Educaţie pentru fiecare copil
Șapte istorii de succes din satul Vulcănești
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„Mama unui prieten
m-a rugat să o învăţ literele”
La cei 11 ani pe care îi are, Boris Bîrsan, un adolescent din satul Vulcănești, raionul Nisporeni, este
un luptător cu multe victorii la activ. De câțiva ani,
băiatul face zilnic naveta la școala din satul vecin,
Ciorești, unde este singurul copil de etnie romă
din clasa în care învață. Când a venit în această
instituție de învățământ era în clasa a II-a, dar nu
știa nici a scrie, nici a citi. Cu multă muncă și ajutor
din partea cadrelor didactice a reușit să recupereze un volum mare de cunoștințe, într-o perioadă
relativ scurtă de timp. Fiecare reușită pe care o are
este un prilej de mândrie pentru întreaga familie,
în care cresc cinci copii.
Contrar tradițiilor din comunitățile de romi conform
cărora cei mici trebuie educați acasă de mame, toți copiii
din familia Bîrsan frecventează școala sau grădinița. Tatăl
copiilor, Ivan Bîrsan spune că educația e foarte importantă: „Eu vreau ca ei să învețe serios, de asta i-am adus la
școala și grădinița din Ciorești”.
Boris recunoaște că la început i-a fost greu să se integreze în școala din satul vecin. Trebuia să se trezească
mai devreme decât prietenii care mergeau la gimnaziul
din satul natal. Îi era greu și din cauza că nu era pregătit
deloc pentru școală. „Când am venit prima dată la școală
la Ciorești nu știam multe lucruri, mă întristam din cauza
asta. Dar acum mă bucur că sunt în rând cu colegii mei”,
spune adolescentul.
O persoană-cheie în integrarea lui Boris în școala din
Ciorești este diriginta clasei, Liuba Movileanu. Ca să îl ajute să se simtă bine la școală, învățătoarea a avut discuții
separate cu ceilalți copii, dar și cu părinții acestora. „Noi,
profesorii, am fost anunțați și instruiți că la noi în școală
vor veni copii de etnie romă. Am discutat cu elevii din
clasă, le-am spus că Boris e copil ca și ei și trebuie să fie
prietenoși”, spune învățătoarea.
Acum Boris este în clasa a patra, iar la această etapă
în cele mai dese cazurivșcoala se încheie pentru mulți
copii din familiile de romi. Fetele se pregătesc de măritat,
iar băieții nu mai sunt lăsați la școală după ce învață a
citi și a număra. Boris, însă, are alte planuri. „Eu vreau să

merg mai departe la studii ca frații mei, Vadim și Serghei.
Ei au făcut o școală de meserii, acum trăiesc la Chișinău
și au de lucru”.
Băiatul știe că mulți adulți din satul lor sunt analfabeți,
motiv pentru care nu se pot angaja la serviciu și nu se
descurcă cu lucruri elementare, cum ar fi să citească o
informație de care au nevoie. „Am fost odată acasă la
un prieten și mama lui m-a rugat să-i citesc o factură și
m-a întrebat, cum mă descurc la școală. I-am spus că mă
descurc bine și ea m-a rugat, când am timp, să mă duc să
o învăț literele”.
Împreună cu Boris, la gimnaziul din satul Ciorești mai
sunt încă zece copii de etnie romă. Dacă în prezent elevii au un microbuz școlar, până în 2014 distanța de trei
km dintre cele două localități o parcurgeau pe jos, prin
pădure.
În Vulcănești, din 85 de copii romi, 70 frecventează în
prezent școala și au rezultate academice bune, și aceasta
datorită unei inițiative implementate de reprezentanța
UNICEF Moldova și Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA. La lansarea proiectului, în anul 2016, doar 7 copii
din sat frecventau școala.
Rezultatele inițiativei sunt în concordanță cu prioritățile
UNICEF Moldova de îmbunătățire a accesului la educația
de calitate pentru toți copiii, precum și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul Național de Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011-2020 și în Planului
de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din
Republica Moldova pe anii 2016-2020.

