
Email: fran.keyes@pavee.ie

Site-ul proiectului: www.rom-up.eu

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta punctul de vedereal autorilor, iar Comisia nu
poate fi facuta raspunzatoare pentru modul in care aceasta informatie va fi utilizata.

