Výzva Stredoeurópske univerzity
na budovanie kapacít občianskej spoločnosti pre monitoring
implementácie národných stratégií integrácie Rómov
Zhrnutie
Úvod
Táto výzva má za cieľ zapojiť 90 rôznych mimovládnych organizácií (MVO) z 27 členských štátov Európskej
únie1 do budovania kapacít a monitorovania implementácie národných stratégií integrácie Rómov (NRIS) v
najbližších dvoch až troch rokoch.
Výzva je súčasťou pilotného projektu "Budovanie kapacít rómskej občianskej spoločnosti a posilnenie jej
účasti na monitorovaní národných stratégií rómskej integrácie".2 Pilotný projekt je riadený Európskou
komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľa (DG Justice) a koordinovaný
Stredoeurópsku univerzitou (CEU) v spolupráci s Európskou sieťou rómskych grassroots organizácií (ERGO),
Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Rómskym
vzdelávacím fondom (REF). Pilotný projekt bude realizovaný za aktívnej účasti MVO zapojených
prostredníctvom tejto otvorenej výzvy.
Monitoring implementácie NRIS občianskou spoločnosťou bude kolektívnou aktivitou vykonávanou
spoločne s vybranými MVO. Z tohto dôvodu sa očakáva, že po úvodných aktivitách zameraných na
budovanie ich kapacít, budú vybrané MVO v každej krajine vytvárať koalície a každý rok spoločne
pripravovať jednu výročnú správu o implementácii NRIS v danom členskom štáte. Za každú národnú
koalíciu podpíše CEU zmluvu o službách s jednou koordinačnou MVO.

Ciele
Hlavným cieľom tohto pilotného projektu je prispieť k posilneniu mechanizmov monitoringu
implementácie NRIS prostredníctvom systematického zapájania občianskej spoločnosti do procesu
monitoringu. Hodnota monitoringu vykonávaného občianskou spoločnosťou spočíva v jej nezávislej pozícii
a praktických skúsenostiach zúčastnených MVO. Pilotný projekt si kladie za cieľ zlepšiť monitorovanie
občianskou spoločnosťou dvoma hlavnými spôsobmi: rozvíjaním kapacity subjektov občianskej spoločnosti
monitorovať verejnej politiky a podporou prípravy vysoko kvalitných komplexných výročných
monitorovacích správ občianskou spoločnosťou.
Monitoring sa zameria na to, ako sú NRIS vládami členských štátov vykonávané, a pokryje deväť
tematických oblastí a horizontálnych otázok: vládnutie, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť,
bývanie, boj proti diskriminácii a anticigánismu, participácie Rómov a rodová rovnosť.

Účasť MVO
Predpokladaný počet vybraných MVO je v rozmedzí od 1 do 8-9 pre každú krajinu, v závislosti na
vlastnostiach danej krajiny. V rámci prvej skupiny krajín, kam spadajú Bulharsko, Česko, Maďarsko,
Rumunsko a Slovensko, je cieľom zapojiť okolo 8-9 MVO z každej z krajín.
S cieľom podporovať budovanie kapacít MVO a zároveň zabezpečiť kvalitný monitoring verejných politík
bude projekt zahŕňať zároveň:
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Vzhľadom k tomu, že na Malte Rómovia nežijú, nie je tento členský štát do projektu zahrnutý.
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MVO s bohatými skúsenosťami v oblasti monitoringu politík (najmä v krajinách, kde boli
predchádzajúce snahy zapájanie občianskej spoločnosti do monitorovania začleňovania Rómov) –
účasť takých MVO je dôležitým pre prípravu vysoko kvalitných monitorovacích správ a ich
spolupráca s menej skúsenými MVO bude prispievať k zvyšovaniu kapacít takýchto MVO v oblasti
monitoringu;
MVO sa silnou praktickou skúsenosťou z terénu, ale obmedzenú skúsenosťami v oblasti
monitoringu politík – účasť takýchto MVO obohatí monitorovacie správy o skúsenosti z terénu a
zároveň budú tieto MVO hlavnými cieľovými skupinami aktivít zameraných na budovanie kapacít.

Vybrané MVO by sa mali rôzniť v nasledujúcich aspektoch:
• Vybrané MVO by mali spoločne mať skúsenosti v rôznych tematických oblastiach, horizontálnych
otázkach a rôznych typoch lokalít.
• Mali by zahŕňať MVO vedených Rómami a ženami.
• Mali by zahŕňať jednu MVO, ktorá je schopná koordinovať plánovanú koalíciu MVO.
Monitoring realizovaný občianskou spoločnosťou musí byť kolektívnou činnosťou vykonávanou spoločne
vybranými MVO. Preto sa od MVO vybraných v každej krajine očakáva, že vytvoria koalíciu, a spoločne
budú každý rok pripravovať jednu správu o realizácii NRIS v danom štáte.

