Проектът
Проектът PAIRS се цели към събиране на онези
добри примери в секторни и местни политики, които са донесли ефективно включване на ромските
общности в 8 държави, и предоставя платформа
международен обмен на знания и експериза с цел
да улесни включването на ромските 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 неразкрити човешка и социална енергия. PAIRS третира тристранно 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 решения, които не са достигнали критична маса, за
да се повлияят националните и местните политики и програми, които не са подходящо разпространени; и трето, тя насърчава сътрудничеството с
гражданското общество и други заинтересовани
страни в разработването на политики и планиране
в осем страни. Партньорите по PAIRS имат подход
за тези цели по един всеобхватен и транснационален начин, който да улесни мащабирането на работните инструменти в областта чрез капитализиране на опита на партньорите и умения по:
Разработване на методологии на съществуващите добри практики и програми в контекста на
Югоизточните държави, които са ефективни за
постигане на целевата група и да се осигури дългосрочна интеграция на ромите;
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Резултати по проекта
Съществуващите добри практики / начините на интеграция се идентифицират, анализират и разпространяват в
осем страни.Елементи на
добри практики са прехвърлени на местно и национално
ниво чрез планове за действие, като по този начин те
допринасят за бъдещото мащабиране на тези решения
във всички партньорски
страни.Основните заинтересовани страни от интеграцията на ромите са ангажирани
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 интеграцията на
ромите. В ЕС и на национално
равнище политически препоръки са формулирани на желаната посока на финансиране на програми за периода
2014-2020 г..

Център “Амалипе” участва в
откриваща конференция по
проекта

Срещата бе по случай стартирането на проект PAIRS:
споделяне на опит, насърчаване на включването, в Будапеща, Унгария. Срещата събра представители на различни организации и институции от Унгария, България,
Италия, Сърбия, Румъния,
Албания и Словакия. Унгарската благотворителна малтийска служба е водеща организация по проекта, който
изследва добрите практики,
които са доказали своя успех
в проблемите на интеграцията на ромите.
По време на международната церемония по откриването на проекта на Малтийската Благотворителна служба
в село Тарнабот (Tarnabod),
заместник-държавен секретар за социално включване
на Министерството на човешките ресурси Каталин
Лангер заяви, че участието в
проекта на Министерството
е важно, защото уроците и
изводите, които могат да
бъдат съвместно придобити
са от изключително значение, особено ако идват от
тези, които успешно реализират дейности в сферата.
Приоритетният партньор на
министерството - Унгарската Благотворителна Малтийски Служба (HMCS) оценява успешни модели и добри практики в рамките на
програма PAIRS. Програмата
обобщава и представя успешни програми за интеграция на ромите на международно ниво. Положителни

примери от осем европейски
страни се събират в продължение на период от две години.
Заместник - държавният
секретар Лангер подчерта,
че това е смел акт да се
признае, че мерките трябва
да съответстват на реалността на живота, както и новаторските решения на Унгарската Благотворителна Малтийска Служба са условие за
потвърждение на това в
практически ориентиран
начин. Иновативните програми за интеграция на организацията, които се основават на личното присъствие,
както и собствени модели,
ориентирани към подпомагане, функционират, защото
решенията, които те предоставят са приспособени към
предизвикателствата на местно ниво. Според заместникдържавният секретар, успехът на интеграцията зависи
от хората: ролята на човешките ресурси е поне толкова
важна, колкото и финансовото подплътяване на програмата.

Конференцията предостави възможност на участниците да получат информация от първа ръка за
Gyereksegély ("Child Support") –
програми за работа с деца и други
успешни програми. По време на
посещението в с. Тарнабот домакините представиха успешен модел на социално предприемачество, който също така е източник на
заетост за 30 души от селото.
Малката фабрика рециклира старо офис оборудване като компютри, клавиатури, телевизори и други. Такъв модел може да се прилага в други страни от региона също толкова успешно. УнгарскатаБлаготворителен
Малтийски
Служба е водещпартньор попрограма на Европейския съюз, която
обединява
18неправителствениидържавниор
ганизации отЮгоизточна Европас
целсъбиране ипредставянев Европа на най-добритепримери, коитогледат към бъдещето,и да предоставятдългосрочни резултатипри интегрирането наромитеи
реализирането натяхното социално включване, както и за изготвяне на предложенияза качествено
използване
на
средствата
на Европейския съюзи на национални правителства, предназначениза тази цел.
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