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ПРОГРАМА
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ПРАВАТА ВИ БЛИЗО ДО ВАС
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С подкрепата на
Европейския съюз

Изпълнява се от
Секретариата на НССЕИВ
към МС

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз

Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС защитава правата и
свободите, на които хората имат право съгласно законодателството на ЕС. Една от
приоритетните области е пълното приобщаване на ромите в европейското общество.

от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

ПРОЕКТ „T.E.A.M.3– Заедно постигаме повече“

Програмата си поставя следните цели:


насърчаване на недискриминацията;



борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост;



насърчаване на правата на лицата с увреждания;



насърчаване на равенството между мъжете и жените и утвърждаване на принципа за
равенство между половете;

/T.E.A.M.3 – Together wE Achieve More/
No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

Финансираща програма:



предотвратяване на насилието срещу деца, младежи, жени и други рискови групи;

„Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз.



утвърждаване на правата на детето;

Покана за проектни предложения в подкрепа на Националните ромски платформи,



осигуряване на защита на личните данни в ЕС;

които



утвърждаване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС;

сътрудничеството, прегледа на изпълнението на политиките, между всички



спазването на правата на потребителите.

национални заинтересовани страни по въпросите на приобщаването на ромите.

По програмата се предоставя финансиране на НПО, публични органи и други организации за
дейности, които подпомагат тези цели.
Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС се управлява от Генерална
дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия.



се

очаква

да

насърчават

и

улесняват

диалога,

взаимното

учене,

Организация бенефициент:
Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет чрез Администрацията
на Министерския съвет. Секретариатът е Национална контактна точка за
координиране и наблюдение на изпълнението на националните стратегически

Teкстът е от брошура за програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на ЕС,

документи за приобщаване на ромите.

издадена от Службата за публикации,
ISBN 978-92-79-38316-8, doi:102838/11338, достъпна на:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bfbbd566-db37-4eff-85c2-b68b0b223b19/languageen/format-PDF/source-216286294

Продължителност на проекта: 24 месеца, април 2021 г. – март 2023 г.
Обхват на проекта: национален.

Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство”
(2014-2020) на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на брошурата се носи от
Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
чрез администрацията на Министерския съвет и представя гледната точка на Секретариата.
Европейската комисия не поема никаква отговорност относно използването на съдържащата се
в брошурата информация.

За повече информация: www.nccedi.government.bg

ПРОЕКТ „T.E.A.M.3 –
ПРОЕКТ „T.E.A.M.3 –
ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ“
Целеви групи:
Основна цел:
Да допринесе за по-нататъшно укрепване на процеса на диалог и сътрудничество
между заинтересованите страни и за насърчаване на приобщаващи политики чрез
Националната ромска платформа, като съставна част от дейностите на
Националната контактна точка по координиране и наблюдение на изпълнението на
националните стратегически документи за приобщаване на ромите.

Целеви групи са заинтересованите страни на национално, регионално и местно
равнище, които имат отношение към приобщаване на ромите.
 Ромски общности, вкл. граждански организации, неформални групи и лидери,
медиатори, младежи, жени, други;
 Национални, регионални и местни власти, публична администрация, служители в
съответни секторни институции, граждански организации, други;
 Цялото общество.
Очаквани резултати/продукти:




Основни дейности:




Организиране и провеждане на публични събития:








1 Дискусионна среща при стартиране на проекта
6 Семинари за приобщаващи местни политики
4 Работни срещи с медиатори
6 Тематични семинари по секторни и хоризонтални приоритети на националните
стратегически документи за приобщаване на ромите.





Подкрепа на младежи за участие в Националната ромска платформа:





4 Обучения на младежи роми
Работа на младежите сред местни общности и насърчаване участието в
разработването на приобщаващи местни политики – планове за действие
Участие на младежите в учебни посещения в страната и чужбина
Участие на младежите в публичните събития и другите дейности по проекта

Разработване и публикуване на:



Информационни материали на интернет страницата на НССЕИВ и медии
Брошура за проекта



проведени 21 публични събития с участието на над 500 представители на
заинтересовани страни
проведени дейности с участието на младежите - учебни посещения, работа на терен
в общини и др.
изработени материали: за публичните събития; информационни; за управление,
координация, наблюдение, отчитане на проекта
подобрени знания и умения на общини за приобщаващи местни политики
подкрепени десет общини да разработят местни планове за действие за
приобщаване на ромите; активирани местни общности за участие
засилен капацитет на младежи за участие в Националната ромска платформа и в
обществените процеси
насърчено медиаторство и взаимодействие между медиатори от различни сектори и с
институции
подпомогнат диалог и обмен между заинтересованите страни по разработване,
изпълнение и наблюдение на приобщаващи мерки, насочени към ромските общности
повишена информираност и подкрепено сътрудничество на заинтересованите страни
да работят по въпроси на приобщаване на ромите
укрепено развитие на Националната ромска платформа като компонент от процеса
на координиране и наблюдение от Националната контактна точка на изпълнението на
политиките за ромите; овластена Национална контактна точка

Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на брошурата се носи от Секретариата на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския
съвет и представя гледната точка на Секретариата. Европейската комисия не поема никаква отговорност
относно използването на съдържащата се в брошурата информация.

