
* [G] Дейности, свързани с ромите/доброволчество в подкрепа развитието на ромския 
етнос 
 
Видове дейности, в които сте участвали, в подкрепа на ромски деца и младежи, ромски 
семейства и общности. 

 
 Дейности, провеждани от ромски или неромски организации, или от институции и 

държавни учреждения, или също от неформални групи и инициативи, или по Ваша 
лична инициатива. 

 Дейности, включващи участието на представители на общността, деца и младежи, 
възрастни и семейства, насочващи към решаване на проблеми, преодоляване на 
предизвикателства. 

 
Мобилизация и развитие на общността; повишаване на информираността; 
застъпничество 

 Даване на съвети и консултации на роми за получаване на надлежна и пълна 
документация за гражданска регистрация, повишаване на информираността за 
важността от гласуването, регистрацията за гласуване и участието в избори на местно и 
национално ниво; 

 Работа на терен, фокусирана върху справяне с различни предизвикателства на местни 
ромски общности;  

 Подкрепа за овластяване и мобилизация на местни ромски общности за установяане 
на добър диалог и взаимоотношения с местни власти и институции; съвместна 
подкрепа от представители на ромите и местните власти за развитието на местните 
планове за действие и подобряване на перспективитв и условията на живот на ромите; 

 Предоставяне на съвети и насоки по различни въпроси (и където е необходимо 
предоставяне на безплатна правна подкрепа) на роми и ромски семейства с цел да се 
даде по-голяма яснота и разбиране на техните права и задължения и осигуряване на 
помощ за изпълнение на всички административни изисквания, за да могат да се 
възползват в пълна степен от законните си права; 
 

Образование; изграждане на капацитет и овластяване на ромски младежи; здравни 
грижи 

 Подкрепа за ромски родители в техните усилия да осигурят достойно и качествено 
образование за своите деца, изразяващи се в съдействие за изпълнение на 
изискванията за записване в детските градини и началните училища; работа с 
родители и деца  за предотвратяване отпадането от училище, включително чрез 
менторство, наставничество и извънкласно дейности; 

 Подкрепа за изграждане на капацитет и обучение на млади роми за придобиване на 
набор от умения и способности с цел да бъдат по-успешни и да станат 
конкурентноспособни на пазара на труда;  



 Дейности за мобилизация на младежи роми; предоставяне на съвети и 
професионални насоки/ориентиране на млади роми при избор на специалност, която 
да изучават в университета, за осигуряване на по-добри перспективи за 
професионално развитие и реализация на пазара на труда; 

 Осигуряване на менторство и помощ на ромски деца за преодоляване на някой 
предизвикателства, свързани с образованието; ставане на ментор на млади роми и 
осигуряване на подкрепа за тяхното личностно развитие; ставане на ментор в 
университет на студенти роми; 

 Подкрепа на ромски родители в процеса по гражданска регистрация на деца, 
регистрация за ползване на здравни грижи, ранна ваксинация, включително и 
подкрепа и информираност на бъдещи майки; 

 Повишаване на информираността относно важността от създаване на здравословен 
начин на живот, медицински прегледи и ранна превенция. 

 
Ромска идентичност, култура, история 

 Организиране, или участие в мероприятия за популяризиране на ромската 
идентичност и култура; 

 Организиране на мероприятия и дискусии (в официална среда, или в ромската 
общност) за повишаване на информираността и почитане на паметта на загиналите 
роми по време на потисническия режим (Холокост, геноцид, депортиране, робство); 

 Организиране на изложби, пърформанси, поетични четения; 
 
Проучвания, политически анализи, политическо развитие, местни планове за действие 

 Мобилизиране на ромски студенти в техните университети за дискутиране и търсене 
на начини за кординирани действия в подкрепа на ромите; 

 Създаване на ромски студентски организации и осигуряване на помощ по какъв начин 
да бъдат активни и видими при защита правата на ромите; 

 Анализ на съществуващите държавни политики, касаещи ромите, и идентифициране 
на пречките (за планиране/или административни), които възпрепятстват ромите да 
ползват законните си права; организиране на събития, които да представят тези 
анализи в публичната среда; формулиране на предложения за отстраняване на тези 
пречки и представянето им на отговорните органи за за вземане на отношение; 

 Планиране и провеждане на изследвания в различни области, които биха подкрепили 
ромската кауза; 

 Сътрудничество с ромски организации и осигуряване на съдействие за бъдещо 
институционално развитие, също така и допринасяне при осъществяването на техните 
дейности; 



 Използване на академични възможности, където е приложимо, за привличане на 
вниманието върху ромските въпроси, за повишаване на информираността, а така също 
и за провокиране на дискусии и дебати за ромите в академичните среди; 

 Използвайте официални празници, или такива на ромската общност (национални и 
международни) за организиране на събития, или участие в събития и привличане на 
вниманието върху ромските въпроси (свързани с човешките права, науката, културата 
и образованието, здравни въпроси, свързани с околната среда и т.н); 

 Онлайн доброволчество по въпроси, свързани с ромите; сътрудничество на 
организации от дома/офиса, като участие в социални мрежи и регулярно 
разпространение на информация, развитие на интернет страници, убликуване на 
различни материали, писане на доклади/анализи, преводи, корекции и редактиране, 
осигуряване на консултации на млади роми в писането на курсови работи/есета/тези. 

 
Видове доказателства за участие в дейности 

Снимки, линкове към кратки видео филми или снимки (публикувани на интернет 
страници), технически отчет, доклад от събитието и свързани с него материали, линкове 
от интернет страници и социални медии, писма от организаторите, писма от 
финансиращите институции и тнн. Моля, посочете информация също и за 
местоположение, дати, бенефициенти, постигнати резултати и т.н. 
 
 


