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Проект „ Изграждай мостове за промяна“ е своеобразно продължение на
съвместната работа на Сдружение Нов път и Българско училище за политика
"Димитър Паница" от четири години вече, за овластяване на младежи от ромски
произход чрез обучение в лидерство и решаване на местни локални проблеми на
общността.
Гражданското участие на ромите и младежите до 29 г. в България през последните
години при процеса на изработване на публични политики е изключително ниско.
Причините
се коренят в социално-икономическото положение, ниския
образователен ценз, ниското ниво на самоорганизация вътре в общността, липса на
инициативност, безработица и неангажираност води до апатия и търсене на
възможности за миграция.
Затова трябва да се полагат постоянни и целенасочени усилия в обучение на
представители на уязвими групи, които могат да повлияят на общността си.
Проектът „Изграждай мостове за промяна“ ще проучи причините за ниско
гражданско участие в ромска общност и при младежите между 18 и 29 г. и ще
идентифицира начините на въздействие на уязвими групи върху политиките в
местната общност.
Обект на документалния анализ са проблемите, които водят до ниското равнище на
гражданското им и икономическо включване, дискриминацията и препятствията
пред овластяването им у нас. Хора от уязвимите групи са и участници в планираните
6 фокус-групи. Във фокус-групите взеха участие и представители на всички
заинтересовани страни - национални и местните власти, публична администрация,
активни граждани от местните общности - формални и неформални лидери на
общественото мнение, НПО, младежи. Участниците във фокус-групите бяха
подбирани на база обществената им активност, както и влиянието им върху
обществените политики..
Проведоха 6 фокус групи в градовете – Габрово, Ловеч, Шумен, Ямбол, Пазарджик и
София .
В анализ на начини на въздействие на уязвимите групи върху политиките в
общността бяха анализирани официални документи, доклади и социологически
данни от последните 10 години, като се очертаха основните проблеми, свързани с
ниското равнище на гражданско участие на хората от уязвими групи в процеса на
вземане на решения и взаимодействието им с представители на местната власт за
формиране на политики .
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Анализът резултатите от проучването и фокус- групите открои причините за
нежеланието и невъзможността на младежите и на представителите на ромите да се
включат активно при формулирането на политики и решаване на техните проблеми
както и даде оценка на възможностите на различните граждански инструменти за
въздействие върху политиките за интеграция.
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