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Програмата ROMED получава щедра финансова поддръжка от  правителствата на 
следните държави: Албания, Кипър, Финландия, Франция, Германия, 

Сърбия и Испания.

За повече информация 
Съвета на Европа 

Екип на Специалния представител на Генералния секретар по ромските въпроси 
F-67075 Strasbourg Cedex

 www.coe.int/rom

Ръководител на проекта 
Aurora Ailincai

aurora.ailincai@coe.int

Отправни точки : факти и предизвикателства   
Медиацията е една от мерките използувани в Европа за преодоляване на 
неравенството, с което ромите се сблъскват по отношение на достъпа до 
заетост, здравни услуги и качествено образование. Състои се от наемане 
на работа на роми, от местни ромски общности, или с добро познаване на 
проблемите на ромите, които да действат като медиатори  между ромите и 
държавните институции. 

� Разнообразие от ситуации и задачи 

Съществуват много различия между държавите, както в ситуацията и нуждите 
на ромските общности, в използваната терминология, така и в степента, в 
която медиаторите са професионално заети. По отношение на нивото им на 
обучение и професионалната им квалификация също се различават.  Друго 
ново предизвикателство е породено от миграцията на ромите в други страни.  

� Прагматичен подход към идентификация на 
целевата група  

Тази програма ще включи ромски медиатори, които говорят на езика на 
ромската общност, с която работят, ако е необходимо. Техните задачи и 
отговорности включват улесняване на комуникацията между ромите и една 
държавна институция. 

� Предизвикателства в практиката на медиацията  

Медиацията често води до значителни подобрения, но ефективността й 
често се оспорва  поради проблеми като ниския статус на медиаторите и 
несигурността на заетостта им, зависимост (от ръководителя на институцията, 
от политическо влияние, от лидери на общността), или  от прехвърлянето 
на допълнителни малки задачи, които  не са включени в длъжностната 
характеристика на медиатора.  В допълнение, медиаторите могат да бъдат 
използвани като извинение за  избягване на директен контакт с общността или 
се очаква да поемат пълната отговорност за решаване на проблемите. Тяхната 
работа може да бъде ден за ден, реактивна, с малко или никакво планиране, 
противоречиви оценки и липса на подкрепа при изпълнение на работата. 
Тези фактори означават, че успехът е силно зависим от личните качества на 
медиатора и на личното отношение на служителите на институциите, с които 
медиатора работи.  
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Медиатори

     6 месеца Практика                  1 Обучение                            2 Обучение

Обучители

Местни структури имащи отношение
(училище/здравна инст./бюро по труда, местни ромски НПО, местни власти, др.) 

Координационни звена (в повечето случаи ромска НПО, държавна структура отговорна по 
ромски въпроси или НПО работеяо по ромски въпроси)

Среща за оценка

Участват в 
пос. ден

Съвет на ЕвропаНационални власти

Национална точка за контакт  

•  подпомага медиаторите в из-
вършване на практическа дей-
ност в интервала от шест месе-
ца между двете обучения 

•  подкрепя Съвета на Европа в 
процеса на наблюдение

•  предоставя информация на 
обучителите чрез електронната 
платформа, за да подпомогне 
организирането на второто обу-
чение  

•    предоставя обратна инфор-
 мация относно националните
 дейности по време на заключи-
 телната конференция  
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Медиатори 

•  установяват отношения на до-
верие и открита комуникация с 
представителите на страните;

•  стремят се да разберат ситуаци-
ята и съответните гледни точки в 
основата на становища, чувства, 
нагласи и действия;

•  установяват контакт между 
страните и осигуряват ефек-
тивна комуникация; 

•  улесненяват и / или правят по-
интензивни комуникацията и 
отношенията между ромските 
общности и държавните инсти-
туции (образователни, по здра-
веопазване и по заетост) 

• 
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ЕВРОПЕЙСКА ОБУЧИТЕЛНА ПРО-
ГРАМА ЗА РОМСКИ МЕДИАТОРИ 

Съвместна програма на Съвета на Европа и 
Европейската Комисия



Три вида подход може да бъде идентифициран: 

•  „Троянски кон” (инструмент на институцията, която има за цел да 
достигне до общността с цел промяна на нагласите и поведението  на 
нейните представители)  

•  Общностен активист (представител на общността, който се бори 
срещу институциите, за правата на ромите) 

•  Истинският междукултурен медиатор (има добри познания за 
„културните кодове” на общността и на институцията, безпристрастен 
е и насочен към подобряване на комуникацията и сътрудничеството и 
към стимулиране на двете страни да поемат отговорност и да участват 
активно в процеса на промяна).   

Тази програма е съсредоточена върху подкрепата на третия подход: реална и 
ефективна междукултурна медиация. 

От „троянски кон” или общностен активист към истински 
междукултурен медиатор. 

Кои органи какви роли играят?  

