
Изпълнение: В рамките на проекта са 
създадени  четири пилотни Центъра за развитие 
на общността (ЦРО) на територията на 
България в следните общини: Долна баня 
(област София), Кнежа (област Плевен), 
Раднево (област Стара Загора),  Стражица и 
Лясковец (област В.Търново), както и по един 
център в Румъния – с. Глодени (обл. Муреш) и 
Македония –  с .  Миладиновци (общ.  
Миладиновци). Във всеки от Центровете 
работят по двама модератори, избрани от 
съответната местна общност. Центровете са 
и з г р а д е н и  и  фу н к ц и о н и р ат  в  тя с н о  
сътрудничество и с подкрепата на местната 
власт и различните институции на местно и 
регионално ниво. Специален фокус на работата 
в тези центрове е преодоляване на проблемите с 
младежката безработица в селските райони и 
активизиране на младежите в тези общности.

Модераторът подпомага развитието и 
модернизацията на местната общност, 
предоставянето на услуги, базирани в 
общността и по-доброто взаимодействие с 
институциите на общинско ниво. Той/Тя:

· Работа в общността по повишаване на 
нейната самоорганизация, провеждане на 
общностни събития, изграждане на 
механизми за помощ на лица в риск, за 
н а с ъ р ч а в а н е  н а  л и ч н о с т н о т о  и  
професионалното развитие (клубове по 
интереси, клубове за професионално 
ориентиране) и др;

· Осъществява работа на терен – 
откриване на случаи, улесняване и 
посредничество в  процеса на комуникация 
между местната общност и хората, работещи 
в институциите;

· Съдейства на бизнеса за намиране на 
подходящи човешки ресурси;

За повече информация,
моля  посетете сайта на 

организацията:

или пишете на e-mail адрес:

062/600-224; 0884/856056

Настоящия документ е изготвен в рамките на Проект „Насърчаване на 
социалното включване на млади хора от маргинализирани групи на 

ромската общност и развитие на селските райони“ (Проект№  
PROGRESS – 2007-2013/VS/2011/0170), финансиран от Европейската 

комисия по Програма  „Прогрес“ . 
Център „Амалипе“ носи цялата отговорност за съдържанието на 

настоящия документ, и при никакви обстоятелства той не може да се 
приема като официална позиция на Европейската комисия.

www.amalipe.com

amalipe.progress@yahoo.com

Проект: 

ЦЕНТРОВЕ  
ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩНОСТТА

„Насърчаване на социалното 
включване на младите хора в 

маргинализирани групи на ромската 
общност в селските райони”.

Проектът 
„Насърчаване на социалното включване на 
младите хора в маргинализирани групи на 
ромската общност в селските райони” се 
реализира в рамките на програма ПРОГРЕС на 
Европейската комисия, Генерална дирекция 
„Заетост, социални въпроси и включване” и 
възнамерява да разработи и изпробва 
социално-иновативни подходи за борба със 
социалната изолация на младите хора в 
селските общности в България, Румъния и 
Македония. Той обръща специално внимание 
на младите хора от маргинализираните групи 
на ромската общност в селските райони. 

Основната теоретична 
предпоставка 

е, че социалното изключване е по-дълбоко в 
селските райони и сред маргинализираните 
етнически малцинства (като ромите), както 
и че младите хора представляват много по-
уязвима по отношение на социалното 
изключване група. Проектът предполага, че 
причините за социалното изключване, се 
отнасят не само до бедност и липсата на 
демократични традиции, но също така и до 
липсата на социални структури в рамките 
на местната общност. Развитието на услуги 
в общността и установяването на 
общностни социа лни ст руктури е  
ефективен подход за насърчаване на 
социалното включване и активизиране на 
общността. Ето защо проектът е насочен 
към създаване на Центрове за развитие на 
общността. 

Времетраене на проекта: 
октомври 2011 – септември 2013

Специфични цели на проекта: 

Създаване и тестване на Центрове за развитие 
на общността като рамка за иновативни услуги 
в общността за социално включване на 
младите хора от ромски произход в селските 
общности; 

Измерване на ефекта на Центровете за 
развитие на общността за засилване на  
активното участие и преодоляване на 
социалното изключване в селските общности;

Осигуряване на устойчивост и по-широко 
прилагане на модела на национално (България, 
Румъния и Македония) и европейско ниво;

Партньорите: 

Проектът се осъществява от ЦМЕДТ 
„Амалипе”, България в сътрудничество с Liga 
pro Europa – Румъния и Национален ромски 
център – Македония

Източник на финансиране:

Целева група на проекта:

 

програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, 
Генерална дирекция „Заетост, социални 
въпроси и включване”

Младежи от маргинализирани групи на 
ромската общност в селски райони – ще 
бъдат обхванати около 900 младежи;

Социално изключени семейства от 
маргинализирани групи на ромската 
общност в селски райони - ще бъдат 
обхванати около 600 семейства;

Социални работници, селски кметове, 
учители и служители от други институции, 
които работят в селските райони - ще бъдат 
достигнати повече от 1000 служители;

Ромски НПО, организации, базирани в 
общността и неформални активисти, които 
работят в селските общности;

Националните органи и длъжностни лица 
от ключови национални институции

 


