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Отворено Писмо до Бенефициентите на Ромския Образователен Фонд
Уважаеми Бенефициенти на Ромския Образователен Фонд:
От името на Ромския Образователен Фонд (РОФ), бих искал лично да Ви поздравя и пожелая
успех през новата учебна година. Вярвам, че успяхте да се презаредите през летните почивни
дни и сега сте готови за нови предизвикателства и познания. Бих желал да подчертая, че
Вашите образователни нужди са съществена част за нашата мисия, независимо дали сте
ученик, студент, родител или учител. РОФ е посветен на това да Ви подкрепя в постигането на
достойни образователни постижения. От 2005г. ние пътуваме заедно, с търпеливост и
постоянство, взаимно свързани, за да постигнем нашата обща цел – придобиване на знания и
дипломи.
В началото на новата академична година бих желал да Ви предам три важни послания относно
Вашите бъдещи начинания.
Първо, РОФ ще продължи да работи с училища, учители и родители, за да подпомогне
институционалният диалог и да стимулира по-добрата образователна подготовка на ромските
деца, ученици и студенти. Образованието на децата е задължително и едновременно с това
отговорност на училищната система – дълг, който в съответни училища задължава учители и
родители в осигуряването на възможност за реализиране на потенциала на всички деца.
Образованието на на ромите принадлежи на масовите образователни системи. Като такова то
трябва да бъде разгледано по адекватен начин, когато се определят бъдещите
институционални решения. Практиката показва, че „меките“ припомняния относно законовата
и институционална отговорност вече не водят до промяна на отношението от страна на
ключовите фактори, което означава, че през следващите години ние ще трябва да се справяме
с предизвикателството на исторически наследената дискриминация в нашите общества.
Второ, мисията на РОФ и моделите за интервенция са обосновани (и оправдани) с общата
ситуация на ромите в Европа. Принципно, общата цел на интервенциите на РОФ е тясно
свързана с определението на ЕС за социално включване, в което ние вярваме – а именно, че
образованието е инструмент за мир и благополучие, и също така капиталова инвестиция за
превенция на конфликти и социална кохезия. Подкрепата на РОФ е предоставена и достига
до ограничен брой личности, училища и общности с очакването, че в даден момент повечето
от тях ще станат носители на промяната. Критичната точка на РОФ и неговите съюзници е
въпросът за промяна по отношение на обхват и качество, и конкретно как да се възпроизведе
промяна на колективно ниво.
Трето, гореспоменатите предизвикателства налагат на РОФ, неговите партньори и неговите
бенефициенти нуждата да търсят нови форми за участие и проактивно сътрудничество. Това
е базова предпоставка, ако ние искаме да създадем социално справедливи и включващи
образователни системи за следващите поколения роми. Правната среда на образователните
системи е основана на справедливи и включващите принципи. Но в действителност
образователните платформи и трансфера на знания в голяма степен са повлияни от
икономическата и културната конкуренция, която в последствие оформя динамиката и
качеството на социалните взаимодействия между различните групи. РОФ се нуждае от Вашите

проактивна ангажираност и принос, за да повишим ефектите и въздействието на нашата
работа в по-широк мащаб.
Бих искал да изкажа личната си покана към Вас да се присъедините към Мрежата на РОФ и да
се застъпите за нуждите на следващите му бенефициенти – всички тези, също като Вас, които
имат нужда от допълнителна подкрепа, за да преодолеят дискриминацията,
предубеждението, пренебрежението и изключването в училищата. Бъдете посланик на РОФ,
независимо дали сте доброволец или наш възпитаник/бенефициент. Бъдете умножаващ се и
незаобиколим фактoр в разпространяването историята и истината за Вашия пример. Дайте
глас на Вашите притеснения, предлагайте решения и споделяйте Вашите идеи с всички
заинтересовани страни, които вярвате, че могат да направят нещо за благоденствието на
ромските деца и младежи. Споделяйте Вашите постижения и въздействия с РОФ, за да може
ние също да ги популяризираме.
Остането на линия и продължавайте в същия дух, защото ще изградим интерактивен
инструмент, за да споделяте Вашите мнения и коментари чрез нашите уеб сайт и социални
медии в следващите дни.
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