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CINE SUNTEM NOI
Anul 2019. Cu siguranță nu am lăsat să treacă neobservat, mai ales că ...
de 20 de ani suntem #Împreună.
Agenția Împreună este mai mult decât un job. Agenția e o familie.
Creștem oameni și dăm voce celor fără glas.
În tot acest timp am oferit publicului larg povești despre oameni care ne
învață să strângem din dinți și să fim mândri că suntem romi. Prin munca
noastră ne dorim să arătăm contribuția romilor în societatea românească
și de asemenea, tratarea romilor ca minortate, nu ca grup social.
Oferim instrumente de a lupta cu rasismul generat de ignoranță în
vederea construirii unei societăți mai incluzive și diverse. Încercăm să
diseminăm către un public cât mai larg un mod de a-și face treaba bazat
pe respect și pe promovarea diversității.
Ne place să credem că suntem mai mult decât o Fundație și că
reprezentăm acea parte de Românie frumoasă în care, cu siguranță, ne
dorim să ne creștem copiii ÎMPREUNĂ.
De 20 de ani #ÎmpreunăSuntemMishto!
Echipa Fundației Agenția „Împreună”

COALIŢIA PENTRU ROMI:
ELABORARE ŞI MONITORIZARE
DE POLITICI PUBLICE
Unul dintre proiectele care a vizat

Studiul aceste ne-a arătat că, deși

îmbunătățirea politicilor publice pentru

accesul la anumite servicii și bunuri s-a

romi prin implicarea unui număr cât mai

îmbunătățit, cei mai vulnerabili dintre

mare de organizații rome și pro-rome a

romi au rămas încă în situații puternice

fost „Coaliția pentru romi: elaborare și

de excluziune.

monitorizare

de

politici

publice”,

cofinanțat din Fondul Social European

Mai

mult

decât

prin Programul Operațional Capacitate

accesului nu înseamnă și îmbunătățirea

Administrativă 2014-2020, COD SIPOCA

calității serviciilor. Implicarea civică a

333/ SMIS2014+ 110998.
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îmbunătățirea

redusă,
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fel

și

rezultatele educaționale. Recomandările
Scopul acestui proiect a fost acela de a

noastre ca urmare a studiului au fost de

crește

a

a promova educația incluzivă de calitate

partenerilor sociali de a participa activ

astfel încât școala să se adreseze tuturor

la elaborarea și monitorizarea politicilor

copiilor

publice vizând incluziunea romilor.

interculturalitate

capacitatea

ONG-urilor

și

și

să
și

promoveze
de

a

dezvolta

programe de împuternicire și dezvoltare
Pentru a putea fundamenta propunerea
de politică publică, am realizat un studiu
amplu

(cantitativ

identifică

și

principalele

calitativ)

care

nevoi

ale

comunităților de romi din România pe
domenii

precum

educație,

implicare civică, locuire.

sănătate,

comunitară.

Prin intermediul acestui proiect, a fost înființată una dintre cele mai mari Coaliții
pentru romi formată din peste 70 de organizații rome și pro-rome care și-au stabilit o
agendă comună solicitând decidenților politici coerente de dezvoltare și mecanisme
prin care să fie promovată istoria și identitatea etnică a romilor, ca parte a bogăției
identitare românești.
Complementar activităților deja menționate, au fost organizate 4 cursuri de formare
la care au participat 84 de persoane, membri ai ONG-urilor din coaliție. Cursurile au
vizat: elaborarea de și monitorizarea de politici publice, comunicare și planificare
strategică.

