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Повишаване грамотността на ромската общност 

 

НАКРАТКО  

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа и в 

продължение на векове представляват неразделна част от 

европейското общество. Много от тях, обаче, са изправени 

пред тежка бедност, липса на социална интеграция и пречки 

при упражняване на фундаменталните си човешки права, 

въпреки положените усилия на национално и европейско 

ниво.  

Тези проблеми засягат достъпа им до качествено 

образование, което от своя страна подкопава бъдещите им 

перспективи за заетост и доходи, жилищни условия и здравен 

статус. Повишаването на образователното ниво на ромите е 

критичен тест за способността на ЕС да постигне напредък в 

интеграцията на всички силно маргинализирани и социално 

изключени общности. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ ROMA PLUS  

Основната цел на проекта Roma Plus е разработването на 

нова привлекателна обучителна програма за възрастни 

(нискограмотни) роми, която да повиши интереса и да 

намали процента на отпадане от училище сред ромското 

население, като същевременно повиши уменията и 

компетентностите на обучителите, като използва нови 

техники за обучение на възрастни, съобразени с нуждите и 

особеностите на нискограмотното възрастно ромско 

население. 

За постигане на основната цел ще бъдат разработени: 

1. Безплатни образователни ресурси за обучители, 

работещи с нискограмотни възрастни роми, с цел 

повишаване на съответните им компетенции. 

Бюлетин  1 — ноември 2021 г. 

ПРОЕКТ ROMA PLUS в цифри  

» 2-годишен проект (ноември 20 г. – ноември 22 г.) 

» 4 партньори от 4 държави 

» +170 възрастни роми (обучители и обучени) ще 

подобрят своите знания и умения 

» +3 Изявени роми и ромски организации ще се 

превърнат в посланици на дейностите и целите от 

проекта 

» +6 Ромски организации и заинтересовани страни 

ще придобият знания, умения и ресурси, за да бъдат 

полезни на ромите.  

» 4 Международни срещи 

» 4 Multiplier Events 
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2. Обучителни материали, насочени към 

нискограмотни възрастни роми, които да повишат 

тяхната грамотност.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

През своето 2-годишно изпълнение, проект ROMA PLUS ще 

постигне следните резултати: 

• Повишена осведоменост за новите методологии за 

обучение на възрастни със специфичен акцент върху 

групите от възрастни роми; 

• Обучаемите ще постигнат по-добро усвояване на 

материала и обучителните дейности с връстници; 

• По-добро социално включване на възрастното 

ромско население чрез повишаване на неговото 

ниво на грамотност; 

• По-висока осведоменост относно необходимостта и 

процеса за повишаване квалификацията на 

възрастните роми; 

 

•  Активно участие на заинтересованите страни 

(ромски асоциации/организации) от всички 

съответни области (на местно, регионално, 

национално и европейско равнище) и насърчаване 

на сътрудничеството сред обучителните организации 

за възрастни и физическите лица (възрастни учащи 

роми) с цел повишаване на тяхната грамотност; 

• Повишена осведоменост относно Европас сред 

заинтересованите страни; 

• Възможност за ромските организации да насърчат и 

промотират значението на грамотността сред 

ромските общности.  

 

ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ  

Целта на проект ROMA PLUS’ в дългосрочен план е да укрепи 

културните, образователните и социалните връзки между 

Република Северна Македония, Гърция и България, като 

повиши благосъстоянието на всички граждани.  

 

 

Присъединете се към нас и бъдете активни!  

Съществуват редица възможности за включване в проекта!  

Посетете нашия уебсайт Roma.plus.eu, последвайте ни във Facebook facebook.com/RomaPus или в Linkedin 

linkedin.com/RomaPlus.
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