RAPORT
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Sibiu, 25 iunie 2015

În cadrul proiectului Proiectului „Rețeaua de Incluziune Socială a Romilor – Capacitare și Advocacy”,
finanțat de Fondul ONG, granturi SEE 2009-2014, a avut loc evenimentul regional de advocacy, având ca temă
„Accesul copiilor romi la educație ”.
Evenimentul a fost organizat cu ajutorul Asociației Kardinal, organizație membră RISOROM Sibiu şi a
avut ca scop principal aducerea în atentia autorităților locale, problemele cu care se confruntă comunitățile
de romi, de a discuta pe marginea acestor probleme, cu focusare pe problemele de educație și de a găsi
posibile soluții pentru diminuarea acestora.
Acest eveniment a fost găzduit de Hotel Continental Forum, bucurându-se de participarea a peste 30
de persoane din partea unor instituţii guvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, ONG-uri, precum
şi a unora dintre membrii reţelei RISOROM.

Întâlnirea s-a desfasurat între orele 9.30 – 13:30 după urmatoarea structură:
09:30 – 10:00 – Înregistrarea participanților, cafea de bun venit
10:00 – 10:30 – Introducere
10:30 – 11:30 – Accesul egal la educație
11:45 – 12:45 – Situația copiilor din comunitatile dezavantajate din jud. Sibiu: Turnisor, V. Aron, Gusterita,
Rusciori, Răsinari, Roşia, etc.
12:45 – 13:15 – Sesiune de întrebări și răspunsuri
13:15 – 13:30 - Concluzii. Închiderea evenimentului
În debutul întâlnii s-a discutat despre importanța accesului egal la educație. Orice copil indiferent de etnie să
aibă acces la un proces educațional de calitate.
La eveniment au participat diversi reprezentanți ai autorităților și organizațiilor locale cât și reprezentanți ai
organizațiilor din județele Mureș, Alba și Harghita.

Diversitatea participanților și relevanța acestora vizavi de subiectul abordat a condus la discuții foarte
productive și animate. S-au adus în atenție atât cauzele problemelor, resursele disponibile cât și bunele
practici deja existente.
La finalul întâlnirii s– au prezentat câteva posibile soluţii pentru rezolvarea problemelor printre care :
-

promovarea și multiplicarea bunelor practici și abordărilor cu rezultate dovedite.

-

posibilitatea semnării unui parteneriat între toți actorii care se lucrează deja pentru rezolvarea
problemelor educației în rândul copiilor.

-

Responsabilizarea factorilor de decizie pentru alocarea resurselor necesare în sprijinul educației
copiilor din comunitățile vulnerabile.

