Награда за интеграција на Ромите, 2014
ДАЛИ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДДРШКА НА
РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ?
ДАЛИ ИМАТЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ГОРДЕЕТЕ БИДЕЈЌИ ТИЕ ПРАВАТ РЕАЛНИ
ПРОМЕНИ?
“Владите во земјите од Западен Балкан и Турција треба да ги зголемат своите напори за надминување
на социо-економскиот јаз меѓу Ромите и останатото население. Улогата на граѓанските организации е
клучна за поврзување на потребите на луѓето со политиките во државата”.
Кристиан Даниелсон, Генерален Директорат за проширување, Европска Комисија

Со Наградата за интегрирање на Ромите, Европската Комисија сака да одаде почит на
заложбите на граѓанските организации во помагањето на интеграцијата на ромските
заедници во Западен Балкан и Турција и да ја подобри видливоста на најдобрите
практики и идеи.
Победничките проекти треба да покажат оригинален пристап, нудејќи холистички,
одржливи решенија за надминување на постојните општествени разлики меѓу
мнозинските заедници и ромското население. Се прифаќаат пријави од проекти
финансирани од ЕУ или други донатори како и иницијативи спроведени без финансиска
поддршка.
Можат да се пријават граѓански организации од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Србија, поранешна Југословенска Република Македонија, Косово и Турција.
Од секоја земја учесничка ќе биде избран по еден проект кој ќе биде награден со
€14,000. Победниците заедно со второпласираните и третопласираните од секоја земја
ќе бидат поканети на студиска посета во Брисел!
Поднесување на вашата пријава
Вие можете да се пријавите за учество на еден од следните начини:
· По електронска пошта (email), ве молиме да ја доставите вашата пријава во прилог (во
формат Word Document или OpenOffice Writer File) до:
ELARG-Award-Roma@ec.europa.eu
· По пошта, ве молиме да ја испратите вашата пријава до:

European Commission
DG Enlargement
'Award for Roma Integration'
Rue de la Loi 15,
1049 Brussels,
BELGIUM
Рокот за поднесување на пријавите за учество е 6ти август 2014 (18:00 по бриселско
време, електронска достава или препорачана пошта).
Пријавите за учество нема да им бидат вратени на учесниците. Доколку ја испратите
вашата пријава преку пошта, ве молиме да задржите една копија за себе.

