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ANUNȚ FINALIZARE SELECȚIE BENEFICIARI 

ACTIVITATEA A6- FORMAREA ȘI ACTIVAREA GRUPURILOR 

LOCALE DE SPRIJIN PENTRU EDUCAȚIE 

 

Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS în parteneriat cu Școala 

Gimnazială Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg, derulează proiectul „Tinerii - 

motorul dezvoltării comunităților interetnice”, în perioada 01.03.2021-28.02.2023, în 

comunele Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure și Florești din Județul Prahova. 

Proiectul „Tinerii-motorul dezvoltării comunităților interetnice’’ propune o serie de măsuri, ca 

inițiative pilot, în 3 comune din judetul Prahova, pentru conștientizarea și activarea populației din 

comunitățile interetnice privind necesitatea dezvoltării socio-economice a minorității rome prin 

organizarea unor asociații civice ale tinerilor romi și neromi, sprijinirea dezvoltării spiritului 

antreprenorial în rândul tinerilor romi și neromi și participarea cetățenilor la măsurile luate în 

educație pentru tinerii din aceste comunități prin înființarea a trei grupuri locale de sprijin pentru 

educație.  

La finalul lunii octombrie s-a finalizat selecția celor 30 de beneficiari care vor face parte din  

Grupurile locale de sprijin pentru educație. 

Cei 30 de reprezentanți ai românilor și romilor, vor participa la întâlnirile și deciziile care vor fi 

luate în educație pentru tinerii din aceste comunități, inclusiv la elaborarea și implementarea 

planurilor de dezvoltare școlară. Pentru mai multe detalii despre proiect accesați:  

www.asociatiacris.ro/tinerii-motorul-dezvoltarii-comunitatilor-interetnice 
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