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Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT
в Община Сунгурларе
ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа и се изпълнява в Ьългария от
201 3 година. Тя цели увеличаване на капацитета на местните власти за разработване и прилагане на приобщаващи
политики и планове за социалното включване на уязвими ромски общности.
Слел необходимото информираме и консултиране. Община Сунгурларе се съгласява да се присъедини към
програма ROMACT, като се ангажира:
•
Ла информира обществеността за решението си да провежда процеса на програма ROMACT, включително
чрез съобшения на интернет страницата на общината, на която публикува логото на ROMACT и линк към
сайта на програма ROMACT:
•
Да определи служител от висок ранг за координатор, който ще отговаря за управлението и контрола на
процеса на програма ROMACT;
•
Да конституира Общинска работната ipyiia за приобщаване на ромите и да делегира служители от
заинтересованите от дели в общината за участие в нея;
« Да осигури участието на служители от съответните общински служби в дейностите за изграждане на
капацитет, планирани в рамките на процеса на програма ROMACT;
•
Да допринесе за изготвянето или актуализирането на 11лан за действие за социално включване на ромите с
активното участие на ромите чрез Местната Активна Група - MAI", създадена с подкрепата на Програмата
ROMACT и да се стреми за приемането на плана от Общинския Съвет;
« Да се стрсми да интегрира, когато е приложимо, съдържанието на Плана за действие за социалио
включване на ромите в План за местно развитие на общината;
•
Да се стреми да изпълни Плана за действие за социално включване на ромите, както и дейностите,
включени в Плана за местно развитие на общината чрез разпределяне на местни ресурси, а така съшо,
когато е целесъобразно, и чрез търсене на външно финансиране, включително от средства на ЕС.
Като част от това споразумение, iipoi рамата ROMACT се ангажира да предостави:
в
Подкрепа за общината от фасилитатор, който ще обучава и насочва служителите от съответните общински
служби да разработват, търсят финансиране и изпълняват мерки за социално включване на ромите.
Фасилитаторът, съшо така, ше подкрепя диалога и сътрудничеството между общината и ромската
общност;
«
Когато е необходимо, техническа експертиза от специализирани експерти.
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The ROMACT Programme is implemented in municipalities in several countries. The ROMACT process of
around 20 months involves four steps: commitment, agreement on needs and plans, design of actions and
projects, funding, implementation and monitoring Additional information can be found on http;r;coe
ivniOCcvrf!,

