
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Cine suntem? 

Asociația PRO ROMA este o organizație nonguvernamentală, înființată în luna 
septembrie 2008, în baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și 
fundațiilor din România.  

Scopul asociației este promovarea valorilor morale, respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale minorității rome, a drepturilor economice, sociale și culturale ale 
romilor, în context național și european. 

 

Activitati/Proiecte 

 

 

1. Proiect ”ȘCoala aprOaPe de noi”(SCOP), cod RO 095 - 
proiect în parteneriat cu Fundația Iosif 

Proiect finantat de Roma Education Fund (REF) c/o - Dr. Suzanne Wettenschwiler 
Baarerstrasse 12, CH 6300 ZUG, Switxerland 

Zona de implementare: 

1. Judetul Botosani: Albesti, Hiliseu Crisan, Stefanesti, Dorohoi, Cosula 

2. Judetul Neamt: Oniceni, Pipirig, Cracauani, Raucesti, Valea Ursului 

Durata de derulare a proiectului: 12 luni 

Perioada de implementare: 01 octombrie 2011 – 30 Septembrie 2012 

Buget: 86.900 EUR 

Obiectiv general: Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirii accesibilitatii si mentinerii 
in sistemul educaţional a copiilor romi din 10 scoli, situate in 2 judetete din regiunea Nord Est a 
Romaniei (Neamt si Botosani). 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea si furnizarea de servicii de asistenta educationala pentru 200 de copii de 
etnie roma; 



 
 

  

2. Adaptarea de activitati “scoala dupa scoala” pe baza curriculum-ului national din 
invatamantul secundar, in functie de cerintele socio-economice; 

3. Formarea unui numar de 10 mediatori scolari, in vederea furnizarii/facilitarii mentinerii 
copiilor la educatia scolara prin activitati de tip “scoala dupa scoala”; 

4. Dezvoltarea capacitatii institutionale a sistemului educational secundar, prin formarea 
unui numar de 20 cadre didactice care profeseaza in comunitati cu populatie roma. 

Activităţi: 

1. Training mediatori scolari; 
2. Training asistenti educationali; 
3. Activitati after school; 
4. Burse copii; 
5. Ateliere de lucru parinti; 
6. Consiliere parinti. 

Grup ţintă: 200 copii de etnie romă; 200 parinti de etnie roma. 

Rezultate: 

 200 de copii romi elevi in clasele a V-a si a VI-a din 10 unitati scolare, din judeţele 
Botosani si Neamt,beneficiare ale activitatilor after school si burse; 

 10 mediatori scolari ,formati in cadrul unei sesiuni de formare ,care vor fi angajati in 
cadrul proiectului sa lucreze in cele 10 unitati scolare din judeţele Botosani si Neamt; 

 20 cadre didactice (rome si ne-rome) profesori din judetele Neamt si Botosani, formate 
cu privire la problemele legate de sărăcie, excluziune socială şi educaţie interculturală 
din şcoli cu număr semnificativ de romi; 

 10 comunităţi de romi, beneficiare a unui proiect ce vizeaza reducerea abandonului 
scolar; 

 10 persoane rome cu studii, ce vor fi identificate în vederea selecţiei, formării şi angajării 
ca mediator şcolar; 

 10 unitati de invăţământ ce vor beneficia de servicii unui mediator scolar,care vor fi 
selectate in primele doua luni de implementare a proiectului; 

 100 exemplare afise ca materiale promotionale; 
 200 exemplare flyere. 

   

  

 

 



 
 

  

Incluziune sociala 

Asociatia PROROMA a acordat in anul 2011, servicii de informare si consiliere in vederea 
incluziunii grupurilor marginalizate. 

De asemenea, a oferit suport in gasirea unui loc de munca, in obtinerea actelor de identitate, a 
unei locuinte etc. 

S-a oferit orientare scolara pentru elevi si indrumare in vederea obtinerii unor burse scolare 
pentru continuarea studiilor - Programul de Burse Universitare ROMA 
MEMORIAL (RMUSP) – Roma Education Fund; eliberare recomandari 
admitere facultate pe locuri special destinate romilor. 
 

Promovarea culturii roma 

 

Asociatia PRO ROMA promoveaza cultura roma sarbatorind annual principalele 
evenimente ale etniei romilor: 

 27 Ianuarie, Ziua Internationala pentru Comemorarea Memoriei Victimelor 
Holocaustului; 

 20 februarie, Incheierea dezrobirii romilor; 
 8 aprilie 2013, Ziua Internațională a Romilor; 
 25 aprilie, Ziua Holocaustului; 
 Aprilie – Mai, Joia Verde; 
 18 decembrie, Ziua Minoritatilor din Romania. 

 

Situația financiară a Asociației PROROMA 

 

Explicatii 2011 

Venituri 35.573,00 

Cheltuieli 35.130,00 

Excedent/Deficit 443,00 

Resurse umane 31 colaboratori 

 

 



 
 

  

Parteneri și colaboratori 

 

AUTORITĂŢI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

Instituția Prefectului - Județul Iaşi 

Consiliul Județean Iași 

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi 

Direcția de Sănătate Publică Iaşi 

Primăria Municipiului Iaşi 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

 

ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

Fundația Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


