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Въведение

Организациите на гражданското общество в цяла Европа работят всекидневно – често пъти 
на доброволни начала – за изграждането на по-справедливо и по-приобщаващо общество. На 
равнище ЕС Европейският икономически и социален комитет представя техните интереси и се 
стреми да гарантира, че усилията им ще получат дължимото признание.

С оглед на това преди осем години ЕИСК започна да връчва своята награда за гражданското 
общество с цел да отличи „изключителните постижения в инициативите на гражданското 
общество“.

Тази година наградата е насочена към организации и личности, предприели работа по 
изключителни проекти за подобряване на икономическото и социалното приобщаване на 
ромите и техните общности.

Неслучайно избрахме тази тема. Резултатите от последните европейски избори показаха 
тревожно нарастване на подкрепата за расистки и ксенофобски партии, които обичат да 
хвърлят вината за настоящите икономически несгоди на Европа върху малцинствените 
етнически групи. Не бива да се пестят усилия за предотвратяване на нарастването на 
предразсъдъците и дискриминацията срещу най-уязвимите общности в нашето общество.

Организациите на гражданското общество на всички равнища трябва да бъдат насърчавани 
да подкрепят ценностите на ЕС и да се борят срещу всяка проява на нетолерантност.

Ромското население в Европа, което наброява 11 милиона души, е най-голямото етническо 
малцинство в ЕС. Ромите живеят тук от векове и са част от нашето многообразие. Техните 
особени умения и таланти обогатяват не само културния живот на Европа, но и нейното 
общество и икономика. Подобряването на социалното приобщаване и на интеграцията на 
ромите, както и благоденствието на техните общности са един от приоритетите на ЕИСК 
за 2014 г.

Работата тепърва започва – преди повече от пет години Съветът на министрите 
отбеляза, че макар на теория ромите да имат същите права и задължения като другите 
граждани на ЕС, „на практика те представляват група, която се намира в неблагоприятно 
положение в редица отношения и която е особено уязвима за социално изключване, бедност и 
дискриминация“. Ромите се сблъскват с културни и социално-икономически бариери и са жертви 
на предразсъдъци и враждебност. Същевременно на ромските организации им е трудно да 

направят така, че гласът им да се чуе.
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Европейската комисия призова правителствата на държавите – членки на ЕС, да разработят 
национални стратегии за интеграция на ромите. Обаче в свое становище от 2012 г., 
озаглавено „Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите в Европа“, 
ЕИСК установи, че тези усилия са довели до много ограничени резултати и „не са оправдали 
нарастващото очакване и искрената надежда сред тази общност, че стратегията може 
да допринесе по същество за чувствително подобряване на интеграцията на ромите в 
обществото“. Комитетът призова гражданското общество да се превърне с участието на 
самите роми в „активен участник“ в насърчаването на интеграцията.

Действащите лица от гражданското общество изпълняват първостепенна роля в борбата 
с предразсъдъците и изключването и тази година с наградата на гражданското общество се 
отдава дължимото на техните най-добри постижения. Ние разгледахме широк спектър от 
инициативи, включително за повишаване на информираността сред неромските общности, 
равни възможности на работното място, засилване на социалната самостоятелност на 
ромите с цел пълноценното им участие в политическата, икономическата и социалната 
сфери на техните страни, а също и достъп до жилища, здравни услуги, образование и заетост. 

Първоначалното оценяване беше извършено от четирима външни членове на журито, 
запознати с въпроса: Джилиън ван Търнхаут, сенатор и председател на Early Childhood Ireland, 
Сиксто Молина, ръководител на екипа за подкрепа на Специалния представител на генералния 
секретар по проблемите на ромите в Съвета на Европа, Дамян Драгичи, член на Европейския 
парламент, и Акош Тополански, член на ЕИСК. Победителите бяха избрани от жури, в което 
освен мен участваха заместник-председателите на ЕИСК Джейн Морис и Ханс-Йоахим Вилмс, 
председателите на групи Яцек Кравчик, Георгиос Дасис и Лука Жайе, както и генералният 
секретар Луис Планас Пучадес.