Câteva testimoniale ale participanților la cursuri:
Cursurile mă ajută în munca de
dezvoltare comunitară în comunitățile
sărace de romi – Parno Marius Imre

Cursurile au contribuit la creșterea
stimei mele de sine – Costache Ciprian

Informațiile primite la cursuri îmi sunt
utile atât in procesul de dezvoltare
personală,
cât și în procesul de
implicare în activitatea societății civile
– Constantin Dumitrașcu

În cadrul Coaliției, experții angrenați în implementare proiectului alături de
reprezentanții ONG-urilor care fac parte din Coaliția pentru Romi au elaborat
o politica publică în domeniul incluziunii romilor. Tema acesteia a fost decisă de
comun acord de către membrii Coaliției în baza unor criterii bine stabilite (precum
gravitatea problemei, numărul de persoane afectate, capacitatea Coaliției de a
influența decidenții).
Strategia pe care o propunem Guvernului României
va fi construită din
perspectiva unei noi paradigme, bazate pe trei piloni principali:
1. Includerea măsurilor propuse pentru atingerea obiectivelor specifice în
Programele naționale sectoriale existente sau propunerea de noi programe
naționale cu adresabilitate specifică, acolo unde este cazul;
2. Implicarea comunității în realizarea măsurilor propuse-prin reprezentanții UATurilor, GAL-urilor, prin inițierea unor protocoale de colaborare
interinstituțională.
3. Monitorizarea și evaluarea de rezultat și de impact a programelor naționale, pe
de o parte și a proiectelor locale de ce adresează problematica incluziunii
sociale a romilor, pe de altă parte.
Ca urmare a acestui proiect, Agenția Națională pentru Romi a preluat politica
publică realizată, aceasta constituind o bază pentru noua Strategie de Incluziune a
Romilor care va fi finalizată în anul 2020.

Fighting human trafficking in
Romania
Proiectul

„Fighting

human

Astfel,

pe

de

o

parte

a

fost

trafficking in Romania”, finanțat de

realizată o cercetare de tip desk

Norwegian Church Aid și Church of

research care lărgește orizontul

Sweden, se desfășoară în perioada

întrebărilor și îndeamnă la mai

martie 2019 – decembrie 2021.
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ne
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1

gradul de sensibilizare și înțelegere
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de
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și
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Creșterea

dezbaterilor

dintre

acest

actori relevanți ai acestui domeniu

fenomen în procesele de dezvoltare

pentru a intensifica colaborarea de

comunitară și a incapacității de a

calitate și de lungă durată între

oferi răspunsuri.

instituțiile
comunități.

statului,

ONG-uri

și

Studiul a fost bine primit de către societatea civilă și diseminat în cadrul mai multor
întâlniri publice aducând pe agenda publică dezbaterea despre soluții pentru
limitarea fenomenului traficului de persoane în România.
Pe de altă parte, am realizat cursuri pe tematica anti-trafic pentru:

50

CADRE
DIDACTICE

19

POLIȚIȘTI

15

JUDECĂTORI

De asemenea, am realizat un kit pedagogic pentru cadrele didactice, precum și un
concurs pe această tematică, 34 de idei fiind premiate și urmând a fi puse în
practică la clasă.
Impresii împărtășite de participanții la cursurile de formare:

Dialog, deschidere foarte mare din partea
organizațiilor și a formatorului, prezentarea
unor cazuri concrete și a unor soluții de
prevenire a traficului de persoane.

Oameni foarte bine pregătiți care mi-au
oferit informații pe care nu le știam,
emoțiile pe care le-au transmis și
motivația cu care o să fac și eu ceva.

TRUSTED - EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ DE CALITATE ÎN
JUDEȚUL BACĂU
Promovarea educației incluzive de calitate este una dinte misiunile Fundației
noastre.

Vedem

constant

școli

dezavantajate

în

care

infrastructura

educațională este precară, competențele cadrelor didactice și capacitatea
acestora de a lucra cu elevi provenind din medii dezavantajate sunt limitate,
interacțiunea școală-elev–părinte este dificilă și bazată pe neîncredere. În
ultimii ani, am format sute de cadre didactice din județul Bacău pe tema
interculturalității îndemnându-i să aplice la clase metode inovative și adaptate
la nevoile elevilor, promovând diversitatea. Mai mult decât atât, am sprijinit
peste 50 de școli să învețe cum să atragă resurse suplimentare către școală prin
proiecte nerambursabile, peste 40 de proiecte depuse, iar 6 proiecte au obținut
finanțare în valoare totală de aproximativ 200000 Euro.
Cele două direcții de acțiune ale acestui proiect sunt:
(1) Componenta de Modele de Succes și
(2) Componenta de Asistență Tehnică.
Împreună, aceste direcții contribuie la atingere scopului proiectului, respectiv
îmbunătățirea educației incluzive de calitate la nivelul județului Bacău.

