
 

ПРОЕКТ: „ЕВРОРАВЕНСТВО”  

1. Изпълнител и партньори: Министерство на труда на Кралство Испания и 
партньори Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси към Министерския съвет на Република България 
и други държавни институции и неправителствени организации за равно 
третиране и равни възможности от България, Ирландия, Полша, Белгия и 
Финландия.  

 
2. Продължителност – 3 години /2004 – 2006/. 

3. Описание на проекта: Проектът се финансира по Програмата на 
Европейската комисия за борба срещу дискриминацията, с цел 
изграждане на европейски мрежи от институции за защита срещу 
дискриминацията, обмяна на информация за ефективно прилагане на 
европейското анти-дискриминационно законодателство и политиката за 
равни възможности, както и утвърждаване на диалога с гражданското 
общество  в тази област.  

4. Основни дейности: провеждане на международни и национални 
конференции за обмяна на опит на вече действащи независими органи 
за защита  срещу дискриминацията и утвърждаване на диалога им с 
гражданското общество  в тази област.  



 
ПРОЕКТ: ДЕЙНОСТИ НА РОМИ И ЧЕРГАРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРАВАТА НА РАВНО ТРЕТИРАНЕ 
 

1. Изпълнител и партньори – Европейски диалог - Великобритания, 
Фондация „Романи Бах” – България, Пави Пойт - Ирландия, Център за 
граждански и човешки права -Словакия, Романи Крис – Румъния. 

 
2. Продължителност – 2 години /2005 – 2006/. 

 
3. Описание на проекта – проектът цели подобряването на достъпа до 

правосъдие и социалната интеграция на роми и чергари чрез 
повишаване на капацитета на ромските общности и активисти относно 
националните антидискриминационни законодателства и Европейската 
политика за расово равенство. По този начин ще се подкрепи 
ефективното прилагане на антидискриминационното законодателство и 
предприемат активни мерки в областта на правната защита на жертвите 
на дискриминация.  

 
По проекта ще бъдат осъществени обучителни семинари, които да повишат 
капацитета на ромските НПО и активисти в България, Ирландия, Румъния, 
Словакия и Обединеното Кралство, като ги снабдят с необходимите умения да 
използват националните анти-дискриминационни законодателства за 
осигуряване на равен достъп до правосъдие за роми и чергари. Резултатите от 
семинарите ще бъдат разпространени на национално и международно ниво 
чрез организиране на национални конференции, подготовка на практически 
наръчници, международни обучителни визити и окончателен проектен доклад. 
Тест съдебни случаи ще бъдат организирани, за да се провери действието на 
антидискриминационните законодателства. Те ще бъдат от полза и за 
лобиране за развитие на законовите разпоредби. Обучителните материали, 
дипляни и наръчници ще повишат знанието на ромската общност относно 
разпоредбите на антидискриминационните законодателства и Европейските 
директиви за равенство, както и за правата и разпоредбите, гарантиращи тези 
права. Общоевропейското разбиране за тези проблеми ще бъде обогатено чрез 
съвместното действие на партньорите от петте участващи държави, които ще 
споделят знание и опит за използване на националните антидискриминационни 
законодателства и ще предприемат активни мерки за осигуряване на правото 
на равенство на ромите/чергари. В допълнение, бенефициентите ще бъдат 
професионалисти – юристи, доставчици на услуги, местна администрация. Те 
ще се включат в семинарите, за да повишат своите знания за националните 
анти-дискриминационни законодателства и Европейските директиви за 
равенство, както и за това как да предприемат активни мерки за осигуряване на 
достъп до правосъдие и социална интеграция на роми/чергари. 
 

4. Основни дейности  
 
НАЦИОНАЛНО НИВО 
 

- Семинари върху Европейските директиви за равенство и българските 
разпоредби, включително закона за защита срещу дискриминацията. 



 
- Ромски НПО от осем области, където преобладава ромско население ще 

бъдат избрани за обучение/ София, Стара Загора, Варна, Пловдив, 
Хасково, Монтана, Лом и Кюстендил/. Там съществуват добре развити 
ромски организации, които имат добри работни взаимоотношения с 
Романи Бах – партньорът от България. 

 
- Ромски НПО и юристи /до 35 за семинар/ ще бъдат обучавани съвместно 

върху закона за защита от дискриминацията и европейските директиви. 
По време на тези осем семинара ще се разиграва “процес – игра”, който 
ще тества възможностите за приложение на антидискриминационния 
закон в случаи на етническа дискриминация. НПО ще участват като 
съдии, а юристите – като ищци. Романи Бах вече е провеждала подобни 
семинари, още преди приемането на закона и предложеният формат е 
пробиран като успешен.  