Описаните тук проекти бяха избрани от четирима външни оценители и показват как 
иновативните идеи могат да променят живота на хората. Сърдечни поздравления за 
тримата победители: ETP Slovakia – Център за устойчиво развитие, Негово Високопреподобие 
архимандрит Атинагорас Лукатарис и IQ Roma servis!

Анри Малос
Председател на ЕИСК 

Comité économique et social européen



Моделът на
Building Hope
помага на ромски
общности да
развият своя
потенциал.
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Първа награда:
ETP Slovakia 
Център за устойчиво развитие
Мост на надеждата в Словакия

През изминалите 15 години ETP Slovakia възприе подход, обхващащ всички етапи на живота, с 
цел засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромската общност в източната 
част на страната. Услугите, за чието осигуряване ETP допринася, включват жилищно настаняване, 
образование, заетост, здравеопазване и финансово приобщаване.

Въпреки че ETP и друг път е бил удостояван с награди като Gypsy Spirit Prize през 2009 г. за 
своите „всеобхватни, високопрофесионални и автентични дейности и услуги“, екипът бе силно 
развълнуван от удостояването си с Наградата на ЕИСК за гражданското общество.

„Решението на ЕИСК ни прави чест,“ – призна Славомира Мацакова, изпълнителен директор 
на ETP. „Сега знаем, че най-добрият подход, с който се постигат видими, дългосрочни и трайни 
резултати, е предоставянето на всеобхватни услуги … за всички възрастови групи.“

Прилагането на подобен цялостен подход обаче изисква задълбочени и ползотворни 
партньорства, които дават възможност на ETP да управлява обществени центрове, да ръководи 
програми за образование и обучение, да предоставя грижи на възрастните и да осигурява 
жилища за бедните семейства. Една особено новаторска инициатива, която според ETP би могла 
да бъде реализирана и на други места в Европа, е Building Hope („Строим с надежда“).

Тази програма за самостоятелно осигуряване на жилища дава възможност на ромските 
семейства да си построят собствени жилища чрез система от модули, при която едно 
първоначално жилище от 25м2 може да бъде разширено до 75м2. Без да е в тежест на 
претоварените публични програми за жилищно настаняване, Building Hope насърчава ромските 
семейства да спестяват пари, след спестяване на определена сума им предоставя микрозаеми за 
строеж на собствени къщи, обучава ги на уменията, които са им необходими за изграждането на 
тези къщи и помага за придобиването на рециклирани и екологични материали.

„Моделът на Building Hope представлява за нас специален инструмент за социална работа, който 
помага на трайно безработните и на изключените от обществото лица от маргинализираните (и 
забравени в Европа) ромски общности да развият своя потенциал,“ – отбелязва Мацакова.

Тя обяснява, че ETP Slovakia е мост между живеещите в ромски гета бенефициери на модела 
Building Hope и властите които отговарят за изготвянето на социалните политики. „Видимото 
присъствие, което наградата на ЕИСК осигурява, ще допринесе за популяризирането на този 
уникален и новаторски модел за осигуряване на социални жилища за най-бедните хора“ – 
предполага изпълнителният директор на ETP.  „Това би могло да се превърне в неразделна част 
от инструментите на националната и европейската социална политики.“



6

Образованието
е процес на
самоусъвършенстване,
който обогатява
начина, по който
хората разбират
себе си.
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Втора награда:
Негово Високопреподобие
архимандрит Атинагорас Лукатарис
Светлина за децата

Населението на Дендропотамос – квартал в западната част на Солун, втория по големина град 
в Гърция, е предимно ромско. От живеещите в квартала 4000 жители 3000 са роми, а броят на 
непълнолетните сред тях е около 800.

Когато през 2004 г. Негово Високопреподобие архимандрит Атинагорас поема енорията на 
Дендропотамос, той е разтревожен от мащабите на бедността, лишенията, упадъка на градската 
среда, изключването и престъпността в квартала. Преди десет години с подкрепата на светата 
Митрополия на Неаполис и Ставруполис и на местната общност Негово Високопреподобие 
Атинагорас решава да основе в подземието на енорийската църква организацията  „Фарът на 
света“, която си поставя за цел да образова местните деца и непълнолетни.

