In data de 8 septembrie 2010, la sediul Primariei orasului Corabia a avut loc
sedinta Grupului de Lucru Mixt Local, conform Hotararii de Guvern numarul 430/2001
modificata si completata prin Hotararea de Guvern numarul 522/2001 privind Strategia
Guvernului de Imbunatatire a Situatiei Romilor. La sedinta au participat membrii Grupului
de Lucru Mixt si ca invitati de onoare: domna Mihai Cristina Maria consilierul prefectului
pe probleme de romi din cadrul Institutiei Prefectului Olt, domnul Cirloganu Cristi director
AJOFM Olt, doamnele Stoica Viorica, Chiosan Marinela, Rosu Lavinia de la DGASPC
Olt, domnul Caldararu Marius inspector romi in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean,
doamna Moaca Tudora expert local in cadrul Primariei comunei Visina Noua.
Principalele probleme despre care s-a discutat au fost absenteismul scolar si lipsa
locurilor de munca.
In localitatea Corabia sunt aproximativ 1400 persoane etnie roma cu varsta
cuprinsa intre 0 si 18 ani. In randul acestei populatii ne confruntam cu un procent mare al
absenteismului scolar, fapt care duce la efecte dezastruase in viitor: abandon si esec scolar.
Practic, avem apr 100 copii cu varsta cuprinsa intre 3-6 ani care nu sunt inscrisi la
gradinita, un numar de aproximativ 250 copii cu varsta cuprinsa intre 7-16 care nu sunt
inscrisi la scoala si aproximativ 600 copii cu varsta cuprinsa intre 7-16 ani care au
abandonat scoala. Referitor la aceasta problema, inspectorul pe probleme de romi
Caldararu Marius a vorbit despre proiectul ,,Toti la gradinita, toti in clasa I”, prin care
copiii romi care nu au fost inscrisi la scoala au sansa sa urmeze cursurile gradinitei estivale
unde beneficiaza de o masa gratuita si hainute. Totodata, in cadrul acestei gradinite
estivale, copiii au sansa sa se acomodeze cu ceea ce inseamna scoala si educatie sub
indrumarea unui cadru didactic specializat. De asemenea a vorbit despre faptul ca
persoanele adulte care au abandonat scoala timpuriu sau care nu au urmat niciodata
cursurile unei forme de invatamant, pot beneficia de programul ,,A doua sansa”. A fost
prezentat si proiectul ,,Educatia copiilor romi-calea spre un loc de munca stabil”,
proiect al Agentiei Nationale pentru romi prin care se acorda burse de merit si burse
sociale copiilor romi cu rezultate bune la invatatura si care provin din familii defavorizate.
In anul scolar 2010-2011, pentru judetul Olt se vor acorda 35 de burse.
Urmatoarea problema discutata a fost despre lipsa acuta a locurilor de munca din
localitatea Corabia. Din cei apr 3000 de romi, apr. 1600 reprezinta un numar estimativ de
persoane cu varsta peste 18 ani. Dintre persoanele adulte doar 80 au un loc de munca legal
si apr 1100 de persoane sunt beneficiare ale venitului minim garantat. Romii isi mai
castiga existenta din prestarea diverselor munci ocazionale, ceea ce le asigura un venit
financiar sub nivelul existentei. Domnul Director AJOFM Olt Cirloganu Cristi a vorbit
despre Programele Operationale Sectoriale de Dezvoltare unde se pot depune proiecte
pentru dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate, care sa cuprinda informare,
consiliere, formare, planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri,
pentru dezvoltarea si sustinerea intreprinderilor, organizatiilor si cooperativelor sociale
nou create, un bun exemplu dat fiind ferma legumicola de la Ganeasa.

