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Защо ‘Ромски младежи – 
Европейско гражданство?’

Ромската общност е едно от най- 

многобройните и важни европейски 

етнически малцинства. Приблизително 

10 милиона Европейски граждани са 

Роми и повече от 40% от тях са между 14 

и 30 годишна възраст. Това означава, че 

ромските младежи представляват главната 

движеща сила, предизвикваща промяна и 

трансформация на жизнените стандарти на 

ромите.

Каква е целта на тази 
инициатива?

Целите, преследвани от инициативата 

‘Ромски младежи – Европейско гражданство?’, 

спонсорирана от ЕАСЕА и Младежката 

програма на Европейската комисия и 

действаща в периода декември 2006 – 

декември 2008 г., са да информира и обучи 

ромските младежи по въпроси, свързани с 

Европа и Европейския съюз с тенденцията да 

разкрият на младите роми произхода, целта, 

функционирането и изграждането на ЕС и да 

доведе до активно упражняване на правата 

им като Европейски граждани.

Коя е целевата група на 
проекта?

Дейностите на проекта са насочени към 

ромски младежи от Чешката република 

(Чехия), Румъния, България, Словакия и 

Испания на възраст между 18 и 25 години, 

които имат интерес да упражняват активно 

своите права като Европейски граждани чрез 

повишаване на знанията им за изграждането, 

структурата и целта на Европейския съюз.

Къде мога да намеря повече 
информация за проекта?

За по – нататъшна информация можете да се 
обърнете към:

Ромски младежи
eвропейско 
гражданство

Romani Baht Foundation
8 Nov Jivot

1373 Sofia - Bulgaria
+359 2 920 42 72

baht2000@rtsonline.net 
www.romanibaht.com 

Какви дейности са включени в 
проекта?

“Ромски младежи – Европейско гражданство’ 

предвижда осъществяването на следните 

дейности:

  • Работни срещи на координаторите от 
страните, участващи в проекта:

Февруари 2007 г. : Мадрид, Испания –
Септември 2007 г. : София, България –
Март 2008 г. : Букурещ, Румъния –
Септември 2008 г. : Мадрид, Испания –

 Честване на Деня на Европа на 9 май 2007  •
и 2008 г.

Обучителни курсове: •
  – ‘Ценности и идентичност на Европа и 
Европейския съюз’, Юни 2007 г.
 ‘Структура и състав на Европа и  –
Европейския съюз’, Октомври 2007 г.
 ‘Тела, съставляващи Европейския съюз’,  –
Април 2008 г.
 ‘Структурата на Европа’, Септември  –
2008 г.

 Съставяне на справочник със заглавие  •
‘Ромски младежи – европейско 
гражданство’

 Дизайн и публикация на интернет -  •
страница

Създаване на интернет форум •

  • Дизайн и разпространение на материали 
за проекта (постери и брошури)

Обучителни визити •
Страсбург: Ноември 2007 г. –
Брюксел: Ноември 2008 г. –