„Образованието е процес на самопросвещаване, който обогатява начина, по който хората разбират 
себе си,“ обяснява той. Използвайки ноу-хауто и всеотдайността на 300 доброволци, „Фарът на 
света“ обслужва около 450 ромски деца. Той се бори с неграмотността сред ромските деца, 
предоставя допълнително обучение, както и уроци по чужди езици, информатика и музика, а също 
и кръжоци. Освен това в рамките на програмата се осигурява спално помещение за осем деца без 
семейства, топла храна за учениците и здравна инициатива, включваща ваксини и психологическа 
помощ.  „Фарът на света“ управлява и център за временно настаняване на деца със зависимости.

Негово Високопреподобие архимандрит Атинагорас счита, че „Фарът на света“ е живо 
потвърждение на думите на Виктор Юго, че „този, който отваря училищна врата, закрива затвор“, 
тъй като „липсата на образование лишаваше [ромските деца] от възможностите, които са им 
необходими, за да търсят законни начини за оцеляване“.

„Фарът на света“ работи и за повишаване на информираността относно тежкото положение 
на непълнолетните роми и за преодоляване на отрицателните социални стереотипи, които 
преследват общността. Например съставената от ромски деца група по роботика (FAR.GO.BOTS), 
която спечели награда на First Lego League на Гърция и осъществи пътуване до САЩ, си спечели 
голямо медийно внимание и допринесе за създаването на алтернативен и положителен образ на 
общността в публичното пространство.

Наричайки връчената на „Фара на света“ награда на ЕИСК за гражданското общество 
„голямо удоволствие“, което показва, че множество „значими хора са на моя страна“, Негово 
Високопреподобие заяви, че наградата „дава силен тласък на нашите мечти и разкрива нови 
перспективи пред нашите планове“.
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Интеграцията
и засилването
на социалната
самостоятелност
на ромската
общност трябва да
започват на ранен
етап от живота и
да продължават и
след навършване
на пълнолетие.
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Втора награда:
IQ Roma servis
Самостоятелността започва от рано в 
Чешката република

От самото си създаване през 1997 г., IQ Roma Servis (IQRS) е възприела по отношение на ромските въпроси 
в регион Южна моравия на Чешката република подход, обхващащ целия човешки живот, с цел не само да 
насърчава личностния растеж и социалната реализация, но и да защитава правата на ромите и тяхното 
достойнство в обществото.

Тази НПО определено смята, че интеграцията и засилването на социалната самостоятелност на ромската 
общност трябва да започват на ранен етап от живота и да продължават и след навършване на пълнолетие. 
Поради тази причина IQRS ръководи редица допълващи се програми за различните възрастови групи.

Програмите за малки деца (до 8 години) не само помагат на ромските семейства да записват децата 
си в обикновени детски градини и училища, но и засилват самостоятелността на жените от общността 
посредством здравни консултации и други намеси.

Младежките програми за лица на възраст от 8 до 26 години включват два елемента. Чрез първия се 
предоставя образователна подкрепа, включваща помощни курсове, системи от ментори и стажове. Вторият 
е насочен към личностното развитие, растежа, професионалното ориентиране и социалните дейности. 
Програмата за възрастни предлага подкрепа в областта на заетостта, жилищното настаняване, финансовата 
независимост и борбата с расизма и дискриминацията.

Обаче усилията за засилването на самостоятелността на ромите не могат да постигнат успех сами по себе 
си, ако обществото не се промени. Поради тази причина IQRS има специална програма, насочена към 
обществото, с която се цели да се води борба срещу социалните предразсъдъци и институционализираната 
дискриминация. Инициативите включват отличието „Работодател с положително отношение към етническите 
малцинства“ и кампанията „Защо да съдим прибързано?“, която е насочена към разпространения мит, според 
който ромите странят от работа. 