Promovarea diversității și a
modelelor de succes în școala –
Ce vrei să te faci când vei fi mare?
De mai bine de 10 ani suntem preocupați să oferim
fiecărui copil șansa la o educație incluzivă de
calitate. Știm că pentru a face acest lucru, avem
nevoie să creăm cadrul necesar școlilor pentru a
promova nondiscriminarea, diversitatea și respectul.
Cea mai buna variantă găsită de noi este investiția în
abilitățile socio-emoționale ale elevilor. Astfel, prin
programul Ce vrei să te faci când vei fi mare? început
încă din 2011 în Bacău, creăm materiale pentru
promovarea diversității, desfășurăm cursuri de
formare în școli și extindem experiența modelelor de
succes rome la toate grupurile vulnerabile din
România (copii romi, copii cu dizabilități, copii
afectați de sărăcie).
În anul 2019, am oferit personalului educațional
cursuri de formare pentru a promova educația
interculturală și educația incluzivă de calitate. Am
format 37 de cadre didactice din ciclul gimnazial și
liceal în domeniul educației interculturale și 51 de
cadre didactice și directori în domeniul educației
incluzive de calitate. De asemenea, am creat 5 noi
materiale educaționale pentru a promova abilitățile
socio-emoționale în rândul elevilor: versiunea audio
a poveștii Zuralo și rotița fermecată, broșura 12
oameni. 12 povești, trilogia Tales from The Land of
Blue-Green Houses, setul de Kamishibai folosind
trilogia Zuralipen dezvoltată în 2018 și povestea
Sperietoarea.
Elevii au fost foarte receptivi, în final am
plecat cu promisiunea să facem o tradiție ca
la fiecare oră de educație socială să le
prezint o poveste despre Zuralo sau să
abordăm printr-un joc, tema diversității
culturale. - Amintiri de la un cadru didactic

În plus, am creat un program de
mentorat în vederea sprijinirii
tranziției elevilor de la ciclul
gimnazial către cel liceal. În vederea
derulării programului de mentorat,
am format 124 de liceeni pentru a
promova incluziunea și acționa ca
mentori, iar 118 liceeni cu risc de
abandon școlar au primit un grant de
studiu lunar și au avut întâlniri
sâptămânale cu mentorii lor. În
vederea consolidarii comunității
LIKEROM, am organizat două
întălniri la care au luat parte
profesioniști romi din diverse
domenii
(avocatură,
medicină,
educație etc). Pe lângă toate
acestea, am organizat cursuri
academice despre sociologia muzicii
tradiționale rome în 3 Universități
(București, Cluj, Iasi). Nu în ultimul
rând, din dorința ca tinerii să fie
implicați în dezvoltarea comunității
și pentru a promova educația
incluzivă de calitate, am colaborat
cu 3 asociații de elevi și studenți.

Sprijin oferit școlilor pentru
atragerea de resurse în școli
Componenta de Asistență Tehnică s-a născut din
dorința de a veni în sprijinul cadrelor didactice de la
nivelul unităților de învățământ implicate în cadrul
proiectului „TrustED - Educație Incluzivă de Calitate
în județul Bacău”. Din discuțiile pe care le-am avut,
am înțeles faptul că multe dintre acestea și-ar dori să
atragă fonduri suplimentare pentru nevoile
identificate la nivelul comunității, însă fie nu cunosc
pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a face acest
lucru, fie inițiative anterioare nu au primit finanțare.
Astfel, în cadrul Componentei de Asistență Tehnică
s-au urmărit două aspecte. Pe de o parte,
participanții au fost formați în domeniul scrierii și
managementului de proiecte, pe de altă parte,
aceștia au fost sprijiniți în vederea scrierii și
depunerii unor cereri de finanțare în domeniul
educațional.
De cele mai multe ori, cuantificăm rezultatele unui
proiect prin intermediul numerelor obținute. În acest
caz, ar trebui să punctăm numărul de școli
gimanziale și licee implicate, numărul de persoane
participante la cursurile de formare și numărul de
proiecte depuse. Considerăm însă mult mai
important să menționăm comunitatea pe care am
construit-o, încrederea în forțele proprii pe care am
observat-o la mulți dintre participanții noștri,
precum și multiplele schițe de proiect care ne-au
trecut prin mâini. Parte dintre aceste schițe s-a
concretizat în proiecte depuse, aflate acum în faza
de evaluare, în timp ce altele încă așteaptă apelul de
proiecte potrivit.

