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Pentru difuzare imediată 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Fundaţia Secretariatul Romilor în parteneriat cu Fundaţia PACT – 
Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, implementeazǎ   proiectul  
“Promoveazǎ educaţia” în trei comunităţi din judeţul Prahova (orașul Boldeşti-
Scăieni, satele Coțofenești și Poiana Vărbilău din comuna Vărbilău). 
 
Proiectul se desfăşoară în perioada:  1 August 2013 – 31 Iulie 2014. În cadrul 
proiectului, cei doi parteneri vor lucra cu elevi romi și elevi în situaţii sociale 
defavorizate pentru a-i ajuta să aibă rezultate școlare mai bune  în ciclul de 
învățământ primar și în cel de învățământ secundar obligatoriu, și să-și continue 
studiile.  
Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, 50 de elevi vor fi implicaţi în  activităţile de 
educaţie remedială şi sprijin şcolar şi alţi 30 de elevi în activităţile cluburilor Alfatoun 
de educaţie financiară şi socială.  
Acţiunile realizate în domeniul educaţiei  vizează şi familiile elevilor cu care se 
realizeazǎ remediere educaţională, fiind  orientate cǎtre sensibilizarea, favorizarea şi 
consolidarea rolului acestora ca responsabili în vederea exercitării adecvate a 
dreptului la educaţie al copiilor lor. 
 
Proiectul “Promoveaza educaţia”  preia o bună practică dezvoltată în Spania de 
Fundacion Secretariado Gitano (FSG)  prin intermediul proiectului “Promociona”.  
Modelul proiectului spaniol este adaptat la specificul cultural şi administrativ din 
Romania. Pentru realizarea acţiunii  de transfer metodologic a proiectului, în 
perioada 27-29 august 2013 s-a desfăşurat o vizită de studiu şi formare la sediul  
fundaţiei spaniole Fundacion Secretariado Gitano la care au luat parte 10 persoane 
care activează în proiectul din Romania. Sesiunile de instruire s-au axat pe cadrul 
metodologic, instrumentele folosite în activităţile cu elevii şi familiile şi funcţiile 
personalului implicat în proiect.    
Activitățile de dezvoltare comunitară dezvoltate și implementate de Fundaţia PACT  
vor ajuta la crearea capacității în rândul cetățenilor preocupați să ia atitudine și să se 
implice în dezvoltarea comunității, prin înființarea a 3 grupuri de inițiativă. Grupurile 
de inițiativă formate vor stimula și încuraja membrii comunităților să se implice în 
identificarea propriilor nevoi și probleme și să dezvolte soluții la problemele cu care 
se confruntă și vor sprijini procesul educațional din școli. 
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Proiect co-finantat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.   
Cofinanţarea are valoarea de 70000CHF şi reprezintă  89,85% din totalul costurilor 
eligibile ale proiectului.  
 
Despre Fundația Secretariatul Romilor 
Fundația Secretariatul Romilor (FSR) a fost creată în București, la sfârșitul anului 
2009, de către FSG, pentru a gestiona în mod direct programe pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale populației de etnie romă în România.  
 
Despre Fundația PACT 
Prin programele și proiectele organizației, Fundația PACT lucrează direct cu oamenii 
care trăiesc în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea 
structuri ale societăţii civile pe care le numim organizaţii comunitare şi pe care le 
sprijinim sa fie active, eficiente şi eficace, sustenabile şi vizibile în regiunea lor. 
 
Persoane de contact: 

 Adrian Marin, Coordonator de proiect Fundația Secretariatul Romilor, tel.: 
0726134441, email: adrian.marin@gitanos.org 

 Georgiana Cune, Coordonator de proiect Fundația PACT, tel.: 0726772716, 
email: georgiana@fundatiapact.ro. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