Всеотдайността и иновативният подход на IQRS вече спечелиха признание, включително наградата 
„Чешка НПО на годината“. Обаче наградата на ЕИСК за гражданското общество има особено значение за 
организацията. „Като местна чешка организация, ние сме приятно изненадани“, - признава Вероника Ванкова, 
директор на клиентските програми.

„Наистина сме удовлетворени от факта, че този вид признание на нашата работа с ромската общност и 
реализирането на нашата обща визия се оценяват на равнище ЕС.“ Ванкова е убедена, че това признание ще 
допринесе за издигането на престижа на IQRS сред широката общественост и пред местните власти и дори 
може да допринесе за привличането на нови донори, които да инвестират в работата на тази НПО.

IQRS не само участва в многобройни европейски дейности и мрежи, но смята също, че цялостният и 
дългосрочен подход, който прилага, може да послужи като модел за други организации,
работещи с роми, в други страни.
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Fundación Secretariado Gitano
Испанските „Gitanos“ между възхвалата и 
изключването

Местните роми в Испания често се наричат „Gitanos“. В представите на испанския народ тази 
дума има множество положителни конотации. Това важи с пълна сила в южната част на страната, 
където има огромен брой смесени бракове и взаимно обогатяване между андалуската и 
ромската култури. Испанците смятат дори, че танцът фламенко е създаден от „Gitanos“.

Въпреки че на ромите се гледа по романтичен начин като на елемент от автентичната испанска 
култура, което е намерило отражение в израза Espana Cani, въпросът има и по-мрачна страна. 
Ромите в Испания, особено тези от тях, които са имигрирали неотдавна от Източна Европа, се 
сблъскват с дискриминация и маргинализация.

От 60-те години на миналия век организацията с нестопанска цел Fundacion Secretariado Gitano 
(FSG) прилага мултидисциплинарен подход за подпомагане на напредъка на ромските общности 
във всички области – не само в Испания, но и в цяла Европа, посредством координираната от 
нея мрежа EURoma. FSG ръководи широк спектър от дейности, с които се цели да се повиши 
стандартът на живот на ромите, да се насърчава равното третиране, да се предотвратяват 
всички форми на дискриминация и да се съхрани ромската културна идентичност.

С персонал от 600 платени служители и 400 доброволци FSG прилага подход, съчетаващ 
два аспекта. Първият аспект е насочен към програмите, с които се цели да се засили 
самостоятелността на ромите и да се повиши техният стандарт на живот посредством 
образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и услуги за общността.

Пример за това е интегрираната програма Acceder, която има 87 000 бенефициери. Тя помага на 
ромите да навлязат на пазара на труда например посредством професионални квалификации, 
консултации, услуги в помощ на самостоятелно заетите лица и насърчаване на проромски 
политики.

Вторият аспект е насочен към обществото като цяло и показва, че приобщаването на ромите 
е в интерес и на широката общественост. Това се осъществява с помощта на кампании за 
повишаване на информираността и обучение на работещите с роми специалисти (социални 
работници, учители, полицаи и др.), на предоставящите публични услуги, и на лицата, отговорни 
за вземането на решения.

Освен това FSG извършва анализи и изследвания с цел по-добро разбиране на положението 
и нуждите на ромите. Само през 2013 г. над 105 000 души са се възползвали от дейностите и 

програмите на FSG.
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Български хелзински комитет
Европейски прецедент за правата на
ромите във връзка с жилищното настаняване

Българският хелзински комитет (БХК), най-голямата и най-влиятелната организация в България 
за защита на правата на човека, помогна на една ромска общност да се противопостави успешно 
на принудителното извеждане от заеманите от нея жилища и тяхното разрушаване, създавайки 
по този начин полезен европейски прецедент.

Общността, състояща се от около 200 роми, от десетилетия живее незаконно на държавна земя в 
квартал „Баталова воденица“ в столицата София. Когато столичната община се опитва на два пъти 
– през 2005-2006 г. и през 2008 г. – да изведе принудително уязвимата общност, БХК предлага 
безплатна правна помощ.