Impresii împărtășite de
participanții la cursurile
de formare:

„Trainerii au insistat pe
detalii privind formularea
nevoilor/problemelor,
obiectivelor etc.
Disponibilitatea de a oferi
informații suplimentare în
afara sesiunilor de lucru.
Mulțumim!”

„Formatorii au fost foarte
flexibili, explicațiile fiind
adaptate fiecărei sarcini, situații
în parte. Mulțumim pentru
informații și pentru răbdare. A
fost cel mai util curs de scriere
de proiecte. Informații clare,
concrete și traineri foarte bine
pregătiți.”

Școala mea incluzivă și
tolerantă
În anul 2018-2019, după ce tema Scalavia Romilor în Principatele
Române și Holocaust a fost cuprinsă în curricula națională pentru
disciplina istorie, ne-am propus să pregătim echipe la nivel județean
formate din:
1 inspector pentru disciplina istorie;
1 inspector pentru disciplina științe sociale;
1 profesor metodist pentru disciplina istorie / științe sociale.
Scopul formării acestor echipe a fost acela de a ajuta cadrele
didactice să descopere metodele de predare potrivite care să îi ajute
să transmită informațiile legate de Sclavia Romilor și Deportările
acestora în Transnistria.
Acest proiect a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Educației
Naționale. Astfel, s-au înscris pentru participare 124 de cadre
didactice, dintre care 109 au participat la cursul de formare
continuuă acreditat, cu tematica Istoria romilor în curriculum
școalar-competențe de predare ale cadrelor didactice. Cursurile de
formare au fost susținute în perioada noiembrie 2018-februarie 2019
în București, Iași, Cluj și Târgu Jiu.

La fel ca în anii anteriori, în perioada martie 2019- iunie 2019, cadrele didactice
participante la cursul de formare au organizat câte o activitate de diseminare,
după cum urmează:
1 activitate de diseminare a
informațiilor despre Robia Romilor
în Țările Române și Deportările în
Transnistria
în
cadrul
zilei
metodice / cercuri
la care au
participat cel puțin 10 profesori de
istorie și științe socio-umane de la
nivel județean;

1 lecție de istorie la clasă despre
Robia Romilor în Țările Române și
Deportările în Transnistria.

La ce rezultate am ajuns:

200 de activități
de
diseminare

peste 2000 de
elevi care au
primit informații
despre istoria
romilor

Pentru a putea oferi o evaluare obiectivă metodelor
și tehnicilor folosite în cadrul cursului de formare
continuă, în luna aprilie la sediul Fundației de
Dezvoltare Comunitară Agenția ”Împreună” a avut
loc un workshop în acest sens la care au participat
formatorii, echipa de implementare și tineri romi.
O altă activitate în cadrul proiectului a fost
concursul #Împreună suntem mishto desfășurat în
perioada 12 aprilie - 15 mai 2019. Tema generală a
concursului a reprezentat-o crearea prin mijloace de
învățare aflate la latitudinea autorilor materialelor a
unor instrumente didactice care pot fi folosite la
clasă, cu scopul de a promova diversitatea, echitatea
și nondiscriminarea (inclusiv desegregarea școlară).
Au fost înscrise 16 fișe de lucru, dintre care 14 au
fost eligibile. În urma concursului au fost oferite 4
premii.