Boris Bîrsan citește la lecția de limba franceză
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Panfil și Simion sunt în clasa a IX-a la Gimnaziul din satul Ciorești, Nisporeni

„Toţi copiii romi trebuie să meargă
la școală, doar așa pot spera
să aibă un viitor mai bun”
În zilele de școală, diminețile încep foarte devreme în casa familiei Sapescu din satul Vulcănești, o
localitate compact populată de etnici romi. Copiii,
Panfil și Simion, se grăbesc la autobuzul școlar,
care îi duce la gimnaziul din satul vecin, Ciorești,
aflat la trei kilometri distanță. Cei doi frați gemeni
sunt diferiți la chip și la caracter, au, însă, un scop
comun – să facă studii, iar părinții îi încurajează și
îi ajută cum pot.
Mama băieților, Ludmila Sapescu, își dorește mult ca
feciorii ei să obțină o profesie. Femeia face multe sacrificii
pentru ca ei să poată învăța. Astfel, atunci când s-au mutat
la școala din satul vecin, i-a
petrecut pe jos săptămâni
în șir și i-a așteptat cu răbCând eram mai
dare să termine lecțiile ca
mici și mergeam
să îi poată lua acasă.
la școală, aici la
„Mergeam pe jos, prin
Vulcănești, era iarnă
pădure, atunci nu era
și omătul mai mare,
tata mergea înainte
transport. Era tare greu,
cu lopata și ne făcea
dar mă bucur că feciorii
cărare. Iar când
mei învață într-o școală
terminam lecţiile
bună”, povestește femeia.
venea ori tata, ori
Panfil și Simion erau
mama și ne luau
clasa V-a când au venit în
acasă, atunci erau
gimnaziul din Ciorești, dar
mulţi câini în sat".
nivelul de pregătire al băieților era ca al elevilor din
Panfil, 16 ani.

„

clasa a II-a. Așa că au avut mult de muncit ca să acopere
golurile în educație, iar profesorii le-au fost alături și i-au
ajutat ori de câte ori au avut nevoie de sprijin. Treptat, cu
multă muncă și răbdare, cei doi frați au reușit să ajungă la
nivelul celorlalți elevi din clasă.
Acum adolescenții se pregătesc intens pentru examenele de absolvire a clasei a IX-a și sunt încrezători că le vor
susține cu succes. Ei îi îndeamnă pe toți copiii din satul lor
să vină la școală pentru că doar așa, spun ei, poți spera să
ai un viitor mai bun.
„Noi ne inspirăm de la frații mamei: unul e profesor de
istorie, iar celălalt a lucrat mulți ani în administrația locală.
Ei sunt un exemplu bun pentru noi”, ne-a spus Simion.
După absolvirea gimnaziului, frații Sapescu vor merge
să-și continue studiile la Chișinău. În paralel, vor căuta să
se angajeze la lucru, astfel ca învățătura lor să nu fie o
povară pentru părinți.
În Vulcănești, din 85 de copii romi, 70 frecventează în
prezent școala și au rezultate academice bune, și aceasta datorită unei inițiative implementate de reprezentanța
UNICEF Moldova și Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA. La lansarea proiectului, anul 2016, doar 7 copii din
sat frecventau școala.
Rezultatele inițiativei sunt în concordanță cu prioritățile
UNICEF Moldova de îmbunătățire a accesului la educația
de calitate pentru toți copiii, precum și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul Național de Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011-2020 și în Planului
de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din
Republica Moldova pe anii 2016-2020.
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Fetele rome din Vulcănești,
Nisporeni vor să ajungă
la facultate
Marcela Cobzaru, este una
din tinerele rome care rupe
tradiția unei comunități în
care puține fete ajung să
absolvească școala. Ca să obțină diploma de studii gimnaziale, adolescenta mai are de
făcut un singur pas - să susțină examenul la matematică,
pe care l-a picat în sesiunea
din anul trecut. Pentru aceasta ea vine zilnic la școală și se
pregătește intens.

