Покана за представяне на предложения
за изграждане на капацитет на гражданското общество и мониторинг
на изпълнението на национални стратегии за интегриране на ромите
Резюме на информацията, необходима за България
Това е кратко резюме на поканата, преведено на български език. Ако въз основа на резюмето, поканата
представлява интерес за вашата НПО, моля запознайте се с пълния текст на Поканата и описанието на
проекта, които са на разположение на английски език.

Въведение
Настоящата покана за представяне на предложения цели привличането на 90 различни
неправителствени организации от 27 страни-членки на ЕС за активно участие в дейности за изграждане
на капацитет и в наблюдението на изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите
(НСИР) през следващите две до три години.
Поканата е част от пилотния проект "Изграждане на капацитет за ромското гражданско общество и
укрепване на неговото участие в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите“.
Пилотният проект се управлява от Европейската комисия. Координира се от Централно-европейския
университет (ЦЕУ) в партньорство с Европейската мрежа от ромски местни организации (ERGO),
Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски секретариат (FSG) и Ромския
образователен фонд (REF). Пилотният проект ще се реализира с активното участие на
неправителствените организации, които ще се включат в проекта чрез тази отворена покана.

Цели
Основната цел на пилотния проект е да допринесе за засилване на механизмите за наблюдение на
прилагането на националните стратегии за интеграция на ромите чрез системен мониторинг (системно
наблюдение) от страна на гражданското общество. Стойността на гражданския мониторинг идва от
независимия статут и полевия опит на участващите неправителствени организации. Пилотният проект
има за цел да подобри мониторинга, осъществяван от гражданското общество по два основни начина:
чрез развитие на капацитета за набюдение на различни политики, както и чрез подкрепа за
представителите на гражданското общество за изготвянето на висококачествени, комплексни годишни
доклади за наблюдение.
Наблюдението се фокусира върху това как се изпълняват националните стратегии за интеграция на
ромите в страните членки на ЕС. То обхваща 9 тематични области и хоризонтални въпроси: управление,
образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, антидискриминация, борба с
антиромските настоения в обществото, участие на ромите и равенството между половете.

Участващи НПО
Целта е да се включат около 8-9 неправителствени организации от страните с най-големи ромски
общности и най-остри предизвикателства пред включването на ромите, сред които е и България.
За едновременното постигане на целите за изграждане на капацитет и провеждане на високо качествен
мониторинг на политики, проектът ще обхване два вида НПО:

•
•

НПО със значителен опит в мониторинга на различни политики и
НПО с голям практически опит, но с ограничен опит в мониторинга на политики

Трябва да има разнообразие сред избраните НПО по различни допълнителни критерии, включително:
• Избраните НПО взети заедно трябва да имат опит в различните тематични области и по
хоризонталните въпроси, както и в различни видове населени места.
• Те трябва да включват и НПО с роми и жени на ръководни позиции.
• Те трябва да включват неправителствена организация, която може да координира предложената
коалиция от неправителствени организации.
Мониторингът, осъществяван от гражданското общество трябва да бъде колективна дейност,
извършвана съвместно от всички избрани неправителствени организации. Ето защо, от избраните НПО
във всяка страна се очаква да сформират коалиция, която с общи усилия да подготвя по един годишен
мониторингов доклад всяка.

Предвидени дейности с избраните НПО
Избраните НПО ще бъдат поканени за активно участие в следните дейности:
1. изграждане на капацитет
2. създаване на коалиции
3. изготвяне на годишни доклади за наблюдение
4. разпространение на докладите за наблюдение
5. работа в мрежа с други неправителствени организации
Първо ще започне изграждането на капацитет. След първоначалните дейности по изграждане на
капацитет, от избраните НПО ще се очаква да сформират коалиция, което предполага съгласуване на
принципите на сътрудничество, разпределяне на задачите и вземане на решение за разпределението на
бюджета. След това ЦЕУ ще подпише договор за предоставяне на услуги с координиращата
неправителствената организация на всяка коалиция, която ще представлява коалицията.
Координиращата неправителствената организация осигурява участието на другите избрани НПО в
рамките на коалицията. Изготвянето на докладите за наблюдение и тяхното разпространението, както и
работата в мрежа с други неправителствени организации ще се осъществява от коалицията.
По обхват и задълбоченост мониторинговите доклади ще трябва да отгорарят на следните условия:
Обхват на мониторинговите доклади
Задълбоченост на
мониторинговите доклади
Оценка на прилагането на националните стратегии за интеграция на
Около 25-40 страници на
ромите, с акцент върху управлението, борбата с дискриминацията и
година
преодоляването на антиромските настоения, заедно с оценка на
въздействието на основните общи политики, насочени към интеграцията
на ромите през 2017 г., както и в областта на образованието, заетостта,
здравеопазването и жилищното настаняване през 2018 г.
Обхватна оценка на мерките, предприети в 1-2 най-подходящи общини
Около 6-8 страници на
всяка година
година
Моментен анализ на новости
Гъвкаво според случая

Финансова подкрепа
Разходите за участие в първоначалното изграждане на капацитет ще бъдат възстановени. Разходите за
участие в допълнителни дейности могат да бъдат подкрепени от бюджета на проекта, предназначен за
всяка страна. Избраните НПО ще имат достъп до отпуснатия бюджет след участие в първоначалните
дейности за изграждане на капацитет и формирането на коалиция. Максималният размер на бюджета,
предвиден за всяка страна е 21,500 евро за първата година (2017 г.) и 20,000 евро за втората година
(2018). Сумите са нетни (не включват ДДС).

Подбор на НПО
Процес на подбор
НПО със значителен опит в наблюдението на политиката и НПО с голям олщ практически опит, но с
ограничен опит в наблюдението на политиката са поканени да подадат заявления по различни начини:
• НПО със значителен опит в наблюдението (мониторинга) на политики са поканени да сформират
отворена група, и да подадат предложение заедно. Групата може да включва 3-4
неправителствени организации.
• НПО с голям общ практически опит, но ограничен опит в наблюдението (мониторинга) на
политики са поканени да представят предложения поотделно.
Целта е да се постигне баланс между НПО със значителен опит в мониторинга на политики и
неправителствени организации с голям общ практически опит, но с ограничен опит в наблюдението на
политики и да се осигури разнообразие сред избраните НПО по различни критерии.
Критерии за подбор
Всички избрани НПО трябва да бъдат
 активно ангажирани в дейности за приобщаване на ромите на местно ниво;
 припознати от представителите на гражданското общество като най-активни в приобщаването
на ромите.
Идеалната група от подбрани НПО трябва да
 има солиден опит по повечето тематични области и хоризонтални въпроси;
 има опит в съответните видове населени места;
 включва една или повече НПО със значителен опит в мониторинга на политики, както и НПО с
голям общ практически опит, но с ограничен опит в наблюдението на политики;
 включва НПО с опит и умения в проучването и анализа на приобщаването на ромите;
 включва НПО с опит в дейности по застъпничество за приобщаването на ромите;
 включва няколко ръководени от роми, неправителствени организации (около половината от
НПО);
 включва НПО с жени в ръководството им;
 включва НПО, която може да докаже, силен капацитет за координиране на предвидената
коалиция, с определен координатор (човек).
Подаване на предложения
Крайният срок за подаване на предложения е 19-ти май, 2017 г.

