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Raport final
Campania de informare
”Acum ai o şansă în plus, învaţă mai departe!”.
Asociaţia Divers Tîrgu Mureş şi Asociaţia Pakiv România au implementat în cadrul
proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă –
Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” în perioada 7-21 iunie 2011
Campania de Informare pe Educaţie ”Acum ai o şansă în plus, învaţă mai departe!”.
Caravana locurilor speciale s-a deplasat în comunităţile de romi din Glodeni, Band,
Grebenişu de Câmpie, Băgaciu, Iernut, Luduş, Tîrnăveni, Ogra, Sînpaul şi Sîngeorgiu de Mureş.
Scopul campaniei a fost informarea elevilor de etnie romă din clasele a VII-a şi a VIII-a şi a
părinţilor acestora despre necesitatea continuării educaţiei formale și importanţa participării
tuturor copiilor la procesul educațional începând cu grădinița. S-a subliniat faptul că accesul la
educaţie reprezintă fundaţia unui viitor mai bun. S-au purtat discuţii despre beneficiile finalizării
ciclului liceal, elevii primind informaţii despre modalităţile de accesare a burselor de studii.
Membrii CISPER s-au împărțit în două echipe, din fiecare făcând parte câte un voluntar ca
model de succes. Într-o primă etapă, au fost selectate comunităţile beneficiare, au fost contactate
factorii locali (mediatori şcolari, lideri romi, cadre didactice etc.). După pregătirea voluntarilor,
cele două echipe s-au deplasat succesiv pe teren în localităţile sus menţionate. Întâlnirile cu elevii
şi părinţii acestora s-au desfăşurat în şcoli, sesiunile de informare fiind structurate pe două părţi:
prezentări şi discuţii. Benefiicile educaţiei au fost reprezentate pe cartonaşe, astfel elevii putând fi
provocaţi la discuţii pentru a intui singuri care sunt avantajele continuării studiilor. Au urmat
mărturiile voluntarilor de enie romă care sunt studenţi. În partea a doua, s-au discutat aspecte
specifice admiterii în învăţământul liceal penru anul de studii 2011-2012 şi măsuri menite să
încurajeze educaţia (burse pentru romi la liceu şi facultate, completarea studiilor prin programul
„A Doua Şansă”.
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În cadrul campaniei au fost informaţi 205 elevi și 67 de adulţi, au fost distribuite 300
materiale informative (pliante, fluturaşi campanie) şi au fost identificate probleme cu care se
confruntă comunităţile.
La şedinţa publică de repartizare a locurilor speciale s-au prezentat 69 de elevi romi, dintre
aceştia 13 fiind elevi din şcolile unde s-a făcut informare (5 elevi din Sînpaul, 1 elev din Band, 2
elevi din Iernut, 2 elevi din Ogra, 2 elevi din Luduş şi 1 elev din Grebenişu de Câmpie). Aceştia
au optat în general pentru licee care le vor oferi la sfârşitul celor patru ani de studii și calificări în
anumite meserii.
Pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi, elevii au avut nevoie de o recomandare
scrisă din partea unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită care să
ateste apartenenţa lor la etnia romă. Pentru acesta, 3 elevi au apelat la serviciile CISPER Centru
Tîrgu Mureş.
Tot în cadrul campaniei au fost consiliaţi şi informaţi 4 liceeni, 3 dintre aceştia dorind să
urmeze cursurile Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş.
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