 
- Последващи сесии ще бъдат организирани в целевите райони през 2006 

г., за да се оцени напредъка при прилагането на 
антидискриминационното законодателство по отношение на ромите. 

 
- Провеждане на тест случаи: най-малко 10 случаи на дискриминация по 

отношение на роми ще бъдат инициирани и ще се използват по време на 
“процеса – игра”. Те ще бъдат документирани в Практически наръчник. 

 
- Изготвяне на практически наръчник, което ще представлява ръководство, 

описващо случаи на дискриминация и информация за възможното им 
развитие, насочено към ромски НПО и юристи. Ще съдържа и препоръки 
за подобряване на законодателството и осъществяването му. 

 
- Провеждане на национална конференция, организирана през септември 

2006 г. за разпространяване на резултатите от сесиите и тест случаите 
за по-широка аудитория. Участници – 80 души – НПО, активисти, 
институции и донори. 

 
МЕЖДУНАРОДНИ НИВО 
 

- Създаване на Наблюдаваща група, в която ще участват представители 
на участващите страни и координиращия екип на Европейски диалог. 
Ролята на Наблюдаващата група ще бъде да координира 
осъществяването на проекта и разходването на бюджета, всеки от 
партньорите ще докладва върху напредъка на програмата и ще споделя 
информация и опит между участващите страни. Ще се състоят пет срещи 
на Наблюдаващата група, по една във всяка от участващите страни, 
разпределени през двугодишния срок на проекта.  
 

- Провеждане на международни образователни визити, съвпадащи със 
срещите на Наблюдаващата група и където е възможно комбиниране с 
местни събития, към които по този начин ще се добави международен 
принос. Ще се осъществяват посещения в различни организации, за да 
се придобие знание за състоянието на националното 



антидискриминационно законодателство и неговото осъществяване, 
както и за мерките за осигуряване на расово равенство за роми/чергари. 
В допълнение, партньорите ще имат възможността да научат един от 
друг за ефективни начини за работа с роми/чергари, както и да се повиши 
знанието им за техните права.  

 
- Осъществяване на връзка между проектната група и по-широки 

аудитории, включително и във връзка с Програмата за действие на 
Европейската общност за борба с дискриминацията 2001 – 2006 г. Това 
ще бъде важна част от проекта. В допълнение към международните 
учебни визити ще бъде обменена информация между петте участващи 
страни чрез е-мейл връзка и уеб страниците на партньорите. Тази 
информация ще включва доклади и брифинги върху семинарите, тест 
казусите /които могат да се използват и пред съдебните инстанции в 
другите страни/, както и други дейности по този проект и развитието на 
националните антидискриминационни разпоредби и Европейската 
политика за расово равенство. Тази информация ще се предоставя и на 
създадената вече ромска е-мейл мрежа.  

 
 
- Изготвяне на заключителен доклад за цялостната информация по 

проекта, която ще включва и коментар на казуси от участващите страни. 
Ще се публикува от Европейски диалог в консултация с партньорите. 
Това ще осигури практически насоки за други Европейски страни, за да 
подобрят осъществяването на тяхното антидискриминационно 
законодателство в съответствие с Европейските расови директиви по 
отношение на това как най-успешно да се осигурява расовото равенство.     

 
Очаква се с реализирането на проекта да се подобри: 

- капацитета на роми/чергари чрез запознаването им с националните 
антидискриминационни законодателства и европейските директиви за 
равенство, с техните права, включително правото да търсят обезщетение 
в случаи на дискриминация и да подготвят оплаквания по тези въпроси.  

 
- капацитета на роми/чергари активисти и НПО да асистират ромите при 

подготовка на оплаквания за дискриминация и да предприемат мерки за 
осъществяване на антидискриминационното законодателство и активни 
мерки в полза на правото на равенство на роми/чергари.  

 
- разбирането и знанието сред професионалистите – юристи относно 

антидискриминационното законодателство и европейските директиви за 
равенство, както и как да разрешават случаите, засягащи роми. 

 
 
- познанието относно същите въпроси в средите на местните доставчици 

на услуги и местната власт, с фокус върху проблема за 
институционалния расизъм и мерките, които следва да се предприемат 
за преодоляването му.  

 



- познанието на юристите, доставчиците на услуги и местните власти по 
отношение на ромската култура и идентичност и техния опит с преживяна 
дискриминация. 

 
- прилагането на националните законодателства чрез организиране на 

съдебни казуси, които да подчертаят важността на европейските 
директиви.  

