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A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal 2000. é vi
Roma Társadalmi Integrációs Phare Programia

A Pama Tánadalui lntlqnlciós Pharc program modeli.é rté kú . K-
Sé rleti program, A programban megvalósuló fe|leszté si model-
tek a pályázati mechanizmus, illetve a fejleszté sek átfocó mee-
közelí té se ré vé n tekinthetót ú ií tó 1ellegú nek, A program mo-
dellé rté kú sé ee megnyilvánul a projektek által meghatározott
feladatok vé grehajtása során a roma é s nem roma lakosság, ii-
letve a közszolgáltatásokat nyú jtó inté zmé nyek közötti intenzí V
együttm ködé Sben, az állami inté zmé nyek é s a non-profit
szektor köZött lé trejöv  munkakapcsolatban. Mindez el segí ti
a romák társadalmi integrációját é s a hé tköznapi diszkiminá-
ció csókkenté sé t,

A pro€ram vé gleges pé nzügyi szez dé se 2000. szeptember
l2-é n került aláí rásra, í €y a program hivatalosan iS a megvaló-
sí tás fázisába lé pett, A program költsé gkerete a leú rásig
(2003. szeptember) 3,350,000 euró (mintegy 888,ooo,o00 Ft):
ebb l Phare támogatás 2,500,000 euró (mintegy óó2,500,000
Ft), mí g a hazai társfinanszí rozáS öSszege 850,ooo eurót (mint-
eey 225.500,000 Ft) tesz ki,

A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal Phare programja
három megvalósí tandó tevé kenysé gb l: a l6lé ti innlvációs, a
Diszhimindcióellena é s az lnformdciósufoálkní si projektb l áll,

lólé ti innovácí  s projekt
A projekt teljeS költsé gkerete 2 millió euró (mintegy
530.000.000 Ft), ebb l Phare támogatás 1,25o.000 euró
(minteey 331,000.000 Ft), mí g a társfinanszí rozás összege
750,000 euró (mintegy t99,000,000 ft),

A|ólé ti iLnovóciós pr\iekt cé lia az é szak-magyarorsági (Borsod-
Abaú j-Zemplé n, Heves é s Nógrád megye), é szak-alföIdi (Haj-
dú -Bihaí  ]ász-Nagykun-Szolnok é s Szabolcs-Szatmár-Bereg
meeye), dé l_alföldi {Bács-Kiskun, Bé ké s é s Csongrád megye)
é s dé l-dunántú li (Baranya. Somogy é s Tolna megye) regiókból
pályáztatással kiválasztott 3 mikoté rsé gben lé tez  telepek é s
telepszer  lakókömyezetek modell-é rté k  komplex fejlesaé sé -
nek megvalósí tása a helyi szüksé gletektel, az ott é l  roma la-
kosság igé nyeivel összhangban, A hátrányos hellzetben lev 
települé seken, té rsé gekben az infrastrukturális beruházásokat
(áramszoigáItatás, ivóví zellátás, csatomázás, ú thálózat-fejIesz-
té S. stb,) a közegé szsé gügyi Szolgáltatások köré nek kib ví té se;
ké pzé sek é s kommunikációt erósí t  helyi közössé gfejleszt  te-
vé kenysé gek me€valósí tása kí sé ri a helyi é s települé si önkor-
mánlzatok, a cigány kisebbsé gi önkormánlzatok, a területfei-
leszté si tanácsok, a megyei munkaügyi központok é s azok ki-
rendeltsé €ej, a küIönböz  szolgáltatásokat nyú itó inté zmé nyek
é s a civil szervezetek együttm ködé sé ben,

