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Донација Фонда за образовање Рома - 70 таблет рачунара и интернет картица за 
три краљевачке основне школе 
 

Представници града Краљева и Школске управе Краљево састали су се са  
учесницима пројекта „Унапређивање реинтеграције Рома повратника у Србији -  
фаза 2“ - представницима Удружења грађана „Руке пријатељства“ и три основне 
школе у којима има највише ученика ромске националности – ОШ „Четврти 
краљевачки батаљон“, ОШ „Димитрије Туцовић“ и ОШ „Јово Курсула“.  

У циљу пружања помоћи приликом решавања потешкоћа са којима се 
ученици ромске националности суочавају у време пандемије, посебно када се ради 
о учењу на даљину, будући да је као најраспрострањенији препознат проблем 
недостатка техничке опреме за праћење онлајн наставе, потписан је Меморандум о 

сарадњи са основним школама о коришћењу таблет рачунара и интернет картица.  
Кроз овај шестомесечни пројекат, Удружење грађана „Руке пријатељства“ је, 

преко донатора – Фонда за образовање Рома (REF), обезбедило 70 таблет рачунара 
за ученике ове три школе. У пакету су и интернет кртице од 35 GB за месец дана. 
Вредност донације је око 7.500 евра. Таблет рачунари остају на коришћење 
школама три школске године.  

Уз захвалност донатору, председник удружења „Руке пријатељства“ Зоран 
Петровић је истакао значај тога што је Фонд за образовање Рома препознао 
потребу да се на прави начин помогне ученицима током пандемије COVID-19. 

„Пројектне активности укључују подршку ученицима ромске националности 
који немају могућности да прате онлајн наставу. Захваљујући овој донацији од око 
900.000 динара, 161 ученик из ове три основне школе моћи ће да прати наставу“, 
рекао је Петровић.   

 Помоћник градоначелника града Краљева Милун Јовановић, задужен за 
питања из области људских права, истакао је да град Краљево подржава 
активности удружења грађана, пре свега за ову категорију становника, а пројектом 
су обухваћени основци ромске популације.  

„Kраљево предњачи у Србији по броју деце ромске националности 
обухваћене пре свега основним образовањем, а имамо и доста ученика који иду у 
средњу школу“, рекао је Јовановић истакавши значај тога да сва деца равноправно 
могу да похађају наставу у условима које намеће тренутна епидемиолошка 
ситуација.  
 Према речима руководиоца Школске управе Краљево Бојане Маринковић, 

постоји низ пројеката са Европском унијом за помоћ образовању Рома у нашем 
образовном систему. Она је нагласила да је велики број стратешких и 
афирмативних мера које Министарство просвете спроводи на нивоу Републике, од 

предшколског узраста до факултета, у циљу подстицања на даље школовање. 
Путем скајпа, окупљенима се обратио и менаџер програма Фонда за 

образовање Рома Ади Синани, који је   истакао да је у време пандемије посебно 
значајна сарадња на локалном нивоу. Он је захвалио партнеру - Удружењу грађана 
„Руке пријатељства“ на реализацији овог пројект, као и граду Краљеву и Школској 
управи и школама - на сарадњи и пружању подршке ученицима ромске 
националности како би у отежаним условима сачували мотивацију за образовање.   



   
 