 
 
- монитирането и документирането на случаи на дискриминация срещу 

роми, които да подкрепят предложенията за законодателни реформи.  
 
- обмена на опит между петимата партньори относно националните 

антидискриминационни законодателства и тяхното осъществяване, 
активните мерки за постигане на равенство и социална интеграция на 
ромите и методите на работа за повишаване на познанията на ромите за 
техните права.  



ПРОЕКТ:РОМИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
 

1. Изпълнител и партньори: В изследователския проект "Ромите на пазара 

на труда" участват като партньори изследователи от четири държави 

(Германия, България, Италия и Чехия), чрез съответни научно-

изследователски организиации: Берлински институт за сравнителни 

социални изследвания, Дружество за изследване на малцинствата 

"Студии Романи", Университета на Флоренция и Асоциация "Джено".  

2. Продължителност: 2 години /2005 – 2006/ 

 
3. Описание на проекта – Изследването започна с предпроект през 2004 

година. В него е изследавано състояните на ромите на пазара на труда в 

следните страни: Белгия, Германия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, 

Ирландия, Холандия, Австрия, Полша, Швеция, Словакия, Словения, 

Испания и Чехия. Представяне на предпроекта може да бъде видяно на: 

http://www.emz-berlin.de/projekte_e/pj49_1E.htm.  

Кратка версия на разработките направени от българския екип за страните - 

България, Словакия, Чехия, Полша, Унгария и Гърция могат да дадат 

прочетени на:  http://www.dzeno.cz/?r_id=234. 

Изследването, което установи сериозни проблеми, с които се сблъскват ромите 
на пазара на труда във всички изброени страни е високо оценето от 
Европейската Комисия и затова е одобрено финансиране за продължаване на 
проекта за 2005 г. и 2006 г. с цел да се задълбочат разработките в ограничен 
брой страни (Германия, България, Италия и Чехия). Идеята е всеки научно-
изследователски екип да се съсредоточи в страната си, с цел да бъде 
обхванато явлението в по-голяма дълбочина. 
 

4. Основни дейности: 
Страните, обхванати от проекта в главната му фаза, са България, Чехия, 
Германия и Италия. В подготвителната фаза на проекта са изготвени 
изследователски студии за ситуацията на ромските общности в съответните 
страни, фокусирани въру професионално обучение и трудовите активности на 
ромите, заедно с библиография и списък на ромски и други организации, 
занимаващи се с проблемите в сферите на образованието, професионалното 
обучение, трудовата реализация, равното третиране  и интеграцията на 
ромите. Основната фаза на проекта се очаква да създаде обобщена 
разработка и анализ на програмите за професионална подготовка и 
реализация, целящи интеграция на ромите в икономическата сфера. Имайки 
предвид липсата или недостатъчността на такива програми, ориентирани към 
ромите, програмите, насочени към други групи в неравностойно положение, в 
които понякога се включват и ромите, ще бъдат също разгледани. 
 



По проекта се очаква да се създаде мрежа от изследователи, представители на 
ромски организации и ромски политически партии, на правителствени 
институции и неправителствни организации занимаващи се с проблеми на 
образованието, професионалната квалификация, трудовите активности и 
интеграцията на ромите, както и на анти-дискриминацията. Участниците в тази 
мрежа ще се срещнат на национални срещи и на европейска конференция. 
Очаква се, че обмена на добри практики между членовете на мрежата да 
допринесе за създаване на общи условия за успех на интеграционните 
политики и за развитието на успешни модели за професионално обучение и 
трудова реализация на ромите. Овластяването на ромите чрез мрежата на 
ромски организации и тяхното ангажиране в процеса на взимане на решения 
също ще бъде фокус на активността по проекта. Този проект ща допринесе за 
превръщането на ромските представители във действен фактори в процеса на 
преодоляване на изключването на ромите и ще им разкрие канали за влияние 
при оформянето на програми за професионално обучение. 



 
ПРОЕКТ: АНАЛИЗ НА КАПАЦИТЕТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА 
РАБОТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА” 
 
 
Изпълнител и партньори: Human European Consultancy в партньорство с 
Групата за миграционна политика (Migration Policy Group), Брюксел и 
Национален партньор Български хелзинкски комитет 
 
Описание на проекта – Изготвяне на наръчник за обучение за изграждане на 
капацитет на гражданското общество за работа срещу дискриминацията. 
Наръчникът може да бъде ползван от лица и организации, активни в борбата 
срещу дискриминация на следния адрес на Европейската комисия.  
 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/civil/trai
nman_bg.pdf 