A Phare támo€atásé rt kiárólag a fentebb felsorolt né gy ré -
gióbóI a roma é s a nem roma lakosság együttm ködé se é rde-
ké ben lé trejött honurciunok pályázhatnak, A konzorciumot mj-
nimum ké t települé s ré szvé telé vel lehet lé trehozni: a konzorci-
um kötelez  tagjai a mikroté rsé g települé Seinek önkormán],za,
tai, valamint a cigány kisebbsé gi önkormán}zatai é sfuagy roma
társadalmi szervezete(i), ezek hiányában a roma lakosság helyi
ké pvisel idké pvisel i A roma lakosság ké pviselete né lkül
nem hozható lé tre konzorcium, A konzorciumban ré szt vev 
települé sek alkotják a mikoté rsé get, azt a területet, ahol a Ió,
lé ti lnnovációs proiek kereté n beiül az adott konzorcium fej-
leszté si elké pzelé sei megvalósí tásra kerüInek,

A projekt cé lkit zé seiben foglaltak megvalóSí tása ké t ré szre
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oszlik A három mikoté rsé gben a heiyi szüksé gletek szerint é s
a rendelkezé sre álló pé nzügyi támogatáSbóI iní rastrukturális be-
ruháuisok, jllewe az ehhez kapcsolódó társadalmi integrácjót
el seeí t  közibsé qí eileszt  tevé kewJsé gek f inanszí rozhatók,

A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal cé lja, hogy a pro-
jekt olyan té rsé gekben kerüljön megvalósí tásra, ahol komoly
szüksé g é s egyidejú leg e]kötelezettsé g iellemzi a roma é s nem
roma lakosságot, a társadalmi é s állami Szervezeteket, inté z-
mé nyeket a projekt cé lkit Zé seinek megvalósí tására, A Hjvatal
e] pályáZatot hirdet, amelynek cé lja, hogy a Jólé ti InnovációS
Phare projektet el ké szí tse, Az el pályázat nyertes pályázói
szakmai támogatást kapnak a pályázatra benyú itott feileszté si
lerveleteik reSZIetes, a Phare min Sé gi elvárásoknak megí elelö
kidolgozására.

]elenleg az el páIyázat kidolgozása folyik, amelynek kií rásá-
ra el reláthatólag 200l. májusában kerüI sor,

Dtszkimináció ellenes p roj eht
F, Diszkiminátióellenes praiekt ké t lé szb l á1|: Inté zmówJí eibszté sba é s
diszkiminációellenes té makörben nyú itott Y,eWí sbó.I.

A projekt teljes költsé gkerete 55o,oo0 euró (minte€y
14ó,000,000 Ft), ebb I inté zmé n},feileszté sre 200,ooo euró
(mintegy 53 000,000 Ft) mí g ké pzé sre 350,000 euró (mintegy
93,000 000 ft) jut,

lnté zmé nqfqleszté s: A projekt cé lja inté zmé nyfeileszté s a konf-
liktuskezelé ssel é s megel zé ssel. iog- é s é rdelclé delemmel, é r-
dekké pviselettel fqlalkozó jogvé d  irodák é s más inté zmé -
nyek, szervezetek köré ben, A projekt támogatást nyú jt irodai
berendezé sek é s technikai eszközök beszezé sé hez. az igé nyek
szerinti ké pzé sek indí tásához, konferenciák szervezé sé hez,
nemzetközi kapcsolatok ké pí té sé hez, Támogatásban ré szesül,
het mintegy 20 már m k d , illetve 

' 
ú jonnan lé tesül  ú oda,

A támogatásban ré szesül  irodák, inté zmé nyek. szervezetek
pé lyáZtatáS ú tján kerülnek kiválasztásra: helyi é s települé si ön-
kormányzatok. cigány kisebbsé gi önkormányzatok, máI m kö,
d  irodák, társadalmi Szervezetek é s magánszemé lyek (ügy/é ,
dek) nyú jthatnak be pályáZatot, Az rli irodák lé trehozóinak 5,
mí € a már mú köd  irodáknak, inté zmé nyeknek, szervezeteknek
3 é we szóló - konflikuskezelé ssel é s megeJ zé ssel, iog- é s é r-
delolé delemmel, é rdekké pviselettel kapcsolatos - szakmai, va-
lamint az iroda m ködteté sé re Vonatkozó gazdasági tervet kell
benyú itaniuk.

A Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal cé lja, hogy a pro_
jekt olyan konflihuskezelé ssel é s megel zé ssel, jog- é s é rdek-
vé delemmel, é rdekké pviselettel foglakozó jrodákat, inté zmé -
nyeket, szeryezeteket támogasson, amelyek tevé kenysé gükben
elkötelezettek, s a Phare támogatás kereté n belül nyú itandó
eszközök segí tsé gé yel munkáiukat magasabb haté konysággal,
il]efue ú j területeke kiteriesztve tudják Vé gezni, A Hivatal
el pályázatot hirdet, amelynek cé lja, hogy a Diszkiminációel-
lenes projekt l\tamé naí eilesztbi ró;zé t el ké szí tse. Az el pályázat
nyertesei a kií rásra kerül  phare beszezé Si pályázat lezáruJtá-
val irodai berendezé sekhez é s technikai felszerelé sekhez fog-
nak hozzajutni,

Mindemellett a proiekt támogatást kí Vián nyú jtani a jogvé d 
irodák bels  é s küls  munkatársainak ké pzé sé hez, szakmai fei,
l desé hez specié ljs kepzé sek inditásával, konterenciák szerve-
zé sé vel, valamint az Európai Unióban é s a tagielölt országok-



ban m kód  külfóldi, illetve nemzetközi szervezetekke] való
kapcsolatfelvé tel eI segí té sé ve1, Au el pályázat felmé ri a ké p-
zé Si igé nyeket iS,

lelenLeg az el páJyázat kidolgozása folyik, amelynek kií rásá-
ra el í eláthatóla€ 200l, iú niusában kerül sor.

Ké pus:
A proiekt cé lja a hátrányos megkülönbözteté s é s az el í té -

letek kialakulásának me€el zé se, valamint azok megakadályo-
zása, a diszkrimináció csökkenté se, illewe a romák é s a köz-
szolgáltatáSokat nyú itó inté Zmé nyek köZötti e€yüttm kódé S é s
kommunikáció javí tása.

A diszkriminatí v gyakorlat kialakulásának megel zé se, illet-
ve csökkenté se é rdeké ben a foglalkoztatási, szociális, lakáspo,
]itikaj, oktatáSi, közigazgatási, köZbiztonsági terüIeteken mo-
deli é rté k  ké pzé s valósul meg. A ké pzé sen közösen vesznek
ré szt a roma kisebbsé g tagjai, illetve a roma lakossággal mun-
káiuk során kapcsolatba kerül  oktatáSi, közm vel dé si, szoci-
ális, egé Szsé gügyi, munkaügyi, egyhazi, gazdasági, stb, szerve-
zetekben, inté zmé nyekben dolgozó köztisztviselóft, közalkal,
mazottak é s szakemberek, A projekt öSszesen 420 f  ké pzé sé t
teszi lehet vé ,

]elenleg folyik a Phare pályázat kidolgozása, a kií rásra el re,
láthatólag 200l nyarán kerü1 sor.

Iní ormácí  szolq,iltatdsi p rojekt
A proiekt telies költsé gkerete 

'10,000 
euró (mintegy

14ó,000.000 Ft) ebb l Phare támogatáS 500,000 euró (minte€y
l33,000.000 Ft), mí g a társfinanszí rozás 50,000 euró (mintegy
l3,000,000 Ft),

A proiekt megvalósí tásáVal egy központj jnformációs adat-
báZis iön lé tre a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi HivataIon be-
lül, amelyhez hé t Roma Közóssé €i Ház fog közvetlenül kap-
csolódni. A proiekt cé ]ia az állampolgárok folyamatos é s
napraké sz tájé koztatása, Valamint a cigány kisebbsé gi önkor-
mányzatok, roma szervezetek, kormányzati é s társadalmi
Szeí vezetek közötti folyamatos é s kölcSönös infoí mációáram-
lás kialakí tása,