Страна 1
Институция

Медиаторът е инструмент на институцията, която 
има за мисия да се достигне до общността с цел 
промяна на нагласите и поведението 

Е по-скоро представител на общността, борба срещу 
институциите, за правата на ромите

Страна 2
Общност

Инструмент 
на 

институцията 

Страна 1
Институция

Общностен 
активист

Страна 1
Институция Страна 2

Общност

Истинският 
медиатор 

Е безпристрастен, с добро познаване на «културните кодове» на общността и на институциите, ориентиран 
към подобряване на комуникацията и сътрудничеството и стимулиране на двете страни да поемат отговорност 
и да участват активно в процеса на промяна

Съветът на Европа 

Съветът на Европа осигурява цялостната координация на програмата в 
хода на работата на екипа на Специалния представител на Генералния 
секретар по ромските въпроси. Други структури на Съвета на Европа, 
като Конгреса на местните и регионални власти осигуряват поддръжка. 
Обучителен план е съставен  и  група обучители подбрани и обучени 
след консултация с експерти в областта. По време на процеса, Съвета 
на Европа поддържа тясна връзка с ромските организации, действащи 
на европейско ниво, както и с други европейски и международни 
организации, за осигуряване на координация и подкрепа за програмата. 
Програмата може да бъде успешна само ако различни заинтересовани 
страни дадат своя принос. 

Национални и местни власти   

•  определят и избират медиато-
рите, които ще бъдат обучени

•  гарантират участието на пред-
ставители на местни институ-
ции по време на последния 
ден от първото обучение и ще 
ги насърчават да осигурят под-
крепа на медиаторите на мест-
но ниво 

•  присъстват на заключителната 
конференция за оценка и об-
мислят възможни политически 
отговори  

Междунардната ромска мобил-
ност е основен елемент в работа-
та на медиаторите, така че транс-
национално - двустранно или 
многостранно сътрудничество 
между структури от изпращащи-
те страни и посрещащите страни 
е полезен инструмент за подкре-
па и устойчивост. 

Ромски организации 

•  подпомагат  изпълнението на 
програмата на местно ниво 

•  предоставят информация и 
предложения на националната 
точка за контакт

•  допринасят за процеса на оце-
няване и с идентифицирането 
на предложения за корекции на 
политиката  
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� Европейски етичен кодекс за медиатори:

Набор от основни принципи и норми, които да ръководят работата на 
медиаторите са дефинирани  като ключов инструмент за защита на медиатора 
от злоупотреби и за повишаване на качеството на предоставяните услуги. 
Първи проект на този кодекс, вдъхновен от опита на различни страни, е 
изготвен и ще бъде представен за коментар на медиаторите присъстващи на 
обученията. 

� Екип от обучители и Европейска мрежа:   

Първата група от обучители, подбрани въз основа на открит конкурс, бе 
обучена в Страсбург от 26-29 януари 2011 година. Национална точка за контакт 
е установена във всяка страна (където е възможно това е ромска организация 
с опит в работата с медиатори). Работа в мрежа и обмяна на опит ще бъдат 
стимулирани чрез електронна платформа.   

� Първа група участващи страни:  

България, Чешката Република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, 
Молдова, Румъния, Сърбия, Словакия, Испания, „Бившата югославска република 
Македония”, Турция, Украйна. Програмата ще бъде разширена и в други страни, 
както и допълнително обучение в първата група страни ще се проведе, ако 
допълнителни ресурси са налични. 

Изпълнение на обучения (март - декември 2011 г.) 

•  Първи кръг на обучения (4 дни). Последният ден: съвместни 
мероприятия с местни заинтересовани страни; 

•  Шест месеца на практика (прилагане в ежедневната им работа 
на подходи и използване на инструменти, въведени по време на 
обучението). Местните заинтересовани страни и координационни 
центрове предоставят подкрепа; 

•  Втори кръг на обучение (3 дни) Първият ден се фокусира върху преглед 
на практически осъществените дейности; 

•  Среща за оценка на резултатите и определяне на последващи действия 
и политически реакции. 

Страна 2
Общност

Мисията е определена в  Декларацията от 
Страсбург 
В Декларацията от Страсбург, приета през октомври 2010 г. на срещата на 
високо равнище за ромите, представители на държавите-членки се съгласиха, 
че Съвета на Европа трябва да реализира Европейска обученителна програма 

за ромски медиатори, с цел консолидиране на съществуващи обучителни 
програми и по-ефективно използване на съществуващите ресурси, стандарти, 
методики, мрежи и инфраструктура на Съвета на Европа, в тясно сътрудничество 
с националните и местните власти.  

� Основна цел на ROMED :   

Да се подобри качеството и ефективността на работата на образователните / 
здравните / трудови медиатори, с цел подпомагане на по-добра комуникация и 
сътрудничество между ромите и държавните институции (училища / доставчици 
на здравни услуги / бюра по труда)  

� Задачи на ROMED: 

• Насърчаване на действителна и ефективна междукултурна медиация
• Осигуряване на интегрирането на правов подход 
•  Подпомагане работата на медиаторите чрез предоставяне на инструмен-

ти за планиране и изпълнение на техните дейности, които насърчават де-
мократичното участие и генерират овластяване на ромските общности и 
повишаване на отчетността на държавните институции.

ROMED не е замяна или припокриване на съществуващите програми за 
обучение на местно и национално ниво, а допълването им, осигуряване на 
допълнителни инструменти и методологии, които допринасят за развитието 
на основни компетенции нужни на медиаторите. ROMED също ще окаже 
съдействие на някои държави в създаването на програми за обучение. 

� Рамков обучителен план:   

Обучението ще разчита на обучителен план акцентиращ върху практиката и 
приспособим към специфичните потребности от обучение на медиаторите, 
работещи в различна среда и с различни институции и ромски общности.
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Важни институции (здравни, 
образователни, по заетостта) 
на местно ниво 

•  присъстват на последния ден 
от първото обучение, заедно с 
медиаторите

•  подпомагат медиаторите да 
извършванат практически дей-
ности, основани на подхода, 
поддържан от Съвета на Европа 

•  предоставят обратна информа-
ция на координационните звена


