
© European Union 2010 

тяхното включване и са склонни да гледат на тях като на пасивни получатели на политика. 
Практически, проблемите на ромите често изпадат от дневния ред на обществените власти. 
Положението на ромите като дискриминирано малцинство би могло по самата си същност да се 
използва от местните инициативни групи. 
Предизвикателствата на миграцията в селските райони 

При ромското население съществува висок риск от бедност и социално изключване заради 
преобладаването на големи домакинства с много деца, лоши жилищни условия и здравословно 
състояние, ниско образование, ниска степен на заетост и висока безработица. В селските райони те 
често живеят в изолирани селища в отдалечени райони. 

Рискът от социално изключване се утежнява от негативното отношение на местното население 
спрямо това етническо малцинство, което води, например, до дискриминация на пазара на труда 
(напр. местният бизнес не желае да наема роми). Достъпът до социални помощи също е затруднен, 
тъй като голяма част от ромите нямат лични документи и затова нямат достъп до  помощи. 

Опитите за справяне със социалното изключване на ромското население обикновено включват 
опростени намеси и липса на интегрирани подходи. За включването на ромите е необходима 
задълбочена оценка на местния контекст, техните специфични нужди и социално-икономически 
характеристики, което би довело до по-интегрирана намеса. Тя трябва да съчетава разнообразни 
инструменти като персонализирани планове, обучение, обучение под формата на учебен стаж и 
обучение на място, стимули за земеделци, които наемат на работа роми. 
Ромското включване не може да стане бързо. Необходими са дългосрочни инвестиции и подходи, 
като междувременно се инвестира и в изграждането на доверие между самите роми и доверие към 
тях. 

УВОД

Макар да не е възможно да се даде точен 
брой, има около 10 млн. роми, 
концентрирани в източноевропейските 
страни (Румъния, България, Унгария, 
Чешката република и Словакия). Това ги 
прави най-голямото малцинство в Европа. 
Голяма част от тях живеят в селските 
райони. 
Ромските общности остават слабо 
представени на местната политическа 
сцена, както индивидуално, така и като 
общност. Едновременно с това, 
обществените власти често не насърчават

LEA
D

ER
/C

LLD
 &

 изграж
дането на 

мреж
и, подкрепящ

и социалното 
вклю

чване в селските райони

Социално включване на 
ромите  чрез LEADER и C LLD

Мнозинството от ромите в ЕС се сблъскават с множество фактори на изключване, вкл. бедност и 
безработица, липса на достъп до публични услуги (здравеопазване или образование), жилище и 
инфраструктира под средния стандарт, всичко това свързано с различни механизми за социално 
и гражданско изключване, често произтичащи от стереотипи и социални предразсъдъци спрямо 
ромското население.
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Образование

50% от ромските деца 
посещават училище или 
детска градина 

Жилище
Повече от двама души 
живеят в една стая

Около 45% от ромските 
домакинства нямат някое от 
следните: вътрешна кухня, 
вътрешна тоалетна, душ или 
баня или електричество

Бедност
Около 90% от ромите живеят в 
домакинство с приходи под 
националния праг на бедност 
Около  40% живеят в 
домакинства, в които някой е 
трябвало да си легне гладен поне 
един път през последния месец, 
тъй като не могат да си позволят 
да си купят храна 

Само 15% от младите 
роми завършват 
средно или професио-
нално образование

 Проучване за положението на ромите от 11-те страни-членки (Агенция за основните права на ЕС) 2012

Заетост
По-малко от един от 
трима роми са заети 
срещу заплащане
1 от трима е 
безработен



В България, Унгария, 
Румъния и Словакия 
над 50% от ромите 
живеят в селски райони, 
но не притежават земя и 
не са заети в 
земеделието. 

Приносът на LEADER към социалното включване на ромите 

Социално включване на 
ромите чрез LEADER и CLLD 

До 20% от новонавлизащите на пазара на труда са 

роми. Около 50% от ромите са под 18-годишни. 

19% от неромите и 58% от ромите не се образоват, не 
работят и не се обучават (NEETS).

Само в 6 от 160-те 
идеи за проекти в 
Унгария се споменава 
ромска целева група. 

LEADER предлага много възможности за социалното 
включване на ромското население в селските райони. 

Два унгарски проекта показват как LEADER допринася 
за повишаване на информираността на ромите, 
развитието на уменията им и предоставяне на 
информация и подкрепа за ромите за създаване на 
бизнес (интеграция чрез заетост). 

Развитие на уменията и създаване на бизнес в 
окръг Зала в Унгария 

В Унгария бяха създадени ресурсни центрове за 
развитие на заетостта чрез сътрудничество в две от 
сферите на LEADER (асоциации за развитие на селските 
райони, НПО и други заинтересовани страни от 
селските райони). Центровете предлагат на ромите 
обучение, съвети и продължаващи консултации по 
бизнес планиране и създаване на бизнес. Това води до 
създаването на 5 нови социални кооперативи и 
подсилването на три други. 
Възможности за заетост и обучение на ромите в  
районите на BÜKK-MAKK LEADER в Унгария
Една от основните цели на района на BÜKK-MAKK 
LEADER в Унгария е интеграцията на ромското 
население, което е 15% от местното население. LEADER 
подкрепи инициатива, предлагаща възможности за 
заетост на ромите в сектора за производство на 
биоенергия чрез събирането и повторното използване 
на местните отпадъци. Освен това, бе организирано 
обучение с участието на ромските водачи за членовете 
на местната инициативна група, за да се повиши 
информираността им за културата на ромите, начина им 
на живот и проблемите, с които се сблъскват. В 
последствие МИГ представи молба пред управляващия 
орган за подготовка на обширно проучване на 
положението на ромското население.
LEADER в район Абауй в Унгария
Три ромски организации участваха в подготвителния 
етап на стратегиите за местно развитие в района Абауй, 
когато се формулираха целите, в които биха могли да 
влязат разнообразни проекти, насочени към ромите. 

