Un copil de 13 ani este dus de bunica sa din India in Romania. Aici, prin intermediul unei asistente sociale, isi gaseste o familie
adoptiva mult mai apropiata varste si sensibila nevoilor sale. Copiii indianzi ajung in Romania pentru a fi creativizati, educati si
adaptati la noua viata care le va fi data. Filmul este un film documentar, realizat de o echipa de cunostinte ale regizorului indian,
Neeraj Maan. El a avut loc in anul 1996 si a fost primul film documentar realizat in Romania despre copiii indieni din Romania
sau care au fost crescuti in Romania. In momentul in care s-a pregatit acest proiect, Neeraj Maan era director al Centrului India
din Romania si firma lui era implicata in educarea copiilor indieni din Romania. Film indian orfanii a primit in anul 1996 un
premiu pentru excelenta acordat de cineva statului roman. Acest film documentar este prezentat in Romania in toamna lui 2011,
prin intermediul unui program educational ce va fi implementat in scoli.
Filme din India:
Mai multe informatii despre proiect se pot găsi pe site-ul centrelor de educație din țară : http://www.centrieducației. ro/ O
colectie de albume si filme de familie, documentare si materiale video de arhiva poate fi accesata pe site-ul Centrului India:
http://www.centrieducației.ro/
http://www.romaniiforum.ro/forum17/topic53617.html Romania, o tara ce acorda drepturi copiilor indieni
http://www.cotidianul. ro/articol_98500.html Primele contacte intercomunitare http://www.cotidianul.ro/articol_98069.html
Surse: http://www.cotidianul.ro/articol_98069.html, http://www.romaniiforum.ro/forum17/topic53617.html,
http://www.cotidianul.ro/articol_98500.
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