Plánované aktivity s vybranými MVO
Vybraté MVO sa budú v rámci projektu zúčastňovať nasledovných aktivít:
1. Budovanie kapacít,
2. Vytváranie koalície,
3. Príprava výročných správ monitorujúcich implementáciu NRIS,
4. Šírenie výročných správ monitorujúcich implementáciu NRIS,
5. Sieťovanie s inými MVO.
Pilotný projekt sa začne aktivitami zameranými na budovanie kapacít organizácií rómskej občianskej
spoločnosti. Po týchto úvodných aktivitách sa očakáva, že vybrané MVO vytvoria koalíciu, ktorá sa zhodne
na princípoch spolupráce, rozdelení úloh a prideleného rozpočtu. Následne CEU uzavrie zmluvu o
poskytovaní služieb s jednou MVO, na ktorej sa organizácia združené v koalícii zhodnú ako na
koordinujúcom členovi. Na príprave výročných správ o implementácii NRIS, ich šírení a sieťovaní s inými
MVO sa budú podieľať všetky MVO združené v koalícii.
Výročné správy monitorujúca implementáciu NRSI budú mať nasledujúci obsah a rozsah:
Obsah
Rozsah
Implementácia NRIS so zameraním na vládnutie, boj proti diskriminácii a
25-40 strán každý rok
anticigánismu a vplyv jednotlivých politík hlavného prúdu na Rómov v roku
2017. Implementácia NRIS so zameraním na vzdelávanie, zamestnanosť,
zdravotnú starostlivosť a bývanie v roku 2018.
Komplexné zhodnotenie opatrení v 1-2 relevantných obciach/mestách
6-8 strán každý rok
každý rok.
Ad-hoc analýzy aktuálneho vývoja.
flexibilný

Finančná podpora
Náklady spojené s účasťou MVO na úvodných aktivitách zameraných na budovanie kapacít budú
preplatené CEU. Náklady na ďalšiu činnosť koalície MVO môžu byť podporené z rozpočtu určeného pre
každú krajinu. Rozpočet pre vybrané organizácie budú pridelený po úvodných aktivitách zameraných na
budovanie kapacít a vytvorenie koalície. Maximálna suma určená pre každú krajinu (t. j. pre celú koalíciu)
bude 21.500 EUR pre prvý ročný cyklus (2017) a 20.000 EUR na druhý ročný cyklus (2018). Tieto sumy
predstavujú čistú sumu bez prípadnej DPH.

Výber MVO
Proces výberu
MVO s významnými skúsenosťami v oblasti monitoringu politík a MVO so silnými praktickými skúsenosťami
z terénu, ale obmedzenými skúsenosťami v monitoringu politík sa budú hlásiť do projektu rôznymi
spôsobmi:
• Od MVO s bohatými skúsenosťami v oblasti monitoringu politík sa očakáva, že vytvoria otvorenú
skupinu, ktorá predloží spoločnú prihlášku. Skupina môže obsahovať 3-4 MVO, ktoré sa do výzvy
prihlásia spoločne.
• MVO so silnými praktickými skúsenosťami z terénu, ale obmedzenými skúsenosťami v oblasti
monitoringu politík sa môžu do projektu hlásiť samostatne.
Cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi MVO s bohatými skúsenosťami v monitorovaní verejných politík a
MVO so silným praktických skúseností z terénu a zabezpečiť rôznorodosť medzi zapojenými MVO.

Výberové kritériá
Vybrané MVO by mali:
• byť aktívne zapojené do aktivít zameraných na začleňovanie Rómov na miestnej úrovni,3
• patriť medzi uznávaných predstaviteľov občianskej spoločnosti aktívnych v oblasti začleňovania
Rómov.
Ideálna koalícia MVO by mala:
• mať bohaté skúsenosti vo väčšine uvedených tematických oblastí a horizontálnych otázok,
• mať skúsenosti v relevantných typoch lokalít (kde sa vykonávajú opatrenia NRIS),
• zahŕňať MVO s bohatými skúsenosťami v monitoringu verejných politík, ako aj MVO s významnými
praktickými skúsenosťami z terénu (ale obmedzenými skúsenosťami z monitoringu),
• zahŕňať MVO so skúsenosťami a zručnosťami v oblasti výskumu a analýzy politík v oblasti
začleňovania Rómov,
• zahŕňať MVO so skúsenosťami v advokácii v prospech začleňovania Rómov,
• zahŕňať niekoľko MVO vedených Rómami (minimálne polovica organizácií združených v koalícii),
• zahŕňať MVO so ženami vo vedení,
• zahŕňať MVO, ktoré môžu preukázať schopnosť koordinovať plánovanú koalíciu4 s určenou osobou
koordinátora.

Uzávierka prihlášok
MVO sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihláškového formulára v anglickom jazyku.5
Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr 19 mája 2017 na e-mailovú adresu: romacivilmonitor@ceu.edu.
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Nevyžaduje sa, aby boli všetky alebo prevažnú časť aktivít MVO vykonávaná na miestnej úrovni.
Schopnosť koordinovať plánovanú koalíciu zahŕňa, aby koordinujúca MVO bola schopná uzavrieť menom koalície s
CEU zmluvu o poskytovaní služieb a následne vystaviť faktúru, na základe ktorej CEU poskytne koalícii finančnú
podporu.
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Pracovným jazykom medzinárodných aktivít a komunikácie medzi MVO a CEU a jej partnermi alebo medzi MVO v
rôznych štátoch bude angličtina. Po vytvorení koalície bude komunikáciu medzi koalíciou a CEU zabezpečovať v
angličtine koordinujúca MVO; však sa odporúča, aby všetky zúčastnené MVO mali aspoň základná znalosť anglického
jazyka.
4