Основните фактори за успеха на трите проекта, 
насочени към ромите, включват интензивно обучение 
на ръководителите на проектите и насърчаване на 
процеса на включване на местно ниво. 

Райони Тимиш-Торонтал-Бързава, Мусчел и 
Дунарея де Жос на LEADER в Румъния

От 163-те МИГ-а на LEADER в Румъния, в 75% от тях 
има учредители от ромски произход или организации. 

Критериите за избор предлагат допълнителни точки 
за проекти, които включват малцинствени групи. 

Но въпреки тези положителни примери, при 
проучвание на казусите в България, Унгария и 
Румъния бе установено, че LEADER не се справя с 
насърчаване на поминъка на селското ромско 
население и социалното включване в селските райони 
като цяло.
Заключенията от проучванията по ERGO разкриват, че: 
• Често няма представители на ромските общности в 

МИГ или са прекалено малко; 

• Ромското включване не е във фокуса на повечето 
МИГ и на LEADER рядко се гледа като на метод за 
справяне с включването на ромите;

• На ромските общности им липсват способности и
умения, за да участват в стратегическото планиране
и прилагането на проектите. 
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Препоръки за МИГ / CLLD
 Интегрирайте изграждане на специфични 

капацитети за МИГ в подготвителния етап и 
етапа на изпълнение на CLLD, за да се подобри 
способността на местните играчи за ефективно 
включване на ромските общности. 

 В националните указания за CLLD за селските
райони трябва да става ясно, че социалното
включване е сред целите и действията по
местните проекти. 

 Показателите за социално включване и
интеграция в общността трябва да бъдат
включени в рамката за мониторинг.

Препоръки за управляващите органи 
 Управляващите органи трябва да се стремят да 

разработват и прилагат набор от "показатели за 
участие", за да се гарантира участието на групи в 
неравностойно положение, като ромите, в местното 
развитие.

 Критериите за избор на стратегиите за местно
развитие трябва да изискват представянето на
надежден план, който да гарантира активно участие
на местните и целевите общности в стратегическото
планиране и изпълнение. 

 Управляващите органи трябва да изискват от
общините и МИГ представянето на надежден план
за изграждане на капацитет като част от техните
концептуални бележки за водено от общностите
местно развитие /CLLD/.

 Управляващите органи трябва да разгледат мерки за
увеличаване дотъпа до стратегията за местно
развитие на организатори на проекти с ограничени
финансови възможности. 

 Как да се повиши участието на ромските общности 
в партньорствата по LEADER и в планирането и 
изпълнението на местните стратегии? 
Участието на местните общности, не само ромските, 
в процеса за местно развитие, както в планирането, 
така и в изпълнението на местните стратегии и 
процеси за развитие, ще повиши потенциала за 
социално включване на маргинализирани групи и 
такива, до които е трудно да се достигне. За тази цел 
публичните власти трябва да обърнат специално 
внимание и да гарантират, че тези, които са в най-
голям риск от социално изключване (вкл. ромите), 
имат достъп до партньорските процеси. 

 Как да се изгради увереност и умения сред
ромските общности и да се гарантира, че се
подкрепят ромските проекти и дейности? 

Липсата на способности сред ромите и публичните и 
частните заинтересовани лица може да се разгледа 
на един ранен етап чрез "анимация" по LEADER/
CLLD. Анимацията трябва да е съчетана с 
предоставяне на специално обучение/изграждане у 
местните играчи на капицитет за изграждане на 
умения и познаване  на методите и подходите за 
изграждане на общността. Изграждането на умения 
вече би трябвало да е част от подготвителния процес.

 Как да се създаде политически ангажимент и 
обществена подкрепа за ромското включване? 

Политическият ангажимент, желание и визия за 
решаване на проблема с ромското изключване имат 
значение. Това може да се постигне чрез комбинация 
от повишаване на информираността, насочено към 
създателите на политики, осъществяване на връзка 
между публичните и частните заинтересовани лица и 
НПО и включването на показатели за социално 
включване в рамката на изпълнение от общините.

 Как да използваме LEADER, за да гарантираме 
последователни подходи за ромската интеграция? 

Разработването на реални мерки за интегриране,
които са взаимно свързани, е задължителна
предпоставка за ефективността на подходите за
включване. Например, придобиването на умения
трябва да е свързано с развитието на неземеделски
дейности или подобряването на основните услуги в
селските райони. Така подкрепата може да се
състредоточи например върху развитието на
съответните умения за предлагане на услуги в
селския район. 
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Елементи за допълнително обмисляне 

Социално включване на 
ромите чрез LEADER и CLLD 