SCHIMBAREA DISCURSURILOR,
SCHIMBAREA PRACTICILOR:
RARE- ROMII CA RESURSĂ UMANĂ
Proiectul RARE s-a desfășurat în 8 țări

Principalele

din regiunea Dunării, unde excluderea

proiectului:

romilor

reprezintă

importantă,

dar

perspectiva

și

o
o

problemă

prioritate

politicilor

Obiectivul

proiectului

din

activități

din

cadrul

S-au împărtășit bune practici privind
incluziunea romilor pe piața muncii;

publice.

S-a explorat și descris organizarea

fost

instituțională internă pentru activarea

a

îmbunătățirea capacităților de cooperare

pieței de muncă pentru romi;

între

piața

S-a promovat și dezvoltat o atitudine

muncii. 21 de organizații au lucrat

de incluziune față de comunitatea

împreună

romă prin intermediul întâlnirilor de

actorii

principali
în

de

pe

vederea

schimbării

discursurilor și practicilor.

grup cu actorii interesați, conferințe
și seminare la nivel local;

RARE a abordat domeniul integrării pe

S-au organizat campanii internaționale

piața

împotriva prejudecăților și discriminării;

muncii

a

romilor

printr-un

parteneriat strategic multidimensional,

S-au

care

concentrându-se în mare parte pe

a

implicat

mai

mulți

factori

interesați.

implementat

proiecte

pilot

abordarea din perspectiva eficienței
economice;

Proiectul a răspuns cu fermitate și

S-au realizat proiecții economice prin

claritate

intermediul fiecărui proiect pilot;

oportunităților

egale

și

antidiscriminării persoanelor de etnie

S-au realizat planuri de acțiune în

romă,

vederea îmbunătățirii și restructurării

prin

interconectarea

consolidarea
serviciilor

și
publice

furnizării

de

servicii

în

cadrul

pentru integrarea pe piața muncii a

autorităților;

acestora. În același timp, partenerii

S-a înființat un Comitet Consultativ

implicați

pentru a acoperi decalajul dintre punerea

în

proiect

au

monitorizat

eficiența intervențiilor și au elaborat

în practică și elaborarea de politici;

argumente economice convingătoare.

Documentele strategice realizate au
fost publicate în presa de specialitate.

LikeRom - Comunitatea
profesioniștilor romi
Ecoul fiecărei povești de succes

LikeRom este o comunitate ce influențează pozitiv societatea și aduce
valoare în fiecare domeniu de activitate.
Această inițiativă este creată pentru a prezenta poveștile de succes a
unor profesioniști încrezători și pentru a inspira o comunitate în a da
exemple pozitive generației următoare.

Intră în comunitatea noastră! Povestea ta poate ajuta și alți oameni
să-și găsească chemarea! Dacă vrei să oferi inspirație și sentimentul
de mândrie de a fi rom, spune povestea ta și noi o să o dăm mai
departe!

www.likerom.ro

Tabăra Interculturală de Vară
#ÎmpreunăSuntemMishto
În perioada 5-9 august a avut loc Tabăra
Interculturală de Vară.
Obiectivul taberei a fost ca tinerii să devină buni
profesioniști și să promoveze diversitatea prin
diseminarea conceptului „Ce vrei să fii când vei fi
mare?”, creat și implementat de Fundația noastră
încă din 2011. Scopul conceptului este promovarea
diversității și a modelelor de succes.
Am învățat despre istoria romilor, am
auzit povestea unor modele de succes
precum Laczikó Enikő, Marian Ursan și
Cerasela Bănică, am discutat despre
perspectiva
interculturală
asupra
societății, am învățat să lucrăm în echipe
și să depășim împreună provocarile și nu
în ultimul rând, am prezentat materiale
de promovare a diversității prin metoda

biblioteca vie.

