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Проектът PAIRS се цели към събиране на онези добри 
примери в секторни и местни политики, които са донес-
ли ефективно включване на ромските общности в 8 дър-
жави, и предоставя платформа международен обмен на 
знания и експериза с цел да улесни включването на ромс-
ките малцинства в региона. Третирането на ромите в ЕС 
и отвъд сегашните му граници се е превърнало в знак на 
човешки права и действия, насочени към включването на 
тези групи. Такова включване допринася за развитието, 
защото интеграцията на ромите може да освободи нераз-
крити човешка и социална енергия. PAIRS третира трист-
ранно предизвикателство: първо, основан на задълбочен 
анализ тя събира успешните, но разпокъсани действия и 
методи за интеграция; второ, тя прехвърля тези знания 
на националните и местните нива на вземане на реше-
ния, които не са достигнали критична маса, за да се пов-
лияят националните и местните политики и програми, 
които не са подходящо разпространени; и трето, тя на-
сърчава сътрудничеството с гражданското общество и 
други заинтересовани страни в разработването на поли-
тики и планиране в осем страни. Партньорите по PAIRS 
имат подход за тези цели по един всеобхватен и трансна-
ционален начин, който да улесни мащабирането на ра-
ботните инструменти в областта чрез капитализиране на 
опита на партньорите и умения по: 

 

 -         Разработване на методологии на съществуващите 
добри практики и програми в контекста на Югоизточни-
те държави, които са ефективни за постигане на целевата 
група и да се осигури дългосрочна интеграция на ромите; 

 

 -         Улесняване и рационализиране на поуките от тези 
инициативи на европейско и национално равнище, прог-
рамиране за по-добър дизайн на интеграционните меха-
низми за ромите. 

           Резултати по проекта 

Съществуващите добри практики / 
начините на интеграция се иденти-
фицират, анализират и разпростра-
няват в осем страни. 

Елементи на добри практики са 
прехвърлени на местно и нацио-
нално ниво чрез планове за дейст-
вие, като по този начин те доприна-
сят за бъдещото мащабиране на 
тези решения във всички партньор-
ски страни. 

   Основните заинтересовани страни 
от интеграцията на ромите са анга-
жирани в политическия диалог и 
взаимното обучение, като първа 
стъпка към засилена политика и, 
основаващи се на доказателства 
програми в осем страни. 

 Разработена  е обща методология 
за избраните области на интегра-
цията на ромите. В ЕС и на нацио-
нално равнище политически препо-
ръки са формулирани на желаната 
посока на финансиране на програ-
ми за периода 2014-2020 г..  

 Мрежата на проекта поддържа ин-
терактивните знания, обмяната и 
диалога сред практикуващите да 
продължава дори и след изпълне-
нието на проекта. 
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Център “Амалипе” взе участие в  първона-
чалната среща по проекта 

Първоначална среща по проект PAIRS се състоя на 15 

и 16 ноември 2012 г. в Будапеща, Унгария. Всички 

партньори присъстваха на събитието. Председател на 

събитието беше г-н  Лазсло Моравчик, ръководител на 

проекта от името на водещия партньор на проект 

PAIRS.  По време на двудневното събитие всички пар-

тньори имаха възможност да представят себе си и да  

обсъдят целите на проекта, очакваните резултати и 

постижения. Също така бяха детайлно представени 

работния пакет и линиите на бюджета. Участниците 

бяха информирани, че при възникнала нужда за моди-

фикация на бюджета, партньорите трябва да информи-

рат LP веднага. Преди изменението да влезе в сила е 

необходимо писмено съгласие на LP. По време на съ-

битието бе организиран интерактивен семинар, за  об-

работката на фи-

нансови проект-

ни документи и 

с цел постигне 

на общо разби-

ране относно 

отчитането на 

задачите. 
 

Партньорите 

Партньорството по проект PAIRS 

включва 18 партньори от 8 стра-

ни от Югоизточна Европа, къде-

то изключването на ромското 

население представлява висок 

приоритет на политиката-

Албания, България, Унгария, 

Италия, Румъния, Сърбия, Сло-

вакия и Украйна 

PAIRS представлява уникална 

смесица от заинтересованите 

страни - местни власти, органи-

зации на гражданското общест-

во, структури, създаващи поли-

тика на национално ниво, аген-

ции за развитие - които могат 

ефективно да направят първата 

стъпка към широко използвани, 

успешни методи за интеграция и 

целенасочени, комплексни и 

ефективни програми. 

БЪЛГАРИЯ 

Фондация Институт „Отворено 

общество” - София - неправител-

ствена организация, която рабо-

ти активно за разширяването и 

гарантирането на неприкоснове-

ността на гражданските свободи 

и зачитането на основните права 

на човека. 

Център „Амалипе” - водеща ром-

ската организация, която работи 

за равни възможности и интегра-

ция на ромите в българското об-

щество. „Амалипе” играе цент-

рална роля в организирането на 

ромското гражданско движение и 

се застъпва за интеграция на 

ромите. 