Marcela Cobzaru vine zilnic la meditații pentru a se pregăti de examenul restant

„Nu m-am descurcat la matematică, dar sunt sigură
că în anul acesta va fi mai bine. Am învățat mult pentru
asta”, spune Marcela.
Orele suplimentare pe care le frecventează adolescenta sunt oferite în cadrul proiectului „Promovarea
sporită a participării copiilor romi în educație”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu
suportul UNICEF Moldova. Prin intermediul proiectului,
în școala din localitate au fost create condiții mai bune
pentru învățare. Totodată, a fost suplinit numărul de
profesori, astfel că acum în școală activează mai multe
cadre didactice tinere. Anterior, deficitul de specialiști era la ordinea zilei în
gimnaziul din Vulcănești,
iar un profesor preda câteva discipline școlare.
Nouă mama și
Marcela spune că datata ne-au spus
torită acestor schimbări,
întotdeauna că
lecțiile sunt mai intereînvăţătura trebuie
sante și dacă ar fi să fie
pentru viaţă. Romii
din nou elevă nu ar mai
trebuie să înţeleagă
absenta niciodată de la
că acum deja
nu mai poţi trăi
școală. „Până la absoldin cerșit”, crede
vire, nu întotdeauna mă
Marcela. Ea visează
duceam la școală, doar
să demonstreze prin
dacă vroiam. Erau zile
propriu exemplu că
în care stăteam acasă
femeile rome pot
la câte o prietenă în loc
reuși. „Mulţi cred
să învăț. Acum mă duc
că romii nu vor să
în fiecare zi. Vreau să
înveţe, că nu vor să
învăț. Eu știu că la noi
facă ceva. Dar când o
în sat sunt oameni care
să mă vadă pe mine
nu știu a citi și a scrie.
că am o profesie, o
să înţeleagă că și
Când se duc la banromii pot învăţa”.
că nu pot semna, doar

„

pun plus sau un semn. Îmi pare rău pentru ei", afirmă
adolescenta.
După ce va obține diploma de studii gimnaziale,
Marcela vrea să continue studiile la o școală profesională din Nisporeni. Însă va putea pleca doar dacă vor
mai fi fete din sat care să meargă împreună cu ea la
învățătură. Conform tradițiilor comunităților de romi,
fetele nu au voie să trăiască singure, fără părinți și
supraveghere.
„Mama nu mă lasă singură, măcar două fete din sat
de la noi să fim. Eu tare vreau să fie și să ne ducem
împreună la învățat", spune Marcela.
În familia Cobzaru nu doar Marcela are planuri mari
de viitor. Și frații ei mai mici și-au proiectat deja viitoarele profesii. Sora și unul din frați vor să fie muzicieni,
iar pentru aceasta exersează zilnic: Marcel la chitară,
iar Sonia la vioară.
Toți copiii din familia Cobzaru au frecventat grădinița înainte să vină la școală, lucru mai rar întâlnit în satul
lor. Copiii din Vulcănești nu au posibilitatea să învețe
de la vârste fragede, pentru că sunt nevoiți să migreze
des împreună cu părinții.
Marcela Cobzaru este una din cei peste 70 de copii
și adolescenți din satul Vulcănești, care au acces la
studii de calitate datorită unei inițiative implementate
de reprezentanța UNICEF Moldova și Centrul de Resurse
pentru Tineret DACIA. La lansarea proiectului, anul 2016,
doar 7 copii din sat frecventau școala.
Rezultatele inițiativei sunt în concordanță cu prioritățile
UNICEF Moldova de îmbunătățire a accesului la educația
de calitate pentru toți copiii, precum și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul Național de Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011-2020 și în Planului
de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din
Republica Moldova pe anii 2016-2020.
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A învăţat să scrie
și să citească în clasa a IV-a
La vârsta când unii copiii de
seama lui încep a rezolva ecuații cu mai multe necunoscute,
Serghei Bîrsan din satul Vulcănești, abia învăța a scrie și a citi.
În pofida școlarizării întârziate,
băiatul, care este acum în clasa
IV, se descurcă de minune cu
sarcinile pe care le are la școală
și cu temele de acasă. Ca și alți
copii de la Vulcănești, o localitate compact populată de romi,
băiatul nu a avut posibilitatea
să frecventeze grădinița, așa
că instruirea lui a început de la
zero în clasa a IV-a, atunci când
a venit la școală.
Ca şi majoritatea familiilor din
sat, părinții băiatului au avut grijă
ca el să aibă ce mânca şi ce îmbrăca şi nu s-au preocupat de dezvoltarea lui intelectuală. La fel ca
și Serghei, mai multe generații de
copii din Vulcănești au ajuns pe
băncile școlii total nepregătiți. Mulţi dintre cei care au venit pentru
prima dată la școală nu știau nici
măcar lucruri elementare – literele,
zilele săptămânii, sau să numere
până la 10. Toate acestea îi invăţă
profesorii.
La începutul anului curent de
studii, Serghei știa două litere: „S”
și „B”, inițialele lui. Acum poate citi
și scrie și a făcut o adevărată pasiune pentru matematică.
Cea care îl motivează să învețe
este mama lui, Maria Bîrsan. Femeia nu știe carte, și spune că are
foarte multe probleme din cauza
aceasta. „Eu fugeam de la școală.
Nu știu să citesc, nici să scriu, nici
să pun iscălitura. De asta îi spun
lui Serghei să învețe, ca să aibă de
lucru ca nu cumva să stea acasă
sau să meargă cu cerșitul”, spune
femeia.
După absolvirea școlii, Serghei
vrea să se facă polițist. El nu cunoaște nici un polițist de etnie romă
așa că ar vrea să fie el primul și să

