Primarul Iulica Oane a avut o intalnire cu
reprezentantii romilor din orasul Corabia.
Sambata 27 Aprilie la sediul Primariei Corabia a avut
loc o intalnire intre primarul Iulica Oane si reprezentanti ai
comunitatilor de romi din aceasta localitate. Au mai
participat - Liana Patru,expert local pe probleme de romi in
cadrul Primariei Corabia , comisarul sef Andrei Oprea,fost
lucrator in cadrul Politiei Corabia,si aproximativ 50 de
persoane de etnie roma. Discutiile au fost libere,cuprinzand
in primul rand problemele cu care comunitatile de romi se
confrunta in orasul Corabia,primarul Iulica Oane dorind sa
identifice care sunt aceste probleme si ce perspective de
viitor are aceasta comunitate!'' E un semn bun,a spus Iulica
Oane,acela ca romii incearca sa-si redescopere si sa-si
afirme identitatea. Trebuie sa facem o prioritate din
detensionarea problemelor,acolo unde acestea exista.
Doresc ca romii sa aibe o conduita adecvata in cadrul
comunitatii locale din orasul nostru,vom incerca sa-i
sprijinim cu tot ce putem si numai in limita legii si promit
ca voi mai organiza astfel de intalniri deoarece sunt foarte
utile,pentru ca romii trebuie ascultati, intelesi si bineinteles
ajutati,acolo unde se poate! Atentia cea mai mare trebuie
acordata educatiei si cresterea gradului de constientizare a
necesitatii educatiei printre romi. Familiile trebuie
incurajate si ajutate sa-si trimita copiii la scoala.
In acest sens,primarul le-a prezentat romilor programul
european,ANUL EUROPEAN AL CETATENILOR, in
valoare totale de 1,900.000 lei care are drept scop
Implementarea Strategiei de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020.

Programul
este
destinat
realizarii
unor
proiecte,actiuni,evenimente
realizate
la
nivel
local,judetean,regional,national sau de reprezentare la nivel
international de catre solicitanti-persoane de drept public
ori privat autorizate,respectiv infintate in conditiile
legislatiei romane. Prioritatile Agentiei Nationale pentru
Romi cuprinse in programul ANUL EUROPEAN AL
CETATENILOR sunt cuprinse in urmatoarele domenii
tematice:
1.Promovarea si afirmarea drepturilor culturale ale
minoritatii
romilor,combaterea
discriminarii
si
promovarea egalitatii de sanse.
2.Proiecte/actiuni de promovare a educatiei si protectia
copilului.
3.Proiecte/actiuni de promovare a sanatatii si a
educatiei pentru sanatate.
4.Proiecte/actiuni de dezvoltare comunitara.
Reprezentantii romilor au primit foarte bine intalnirea cu
primarul orasului Corabia, deoarece au putut sa-i arate
acestuia toate problemele cu care se confrunta si au propus
mai multe masuri pentru ca acesti oameni sa poata
beneficia de minimumul de confort, specific vremurilor in
care traim.
Dan Oltean-purtator de cuvant al Primariei Corabia