A projekt a meglé v  információk össze€yú jté Se meilett to-
vábbi cé lzott információgyú jté sre, rendszerezé sre kí Ván ösztö-
nözni. A proiekt hé t jól mú köd  Roma KöZössé gi Ház kapaci-
tását fei]eszti ú gy, hogy azok aikalmassá váljanak információs
é s ké pzé si szolgáltatások nyú itására miné l szé lesebb felhasz,
nálói kórben, A proiekt egyik cé lja, hogy a Roma Közössé gi
HáZakon keresztül a m kód  programokól, azok sikereir l,
estleges nehé zsé geir l, megyei, regionáIis, országos é s nem,
zetköZi pályázati lehet sé gekr 1, valamint pályázati technikák-
ról is jnformációt nyú jtson aZ é rdekl d k sámára. A ielhasz-
nálók é s a központi infoí mációs adatbázjst m ködtet k köZótt
kölcsónös információcsere kialakí táSa a cé L, ezáltal is feileszwe
az együttm ködé st, A Roma Kózössé gi Házak fontos informá-
cjós bázissá válhatnak a helyi lakosság é s inté zmé nyek számá-
ra, A projekt kereté ben a közössé gi házak - mint információs
pontok - els sorban a számí tógé pes, internetes információ-
szolgáJtatást fejlesztik, é s ké pzé seken ké szí tik fel a ielhasznáió-
kat ennek igé nybevé telé re. A közössé gi házakban doLgozó
szakemberek is felké szí té st kapnak ahhoz, hogyan teriesszenek
é S E  itsenek infoí mációt aZ adott települé seken é s azok von-
Záskörzeté ben, iIIetVe ké pesek legyenek a heLyi szüksé gletek-
nek megfelel en egyé b ké pzé seket is szervezni, indí tani,

Ielenleg a kií rásra kerül  Phare pályázat kidolgozása folyik.

Szahruai Bizotts,igok
A Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hivatal a program miné l
szakszer bb vé grehaitása é rdeké ben szakmai bizottságokat ál
lí tott í el, amelyek azt Segí tetté k eL , hogy aZ egyes proiektek, a
kií rásra kerül  NEKH el pályáZatok, illetve Phare pályázatok
tartaImi elemei magas Szint  Szakmai támogatással kerüljenek

kidolgozásra, A Szakmai bizottságokat olyan független szakem-
berek a]kották, akik a projektek által é rintett Szakterületek eliS-
mert ké pvisel i (mé rnók, informatikuS, szociálpoljtikus, Szoci-
ológus, jogász, stb,),

A program modellé né k sé ge a Szaké rt k tevé kenysé gé ben
iS megielent, hiszen a szakmai bizottságok tag'ai Szé les kör 
szakudásuk mellett átfogó ismeretekkel rendelkeznek a romá-
kat é rint  problé mákról é s azokat gyakorlati szinten is jól is-
merik,

A szakmai bizottságok kidol€ozták az adott proiektek tartal,
mi elemeit é s el ké szí tetté k a kapcsolódó pályáZati anyagokat

A Szakmai bizottsá€ok munkája 200j, márcjus l3-Val Zárult
le, AZ általuk elké szí tett anyag az lrányí tó Bizottság elé  kerüI
vé gleges jóváhagyásra,

Iránqí tó Bizottság
Az lránaí tó Bimttság munkajának cé lja a pro€ram Vé grehajtásá-
nak átláthatóbbá té tele, megvalósí tásának felügyeiete é s mo-
nitorozáSa. A Bizottság felügyeli é S ellen rz i a program vé gre-
hajtását, me€vitatja é s jóváhagyja a szakmai bizottságok é s a
Phare lroda által el ké szí tett pályáZati anyagokat, A program
elólé szí té sé t é s vé grehajtáSát a Phare lloda irányí tja, err l fo-
lyamatosan ielenté seket ké szí t, amelyeket többek között aZ Irá,
nyí tó Bizottságnak iS továbbí t,