Serghei la lecția de matematică, obiectul lui preferat

ajungă un exemplu pentru ceilalți.
Mama în schimb îl vede lider comunitar. „Eu vreau ca băiatul meu
să fie ca Rădița (n.r. Nicolae Rădiţa
- Președintele „Centrul Național al
Romilor”), ca Alla Marin (n.r. Președinta Uniunii Tinerilor Romi „Tărnă
Rom”), oameni de ai noștri care au
serviciu și au altă viață”.
De când feciorul merge la școală, mama lui Serghei vine o dată
sau de două ori pe lună la învățătoare ca să afle cum se descurcă
băiatul. Femeia nu lipsește de la
nici o adunare organizată cu părinții și speră că prin supraveghere
atentă, fiul ei nu va comite aceleași
greșeli ca ea. „Am să fac tot ce pot
ca ei (n.r. arată la copii) să învețe, să
trăiască mai bine.”

Serghei Bîrsan este unul din cei
70 de copii din satul Vulcănești,
pentru care ușile școlii s-au deschis
grație unui proiect implementat de
reprezentanța UNICEF Moldova și
Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA. La lansarea proiectului, anul
2016, doar 7 copii din sat frecventau
școala.
Rezultatele inițiativei sunt în
concordanță cu prioritățile UNICEF
Moldova de îmbunătățire a accesului la educația de calitate pentru toți
copiii, precum și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul
Național de Dezvoltare a Educației
Incluzive pentru anii 2011-2020 și în
Planului de acţiuni pentru susţinerea
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020.

La începutul anului curent de studii Serghei Bîrsan știa doar două litere:
„S” și „B”, inițialele numelui lui. Acum el poate scrie și citi.
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Raisa Bîrsan se pregătește pentru lecția de limba română

Fetele de etnie romă au șansa
să facă școală datorită
unei iniţiative sprijinite de UNICEF
Mersul zilnic la şcoală, o rutină obişnuită pentru
fiecare copil, este un vis împlinit pentru Raisa
Bîrsan, o fetiță de etnie romă din satul Vulcănești.
Până acum un an, ea locuia împreună cu familia în Federația Rusă și când a revenit acasă nu
cunoștea deloc limba română. Așa că atunci când
a ajuns la școală a trebuit să muncească de două
ori mai mult decât ceilalți colegi din clasă. Efortul
său a dat roade, astfel că la sfârșitul clasei I știa
nu doar să scrie și să citească dar și să vorbească
liber româna, limbă în care se face instruirea în
școala din satul ei natal.
„Când am venit la școală nu înțelegeam nimic din
ce spunea profesoara. Îi întrebam pe alții: „Ce a zis?",
povestește amuzată,
Raisa. Ca și alți copii
de etnie romă care nu
Îmi place să vin la
au avut posibilitatea
școală. Dimineaţa
să frecventeze grămă trezesc prima, îi
dinița, ea nu cunoștea
trezesc pe fratele și
lucrurile elementare,
sora mea și le zic să
cum ar fi denumirea
mergem. Aici e foarte
zilelor săptămânii.
bine”.

