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ROMAINEU IS IN PROGRESS...
Медиация в страните участници в Roma in EU

In this issue:

РУМЪНИЯ
Концепцията за "медиатор " беше въведена в Румъния, в общностите, засегнати от междуетнически

 Media on in ROMAinEU
partner countries

конфликти, за да се осъществи посредничество при конфликти между членовете на общността.

 Seminars with mediators

През 1996 г. организацията Romani CRISS въведе пилотно идеята на здравния медиатор, чрез

 Progress of ROMAinEU

провеждане на програма, посветена на формирането на жени от ромски произход, за подобряване на

project
 Partnership of ROMAinEU

положението им в обществото и включването им в обществени дела. Определението за здравен
медиатор е човек, който подобрява / опосредява връзката между ромската общност и местните власти в
областта на здравеопазването.

БЪЛГАРИЯ
Медиацията е една от
мерките, използвани в цяла
Европа за справяне с
неравенствата,с които се
сблъскват ромите по
отношение на достъпа до

В България са установени три фигури в областта на медиацията:
Обществен медиатор : медиатор, който подпомага модернизацията и развитието на местната ромска общност,
извършва всеобхватна работа в общността.
Здравен медиатор: длъжността на здравния медиатор е мост между ромските общности и здравните и
социалните служби.
Трудови медиатори от ромски произход: трудовите медиатори инициират и участват в организирането и

заетост, здравни услуги и

провеждането на информационни кампании и срещи с неактивни обезкуражени лица,за да ги информират за

качеството на

законите, правата и задълженията на търсещите работа лица и за услугите предлагани от Бюрото по труда.

образованието

ИСПАНИЯ

УНГАРИЯ

Медиацията в Испания започна през 1994‐1995 и е ново явление в

Медиация се счита за един от най‐установените и широко

сравнение с други страни като САЩ, Канада и Аржентина, в които от

използвани методи, за да компенсира неравнопоставеността на

70‐те години медиацията се използва като метод за намеса,

хората от ромски произход. Една от приоритетните задачи на

предотвратяване и разрешаване на конфликт, особено в

ромските медиатори е да посредничи между роми и ромски

семейството .

общности, институции, общности, местните правителства и

След Препоръка № R (98) 1 на Комитета на министрите на държавите

държавни агенции.

‐членки на Съвета на Европа, за прилагане на медиацията като

Ромските медиатори адресират целевата група чрез

алтернативен метод за разрешаване на конфликти, в Испания

различните си услуги: информация и подкрепа за тях, за да

започнаха да се включват междукултурна медиация в техните

придобият значимост, подкрепа с процедури и институции,
както и управление на конфликти
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СЕМИНАРИ С МЕДИАОРИТЕ
През месец юли, организация Romani CRISS организира първия
семинар за разпространение на дейностите, организирани в
рамките на проекта ROMA IN EU в Букурещ. Семинарът бе
организиран със седем здравни медиатори, които са част от
административния съвет на асоциацията на здравните медиатори
от Румъния ‐ ZURALE ROMNIA, за да ги информира за целта на
проекта и дейностите, които ще бъдат изпълнени.
Участниците от семинара показаха силен интерес към проекта и
счeтоха, че съдържанието на наръчника е полезно за тяхното
бъдещо обучение. Здравните медиатори изразиха желание да
станат част от курс за пилотиране на наръчника, планирано в
рамките на проекта за следващата година. По време на семинара
бяха събрани впечатленията на медиаторите, свързани с
разработването на наръчник и препоръки за адаптиране на
съдържанието на модулите, за да бъдат разработени за нуждите на медиаторите и в локалния
15 испански медиатори участваха в семинар, организиран в Мадрид на 10‐ти юли 2012 г..
Ако искате да се включите в
следващото събитие във
вашата страна, свържете се с

Aмара Монтоя, президент на Romi Serseni, приветства участниците: медиатори, които
работят с роми, други представители на институции, свързани с образованието, заетостта и
социалните въпроси, неправителствени организации, работещи в областта и др.

партньорите по ROMA in EU
Сутринта участие взе и Педро Агилера, представител на
сдружение ROMED и представител на Европейската комисия
срещу расизма и нетолерантността към Европейския съвет (ECRI).
Той представи как Европейската комисия работи срещу
дискриминацията на ромите и свързаното с тях законодателство.
Педро Агилера също направи преглед на понятието за конфликт,
положителните и отрицателните аспекти на понятието, видове
конфликти, и специфичните конфликти в ромските общности и
как медиаторите могат да се справят с тях, тяхната роля и
необходимите компетенции, които те трябва да притежават.
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НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА ROMAINEU
Партньорите по проекта разработват учебни материали през последните месеци.
Това обучение е насочено към подобряване на социалните умения на медиатори,
консултанти и обучители, които работят за интеграцията в училище, социална и
трудова интеграция на ромските общности.
Третата среща на партньорството се проведе във Велико Търново, на 13 и 14
ноември 2012 г..

VISIT THE WEB OF

ПАРТНЬОРСТВО ПО ROMA IN EU

THE PROJECT!
www.romaineu.eu

КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТА
Ins tuto de Formación Integral, Spain
www.ifi.com.es

Ако искате да научите

Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

повече за
Проекта ,свържете се с
партньорите на Roma in EU

PARTNERS

Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas Espa‐
ñolas, Spain
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellscha
gGmbH, Germany
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interven e So‐
ciala si Studii– Romania
www.romanicriss.org
Simona Barbu: oﬃce@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél‐Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungary
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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