Puterea de acțiune – zefiR
Unul dintre cele mai ample proiecte din care Agenția Împreună a făcut parte
este proiectul zefiR implementat în perioada 2013-2019 într-un consorțiu
format din alte 7 organizații. Componenta transversală a proiectului a fost
dezvoltarea comunitară pe care Fundația noastră alături de Fundația PACT au
coordonat-o.
Anul 2019 a reprezentat perioada de centralizare a rezultatelor finale și de
reflecție asupra lor, întrebându-ne ce a rămas în urma noastră.
Impactul la nivel comunitar din perspectiva dezvoltării comunitare se poate
vedea prin:

Grupurile de inițiativă
locală sau membrii
acestora au rămas activi
în comunități și sunt
percepuți ca persoane
resurse
„Toată lumea ne cere
informații, ei știu că noi
suntem cei care le-o
putem
oferi, indiferent de
problemă” (membru GIL
din Ocolna);

Comunitățile au început să
găsească soluții pentru
nevoile lor și să le pună în
practică:
„Întâlnirile și discuțiile
noastre vor continua. Nu
putem rămâne indiferenți
la problemele comunității.
Dacă avem o problemă,
încercăm să o discutăm
împreună, iar apoi
mergem la autorități”
(membru GIL din Ocolna);

Relația dintre comunitate și
autorități locale s-a
îmbunătățit ca urmare a
faptului că aceștia au
colaborat în multe acțiuni,
inclusiv în cadrul
inițiativelor locale (la care
primăriile au
contribuit financiar).
34560 CHF au reprezentat
contribuții din partea
autorităților locale, aceștia
înțelegând că investiția în
comunitățile
dezavantajate, inclusiv
romii, are efecte benefice
pe termen lung pentru
întreaga comunitate.

Atunci când se termină un proiect, urmează perioada în care ne uităm la
sustenabilitatea acestuia. Ce se întâmplă după ce proiectul se termină? Cum
continuă activitățile? Cine rămâne în urma ONG-urilor?
Răspunsurile la aceste întrebări pentru zefiR sunt destul de clare, se pare că
vântul zefiR chiar a adus schimbări semnificative în cele 12 comunități:
Un Centru de Igienă funcționează în Târgu Cărbunești și
este util comunității pentru activități zilnice precum
spălatul hainelor sau utilizarea băilor, iar echipa
comunitară oferă sprijin și pentru probleme sociale;

Autoritățile locale
scriu și depun proiecte
pentru îmbunătățirea
comunităților;

O parte din Grupurile
de Inițiativă Locală șiau continuat activitatea
desfășurând proiecte și
inițiative locale;

Oamenii au rămas acolo și sunt mai bogați ca urmare
a proiectului nostru, sunt mai
bogați din punct de vedere al cunoștințelor și
competențelor, dar și prin rețelele sociale pe care și
le-au creat și prin experiențele trăite împreună;

LITTLE LIT
Proiectul “LittleLIT – Întâlnirile De Basm” (14-22 octombrie 2019) este
o oportunitate pentru copii de a-i cunoaște pe cei care au scris cărțile
lor preferate. Pe de altă parte, proiectul învață profesorii cum să
folosească literatura pentru copii pentru a preda conținuturi din
programa școlară.
Amprenta pe care parteneriatul nostru a pus-o proiectului este că am
ajuns în locuri unde cărțile și poveștile cu supereroi sunt rare. Am fost în
Teleorman și Buzău și am pus în funcțiune rotițele celor mici. Copiii din
satele Conțești și Pietroșani au făcut cunoștință cu Zuralo și au învârtit
rotițe alături de Victoria Pătrașcu și Cristiana Radu. Alături de Sînziana
Popescu și Arina Stoenescu elevii din școlile gimnaziale Cilibia și Nicolae
Titulescu au făcut cunoștință cu șoricelul Poliglot, au povestit despre
prietenie și au învățat cum să facă propriile cărticele.