„

Toate le-a învățat la școală, cu ajutorul învățătoarei.
În clasa în care învață Raisa sunt înscriși șapte copii,
dar numărul celor care frecventează școala zi de zi e mai
mic. Spre deosebire de alte fete și băieți din clasă, Raisa
nu absentează decât atunci când e bolnavă. La temele
de acasă o ajută tata sau bunica. Mama fetei este analfabetă, la fel ca multe alte femei din satul lor. La exercițiile
mai grele, Raisa cere ajutorul fratelui mai mare, Alexei.
Tatăl Raisei, Alexei Bîrsan este mediator comunitar, specialist care intermediază și facilitează relațile etnicilor romi cu autoritățile și serviciile sociale.
Tot el îi mobilizează pe adulți să își înscrie copiii la
școală.
„Soția mea nu știe să scrie sau să citească. Când
vrem să facem documente sau când trebuie să semneze vreun act îi este rușine că nu știe. De asta le spun
mereu copiilor să învețe, să obțină o profesie, ca să se
poată descurca mai bine decât noi", spune bărbatul.
Cu aceste argumente mediatorul încearcă să îi convingă și pe consăteni să își înscrie copiii la școală și
să investească timp în educația lor. În decurs de un
an, datorită unui proiect implementat de Centrul de
Resurse pentru Tineret DACIA cu sprijinul reprezentanței UNICEF Moldova, numărul copiilor școlarizați la
Vulcănești a crescut de zece ori și a atins cifra de 70 în
anul de studii 2017-2018.
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„Mama mea nu știe carte, o ajut eu
când vrea să citească ceva”
Said Ibrian, un băiat de etnie romă din Vulcănești, vine la gimnaziul satului Ciorești din
localitatea vecină, situată la distanța de câțiva
kilometri. Băiatul era în clasa a II-a când a
ales această școală, pe motiv că și verișorii
săi învățau aici. „La început am venit ca să fiu
cu prietenii mei, nu mă gândeam la învățătură. Dar când am văzut că aici copiii muncesc
mult, m-am apucat și eu de învățat, ca să fiu
de rând cu dânșii”, povestește Said.
La fel ca și ceilalți 10 copii romi din Vulcănești care
au venit în această școală, lui Said i-a fost greu la început. Deși era în clasa a II-a, nu cunoștea nici ceea
ce ar fi trebuit să știe un preșcolar. Acum Said are 13
ani, este în clasa a V-a și se descurcă foarte bine la
învățătură. Ca să ajungă la rezultatele pe care le are
a muncit foarte mult, iar cadrele didactice i-au fost
alături.
Golurile în pregătire nu au fost singura problemă cu
care s-a confruntat în noua sa școală. Au fost situații
când s-a simțit izolat și discriminat din cauza etniei din
care face parte. „Uneori copiii mă porecleau, mă numeau cu cuvinte urâte, dar încercam să nu mă supăr.
Treptat ne-am împrietenit”, spune Said.
Părinții lui Said au insistat ca el să facă studii. Urmând tradițiile din familiile de romi, mama băiatului nu
a fost la școală, așa că nu știe să scrie și să citească. În
schimb tatăl provine dintr-o familie unde copiilor li s-a
oferit acces la educație. „Când mama vrea să citească
ceva, eu o ajut. Ea spune că îi pare rău că nu a învățat.
Tata e cărturar. Și el, și neamurile lui au fost și sunt
oameni învățați. Au fost profesori, director la școală”,
zice adolescentul.
Visul lui Said este să învețe la facultate și să ajungă specialist IT. Pentru aceasta studiază cu sârg și nu