Въпреки че действията на градските власти са в съответствие с българското законодателство, 
БХК счита, че принудителното извеждане на хора от единственото им жилище без предоставяне 
на реалистична и разумна алтернатива представлява нарушение на техните човешки права. 
Освен това лишаването на тази изключително бедна и маргинализирана общност от дом би я 
изложило на повишен риск от заболявания, глад и престъпност.

Поради тази причина БХК реши да постави въпроса пред Европейският съд по правата на човека 
(ЕСПЧ). Като привременна мярка беше постановено извежданията от домовете да спрат, докато 
не бъдат осигурена алтернатива – прецедент за ЕСПЧ!

През 2012 г. съдът излезе с окончателно решение, с което задължи държавата да спре 
произволните извеждания от домовете на роми, които нямат друго жилище. Присъдата 
съдържаше извод, че в закона липсва съразмерност, и България беше задължена да актуализира 
законодателството си в тази област. Изискваните реформи включваха предоставяне на 
доказателства, че плановете за връщане на публична земя и сгради са законни и съразмерни и 
че са предоставени подходящи алтернативни жилища.

БХК счита, че с решението на ЕСПЧ, което в резултат на анкета сред Страсбургските наблюдатели 
беше обявено за най-добрата присъда на годината, не само беше предотвратено лишаването 
от дом на 200 роми, но се създаде и правен прецедент, който може да помогне за защитата на 
свързаните с жилищното настаняване права на ромското население в Европа, което се оценява 
на 10 милиона души, и на други уязвими групи.
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Европейско антирасистко
гражданско движение
Провеждане на кампанията „Ромска гордост“ в Европа

Въпреки че притежават многообразие от богати културни идентичности ромските общности в Европа се 
сблъскват със засилващ се расизъм и дискриминация, а също и с маргинализация и стигматизация.

На 8 април 2014 г. по случай Международния ден на ромите Джон Далхойзен от Amnesty International заяви 
„През последните няколко години се наблюдава определено зачестяване на случаите на насилие срещу 
роми в Европа. Твърде често европейските лидери поощряват предразсъдъците, подтикващи към насилие 
срещу ромите, като обявяват ромите за антисоциални и нежелани.“

За да противодейства на това обезпокоително увеличаване на расовата дискриминация и на смущаващото 
равнище на политическо бездействие, Европейското антирасистко гражданско движение (EGAM), което 
представлява мрежа от борещи се срещу дискриминацията организации от над 30 страни, всяка година 
организира кампанията „Ромска гордост“ в партньорство с ромските организации на гражданското
общество.

Целта на тази проява, която включва културни и политически дейности в 15 страни, е да обърне внимание 
на расизма и дискриминацията, с които се сблъскват ромите в Европа, и да отбележи многообразието от 
идентичности и култури на това малцинство. Освен че повишава информираността на обществеността на 
национално и европейско равнище, кампанията „Ромска гордост“ създаде и силна европейска мрежа от 
антирасистки групи и ромски организации, за да насърчава широко партньорство на основата на общи 
цели.

Партньорите, участващи в „Ромска гордост“, която се описва като призив за достойнство, за равни права и 
за равнопоставено упражняване на правата, се срещнаха при подготовката за основната проява, за да се 
споразумеят за общи цели и да формулират съвместен манифест, който беше подписан от над 100 НПО. 
Освен че усилва гласовете на ромските общности и гарантира, че те ще бъдат чути от лицата, вземащи 
решения на национално и европейско равнище, „Ромската гордост“ е подкрепа и за ромското наследство 
и история. Пример в това отношение е възраждането на паметта за концентрационния лагер Лети, в който 
нацистите са убили стотици роми, но който тъне в забрава близо до една ферма в Чешката република, 
въпреки усилията на местни историци през 70-те и 80-те години на миналия век.

От първото си провеждане през 2011 г. кампанията „Ромска гордост“ освен че повиши информираността 
и интереса към свързаните с ромите въпроси, отбеляза и редица значими успехи. Например участващите 
НПО допринесоха за реформата на закон от 1969 г. във Франция, с който беше въведен дискриминационен 
за „пътуващите“ режим на идентификация. Натиск от страна на „Ромска гордост“ спомогна също да се сложи 
край на антиромските демонстрации в България.
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Автономен център ACT
Засилване на самостоятелността на 
хърватските роми… по екологичен начин

Разположената в най-северната част на Хърватия Меджимурска жупания се отличава с редица 
особености. Това е най-малката област в страната и същевременно най-гъсто населената. В 
нея живее и най-голямата ромска общност в Хърватия, която представлява 30% от ромското 
население в страната.

