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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и представлява гледната 

точка на Секретариата. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация. 
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Изпълнява се от 
Секретариата на НССЕИВ 

към МС 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз                                                   
от Секретариата на  Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

РАБОТНА СРЕЩА  

Насърчаване на дейността на образователните медиатори – предизвикателства и перспективи, 

по проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, 

No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020, 

12-13 май 2022 г., Комплекс Бояна, ул. „Витошко лале“ № 16, гр. София 
 

В дните 12-13 май 2022 г. се провежда работна среща по проект „T.E.A.M.3– Заедно 

постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-

2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на 

Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет 

(НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по националните стратегически 

документи за приобщаване на ромите. 

Целта на срещата е да насърчи диалога между образователните медиатори и 

заинтересовани страни, търсене на решения на належащи въпроси от взаимен интерес, 

свързани с взаимодействието при работата на образователните медиатори, да предостави 

възможност за обмен на мнения и практики, да информира за рамката на политиките за 

приобщаване, да популяризира проекта и Националната ромска платформа.  

В срещата вземат участие образователни медиатори и представители на институции, 

граждански организации и други заинтересовани страни, които имат отношение към 

темата, Националната контактна точка по изпълнение на национални стратегически 

документи за приобщаване на ромите, екип по проекта.  

 

 

 