Said Ibrian la Gimnaziul din satul Ciorești, Nisporeni

lipsește nicio zi de la școală. El e sigur că într-o zi ușile
universității se vor deschide și pentru dânsul.
Said este unul din cei 70 de copii din satul Vulcănești, Nisporeni, care se bucură de acces la studii
datorită unei inițiative implementate de reprezentanța
UNICEF Moldova și Centrul de Resurse pentru Tineret
DACIA. La lansarea proiectului, anul 2016, doar 7 copii din
sat frecventau școala.
Rezultatele inițiativei sunt în concordanță cu prioritățile
UNICEF Moldova de îmbunătățire a accesului la educația
de calitate pentru toți copiii, precum și cu obiectivele guvernamentale stabilite în Programul Național de Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011-2020 și în Planului
de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din
Republica Moldova pe anii 2016-2020.
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8 Educație pentru fiecare copil

Un viitor mai bun pentru fetele
din comunitatea romă
Cu toate că îi place somnul și dimineața cu
greu ar renunța la plapoma caldă, Renata face
totuși un efort și se ridică din pat. Geanta e
pregătită pentru școală. La cei 13 ani, este deja
fată bună de măritat, în opinia localnicilor din
satul Vulcănești, raionul Nisporeni. Renata însă
are altă părere. Este deja în clasa a VII-a la
gimnaziul din localitate, chiar dacă pentru fetele din comunitatea romă este o mare realizare
să mergi la școală după clasa a IV-a.

În familiile rome, fetele au multe obligații în gospodărie. Ele sunt cele care fac menajul, gătesc și spală
hainele. Cu toate că are mult de lucru prin gospodărie,
Renata nu uită să se pregătească pentru școală, iar
când mai are un pic de timp liber îl dedică desenului,
una din pasiunile și aspirațiile ei de viitor.
De educația fetelor în familiile rome se ocupă mai
mult mama. Mama Renatei știe doar să semneze și un
pic să citească, de aceea insistă ca fiica mai mică să
meargă la școală și să-și facă un drum în viață. Și pentru ea Renata e deja fată mare și frica de a se duce
la o școală din altă localitate persistă, deoarece tradiția de a fura o fată
bună de măritat încă
mai există în comuTata spune: De
nitățile rome. Renata
plouă, de ninge
trebuie să mergi la
e decisă să respecte
școală. Eu vreau la
tradițiile rome, dar și
școală, dar uneori
să frecventeze școamai lipsesc, mă
la, apoi să meargă
mai duc cu mama
mai departe la studii.
la Nisporeni, la
Î n Vu l c ă n e ș t i ,
Chișinău, dar la
Nisporeni,
din 85 de
școală tot mă duc."
copii romi, 70 frecventează în prezent
Renata, 13 ani
școala și au rezultate
academice bune, datorită unei inițiative
implementate de reprezentanța UNICEF Moldova și
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. La lansarea
proiectului, anul 2016, doar 7 copii din sat frecventau
școala.
Rezultatele inițiativei sunt în concordanță cu prioritățile UNICEF Moldova de îmbunătățire a accesului
la educația de calitate pentru toți copiii, precum și cu
obiectivele guvernamentale stabilite în Programul Național de Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii
2011-2020 și în Planului de acţiuni pentru susţinerea
populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pe
anii 2016-2020.

„

Renata Caracuian este pasionată de pictură și visează să
devină designer

Părinții Renatei vreau un alt viitor pentru mezinii
familiei. Primii doi copii ai familiei, Grigore și Rândunica au absolvit școala, însă nu au reușit să-și continue
studiile. Grigore pleacă frecvent la muncă peste hotare, dar nu întotdeauna are norocul să-și găsească
de lucru. Rândunica s-a căsătorit la 17 ani, dar e deja
divorțată de două ori și mereu își îndeamnă sora mai
mică să nu facă greșelile ei.
Împreună cu Renata la școală merge și fratele ei,
Petru, care este în clasa a IX-a. Băiatul spune că nu-și
dorește să calce pe urmele fratelui său mai mare, Grigore, ci vrea să învețe o profesie.

Produsul a fost realizat în cadrul Proiectului „Promovarea sporită
a participării copiilor romi în educaţie” implementat de Centrul
de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat și cu suportul
Reprezentanţei UNICEF din Moldova, care are ca scop incluziunea
copiilor romi din satul Vulcănești în educaţie de calitate.