CONFERINȚA
„ME SEM ROM/ROMNI”
EDIȚIA A IV-A
În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2019, am organizat cea de-a IV-a
ediție a Conferinței Tinerilor Romi „Me Sem Rom/Romni”. Întâlnirea a luat
naștere din dorința ca tinerii romi să se implice în promovarea valorilor
minorității de care aparțin. În cadrul conferinței, am împărtășit povești, am
promovat elemente de istorie a romilor, am cunoscut modele de succes din
comunitatea noastră și am creat astfel sentimentul de apartenență la grup.
Timp de 4 zile am cunoscut 20 de tineri romi alături de care am construit o
comunitate.

Ce am lăsat în urma...
M-am gândit mai mult la acest lucru...

Mi-a plăcut să învăț despre istoria romilor pentru
că sunt de etnie romă și faptul că am că nu aveam informații despre asta înainte.
fost în acestă tabără mi-a adus o Invitații au avut niște povești de viață interesante
revelație. Mă bucur că am participat. – în care m-am regăsit, iar cel mai tare ar fi faptul
Ioana
că mi-am făcut prieteni. – Gabriela

Campania de Crăciun
„Un Moș al Tuturor”
Așa cum se întâmplă la finalul fiecărui an, de
mai bine de 15 ani, desfășurăm campania „Un
Moș al Tuturor” prin care ne propunem să
aducem magia sărbătorilor de iarnă în școlile în
care Moș Crăciun nu poate ajunge. Până în
prezent, cu sprijinul donatorilor noștri, Moșul
Tuturor a ajuns la peste 3000 de copii din mai
multe zone „uitate” ale țării.
Anul acesta, în Luna-faptelor-bune, Moșul
Tuturor a ajuns în Viperești, un sat micuț din
județul Buzău, plin de oameni și mai ales de
copii cu suflete mari. #impreuna am făcut ca
Moșul să existe pentru 150 de copii și am sădit
bucurie în sufletele SuperEroilor de la
Viperești.
O parte din spiridușii Moșului Tuturor ne-a
însoțit la Balul Caritabil #împreună și la showul amuzant de stand-up cu Nelu Cortea, Radu
Bucălae, Ioana State, Mukinka, Mădălin Cîrje și
Florin Gheorghe.
Moșul Tuturor are chipul spiridușilor care neau sprijinit cu ce au putut ei mai bine.
Mulțumim tuturor spiridușilor care au adus
magia sărbătorilor de iarnă anul acesta în
comunitatea din Viperești, județul Buzău.

Amintiri de la Balul Caritabil
#impreuna pentru un Moș al Tuturor

Cu profundă recunoștință
aducem mulțumirile noastre tuturor participanților, susținătorilor și
celor care au donat pentru ca evenimentul să se poată întâmpla și pentru
a-l aduce pe Moș mai aproape de SuperEroii din Viperești!

Săptămâna Romilor Invizibili
(8-12 aprilie 2019)
În anul 2019 am sărbătorit Săptămâna Romilor Invizibili
prin e d u c a ț i e.
Am provocat 100 de școli din țară să devină prietene cu
#Zuralo și gașca lui. Peste 3000 de elevi au pășit în
Ținutul Caselor Verzi-Albastre, unde toți copiii sunt
puternici și curajoși! În 281 de școli din mai toate colțurile
și județele țării, 11 aprilie 2019 a fost SuperJoi cu
SuperEroi!
Ne-am întrebat dacă am putea aduce personajele din cărți
în viața reală. Zis și făcut! Copiii de la școala din Cilibia,
județul Buzău, au dat viață personajelor noastre Zuralo,
Zurali, Mario și Bogdan și ne-au transmis sfaturi despre
cum să pornim rotița minții și pe cea a inimii.

De asemenea, am lansat concursul #Împreună pentru o școală mishto
pentru toți cei care vor să promoveze educația incluzivă de calitate în
comunitatea lor. Toți participanții au primit cele mai călduroase aprecieri
pentru materialele create, iar 3 dintre acestea au fost și premiate.
De 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, am organizat un eveniment de
celebrare și socializare la care au luat parte 75 de oameni a caror etnie
este invizibilă pentru societatea românească pentru că ei nu sunt ca restul,
„sunt altfel”.

8 aprilieZiua Internationala
a Romilor
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