С цел да помогне за преодоляването на икономическата и социалната маргинализация на 
Меджимурската ромска общност, Автономният център ACT, гражданска организация, основана 
от млади хора и ориентирана към развитието на социалния и културния капитал, излезе с 
новаторската идея да използва екологичното земеделие за засилване на самостоятелността на 
ромите в региона.

Инициативата „Социалното и икономическото приобщаване на ромите посредством 
екологичното производство на храни“ беше насочено към над 20 роми от Меджимурската 
жупания, с цел „те да станат част от решението вместо да бъдат част от проблема“. Инициативата 
осигури обучение по екологично семейно земеделие и социален кооперативен мениджмънт на 
редица роми, които отговарят за над 100 членове на техните семейства.

Те получиха инструкции по биодинамично земеделие, при което се поставя акцент 
върху цялостна визия за взаимовръзките между почвата, растенията и животните като 
самоподдържаща се система.

Избраните да преминат обучението бяха насърчени да се включат в една съществуваща 
кооперация за екологично земеделие „Domači vrt“ („Домашна градина“), в която като 
пълноправни членове вече работеха 15 представители на ромската общност, с цел да 
обработват 14 хектара обществена земя. В един регион, в който екологичното земеделие все 
още не е добило достатъчна популярност, този проект не само подобрява пригодността за 
заетост на ромската общност, но и я позиционира като местен първопроходец.

„Чрез своята активна обществена ангажираност и застъпничество, инициативата 
повишава информираността за трудностите, с които ромите се сблъскват в борбата срещу 
предразсъдъците и дискриминацията“, - смятат в ACT. „Чрез ангажирането на ромите в 
екологични и социални предприятия начинът, по който те се възприемат и приемат от местната 
общност се променя бавно, но сигурно.“
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Центърът за прием „Hirundo“ Наградата на 
ЕИСК за гражданското общество: 
признание за изключителна работа

Местната ромска общност във Финландия, която живее в страната повече от 500 години, се ползва 
с пълни граждански права въпреки относителната маргинализация. С разширяването на ЕС обаче 
много роми от Източна Европа мигрираха във Финландия. Поради липсата на езикови умения, 
образование и удостоверения за работа много от тези мигранти се озоваха в периферията на 
обществото.

Това накара Helsinki Deaconess Institute (HDI), водеща фондация, която отдавна работи за засилване 
на самостоятелността на местната ромска общност във Финландия, да насочи вниманието си 
към новодошлите. През 2008 г. HDI постави началото на проекта за консултации и социална 
подкрепа „Rom po Drom“, който се разви и се превърна в център за прием, известен като „Hirundo“, 
осигуряващ всекидневна подкрепа и дългосрочно засилване на самостоятелността, както във 
Финландия, така и в Румъния, откъдето идват повечето мигранти роми.

Една от най-забележителните инициативи на HDI – „Гласът на ромските деца чрез изкуството“ 
(2013-2015 г.), беше насочена към младите ромски мигранти. Разработена в сътрудничество с 
ромските мигранти и със заинтересованите страни във Финландия и Румъния (поради кръговия 
характер на миграцията), тази инициатива се стреми да насочи вниманието към правото на 
ромските деца без документи на начално образование.

Инициативата, която на своя пилотен етап обхвана 15 деца, включва два стълба: опита 
от всекидневната маргиналност и „другост“ на ромските общности и засилването на 
самостоятелността и улесняването на участието на ромите посредством услуги за подкрепа на 
базата на общността. Тя организира творчески ателиета и представления, предостави консултации 
на децата и техните семейства и проведе семинари и обучения.