AZ lrányí tó BiZottSá€ állandó tagiai a Miniszterelnöki HiVa,
tal, a Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hivatal, a Földmú Velé S-
ügyi é s Vidé kfejleszté si Miniszté rium é s az országos Cigány
Önkormányzat ké pvisel i, meghí Vott tagok aZ Európai Bizott-
sá€ Ma€yarorszá€i Dele€ációja, a Központi Pé nzü€yi é S szeEó-
dé Sköt  E€ySé g, aZ lgazságügyi Miniszté rium, a Minisztereinö-
ki HiVataI Moderniációs é s Segé lykoordinációs Titkársága, a
Szociális é s családügyi Miniszté rium Phare lrodájának, vala-
mint aZ oktatási Miniszté rium Phare lrodájának ké pvise] i.

A Roma Társadalmi Integrációs Phare program nagymé rté k-
ben hozzáiárul Magyarország európai uniós csatlakozásához,
mivel a romák társadalmi integrációjának ei segí té se a csatla-
kozás egyik legfontosabb politikai krité riuma, Cé Iunk az, hogy
a roma lakosság tevé kenyen, egyenrangr1 partnerké nt vegyen
ré szt nem csak a Phare progí am megvalósí tásában, hanem az
európai integrácjó egé sz folyamatában,

PÁLYÁZAT| FELHivÁs
A Nemzeti é s Etnika Kisebbsé Oi Hivatal (NEKH) pályázatot hirdet

háí on + egy tarlalé k mi[r0lé r§é gi pí Ojekt í eileszlé §i
tervBzelé nek kidolgozására a dé l-allöldi, dé l-dunánlú li, É szak-

allöldi é s é szak-magyarOrszági ré 9iókban

A NBmzeti é § Etnikai (isebbsé gi Hivatal pályázaiának cé lia a
HU0002-0,1 számú  Roma Társadalmi lntegrációs Phare program jólé ti
jnnOvációs pí ojektjé nek el ké szí té se é s a három + egy tartalé k - Phar€
pályá7aton lámogalásra keí ül  - mikí oterseg kiva asdasa, A jóleli in,lo-
vációs p,oie{ aZ esza<-maqyarOlVági, é szak-alí öldi, dé |-dunánlú li é S

dé l-alí öldi ré giókból kiválasztott hálom mikroté rsé Oben komplex, tele-
pekhez é s t€Lepszel  lakóköí nyezetekhez kapcsolódó inirastlukturális,
továbbá aZ infrastrulduráljs í ej eszté sekkel összeí ügg , mikroté rsé qhez
köt d  eqyé b kóZössé qlejleszt  programokat Valósí t í neo,

A jelen pályázat három + egy tartalé k nyertes pályázóia szakmaiiámo,
galásl kap a pályálalla benyuioh í ejleszté si lerve/eleik í é slletes, a Phare
min sé qi elva,asoknak rreqí elelö {idoloozasáí a, Pha.e támoga]assal a
né gy mikroté rsé gból háromban valósul meg jólé ti innovációs projekt,

A pályáZati dokumentumok etólthet k a NEKH honlapjáról
(WWW.meh.hu/n€kh), Valamint té rí té sment€s€n beszerezhel k a Nemzeti
é s Etnikai Kisebbsé gi Hivata| Phare lrodájában (1133 Budapest, Pozsonyi
ú t 56,),

A pályáZatot 5 pé ldányban (1 pé ldány eredeii, 4 pé ldány fé nymásolt)
p05ldi UlOn (aiánlOtl, lertivevenyes küldemé nykenl) kelleliuhatni a Nen-
Zeti é s Etni{ai Kisebbseqi HivaIal Phale ll0dája cí mé re (poslací m: 13B8
Budapest, pí ,73,),

A pályázatok beadási határideje (p0stai bé ly€gz  dátuma): 2001, iú li"
us 20. lpé nte\) 24:00, A pá|yáZatról b Vebb ní ormáciot a 06-80/630-
055 inqvenesen ,ivhald leleí onszámoq ryú jIJnk 2001, jUniUs 7-t l julius
7-ig munkanapokon 9"17 óláig.
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