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Проектот е финансиран од Европската Унија

Општи информации за проектот
Име на проектот
Од акција до еднакви права на Ромите
Проектот е финансиран од Европска Унија
Водечка организација
Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ- Тетово
Партнерска организација
Меѓународна Група за Малцински Права- Лондон
Општа цел
Да се поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница
во одлуките кои влијаат на нивните животи со оглед на тоа дека
влијанието во креирањето на политиките придонесува кон
намалување на дискриминацијата со која се соочуваат.
Специфична цел
Зајакнување на капацитетите и градење партнерство преку
консултации и соработка помеѓу ромските медијатори, граѓанските
организации, правната заедница и органите на власт на локално и
национално ниво за да можат заедно поефикасно да работат на
решавање на дискриминацијата со која се соочува ромската
заедница.
Географскиот опфат
Проектот се имплементира на национално ниво правејќи особено
влијание во следните шест општини: Берово, Виница, Дебар, Кичево,
Тетово и Штип.
Времетраење на проектот
36 месеци (01 Февруари 2017- 31 Јануари 2020)

Целни групи
Ромската заедница која се соочува со дискриминација и нивни
претставници, Роми медијатори, ромски граѓански организации,
граѓански организации за човекови права, жртви на дискриминација,
правната заедница, национални институции за човекови права,
националнии и локални органи на власт, јавноста.
Краен корисник
Ромската заедница
Активности
Активностите се поделени во четири (4) главни групи:
· Градење на капацитети и менторирање (параправна и обука за
застапување, теренска работа и менторирање, национални
средби за застапување)
· Правна работа (правна клиника, центри за виртуелни совети и
услуги за смс алармирање, правно застапување и поддршка на
националните институции за човекови права)
· Застапување (воспоставување на мрежа за антидискриминација, средби за вмрежување и стратешки средби,
он-лајн брифинг и настан за објавување, национални тркалезни
маси за застапување, меѓународни координативни средби за
застапување)
· Партнерство за креирање на политики (он-лајн тренинг за
локални власти, проектни грантови за градење на партнерства,
полугодишни национални средби за партнерство помеѓу
ромските граѓански организации и органите на власти)
Очекувани резултати
·
·
·
·

Подобрена одговорноста и отчетноста на властите кон
маргинализираната ромска заедница
Зголемен пристап до правда за ромската заедница
Зголемено влијание во кампања и застапување
Зголемено знаење/свест од страна на властите на локално и
национално ниво за различни прашања на дискриминација со
кои се соочува ромската заедница и усвојување на ефикасни
партиципативни механизми за донесување на одлуки

Контакт информации
Проектна канцеларија
Адреса: Ул. Димо Гавроски Кара бр.3
Тел: + 389 78 291 894
E- маил: info@sonce.org.mk
web: www.sonce.org.mk
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