„Гласът на ромските деца чрез изкуството“ предизвика широк обществен дебат за правата на 
непълнолетните ромски мигранти на достъп до образование, с което накара парламентарния 
омбудсман да призове местните власти да предприемат всички необходими мерки.

HDI смята, че тази инициатива може да се адаптира така, че да бъде в помощ на всяка 
маргинализирана група на всяко едно място в Европа.

„Моделът може да се прилага и да допринася за правата и участието на децата, за това техният 
глас да се чува при изготвянето на политики в различни области“, – заключават от HDI.
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Наградата на ЕИСК за гражданското общество: 
признание за изключителна работа
Наградата на ЕИСК за гражданското общество, 
която се връчва всяка година, е много ефективен 
начин да се подчертаят ангажираността и 
постиженията на организациите на гражданското 
общество в Европа. Връчена за първи път през 
2006 г., тази награда се дава на организации и/
или отделни лица, допринесли съществено за 
укрепването на европейската идентичност и 
интеграция, демокрацията на участието и активното 
гражданство. Тя помага за повишаването на 
информираността относно жизненоважната роля 
на гражданското общество за популяризирането на 
общите ценности, които представляват крайъгълния 
камък на европейската солидарност. За наградата 
могат да кандидатстват отделни лица, както и всички 
организации на гражданското общество, работещи 
на европейско, национално, регионално или местно 
равнище в някоя от 28-те държави членки. Всяка 
година наградата е насочена към различна тема. 
През 2014 г. тя беше определена за инициативи, 
замислени с цел по-добро икономическото и 
социалното приобщаване на ромските общности. 
Предишните победители допринесоха за 
насърчаването на социалната, икономическата 
и екологичната устойчивост в Европа и за 
укрепването на европейската идентичност и 
солидарност посредством образованието, работата 
в мрежи, провеждането на кампании, борбата с 
несправедливостта и защитата на интересите на 
младите хора.

Всички кандидати трябваше да бъдат номинирани 
от членове на ЕИСК, от националните икономически 
и социални съвети или от европейски организации 
или мрежи на гражданското общество. 
Церемонията по връчване на наградата за 2014 
г. се състоя на 16 октомври. Тримата победители 
си разделят наградния фонд от 30 000 EUR и 
получават признание в цяла Европа. Те се избират 
от жури, в което влизат председателят на ЕИСК 
и двама заместник-председатели, лидерите 
на трите групи, представящи работодателите, 
работниците и другите интереси, и генералният 
секретар на Комитета и което взема решение 
след първоначално оценяване от четирима 
външни оценители. Предизвикателство беше да 
се направи избор измежду 81 силни кандидати 
от цяла Европа. Всички те съществуват и работят, 
за да подобряват условията, при които живеят 
ромите, например посредством проекти, свързани 
с подкрепа в образованието и професията, като 
уроци по музика или помощ за ромските учители. 
Пет от осемте критерия за избор бяха насочени 
към въздействието на проекта върху целевата 
група и благоденствието на общността, трайността 
и устойчивостта на това въздействие и влиянието, 
което то може да окаже в Европа. С останалите три 
критерия се оценяват иновативността, проявеното 
творчество и уникалността.

Журито, присъдило наградата на 
гражданското общество

Анри Малос, председател на ЕИСК, председател на 
журито

Джейн Морис, заместник-председател на ЕИСК

Ханс-Йоахим Вилмс, заместник-председател на 
ЕИСК

Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“ 
в ЕИСК

Георгиос Дасис, председател на група „Работници“ 
в ЕИСК

Лука Жайе, председател на група „Други интереси“ 
в ЕИСК

Луис Планас, генерален секретар на ЕИСК

Четиримата оценители

Джилиън ван Търнхаут, сенатор и председател 
на Early Childhood Ireland

Сиксто Молина, ръководител на екипа за 
подкрепа на Специалния представител на 
генералния секретар по проблемите на ромите в 
Съвета на Европа

Дамян Драгичи, член на Европейския парламент 
и лице за контакт на национално равнище по 
въпросите на ромската интеграция в Румъния

Акош Тополански, директор на Федерацията на 
унгарските институти за лечение на зависимост от 
наркотици / член на ЕИСК
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