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Включване и многообразие- как 

да преодолеем дискриминацията 
на работното място 

Име на проекта:



✓ Преодоляването на пречките пред успешното реализиране на

младите хора от уязвими групи чрез преодоляване на

дискриминацията и отхвърлянето на работното място.

✓ Създаване на добра работна среда в предприятията в

Северозападна България чрез обучението на хората от уязвими
общности да разпознават формите и проявите на

дискриминация на работното място.

✓ Включването на млади образовани хора от ромски произход

ще подобри отношението към цялата етническа група и ще

намали броя на дискриминационни прояви на работното

място. Чрез създаването на механизми за обучение на
работниците с по-малка квалификация ще се потърси път към

разширяване на броя включени млади хора от уязвими
общности в социалния живот на областта.

Цели на проекта:



✓ 30 младежи от ромски произход, работещи в етнически смесена
работна среда

✓ Преодоляването на прояви на дискриминация и на езика на
омразата в работната страна ще стимулира младите хора от
уязвими групи да потърсят начини за реализация чрез по-добро
образование и придобиване на професионална квалификация с
цел приемането им в добра работна среда.

Целеви групи на проекта:

Продължителност на проекта – 9 месеца



✓ Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта, който включва 

ръководител на проекта, координатор на проекта и технически 

сътрудник.

✓ Дейност 2 - Провеждане на анкетно проучване сред работещи 

от различните етнически групи в смесена работна среда

✓ Дейност 3 - Изработване на информационна брошура за 

разпознаване на дискриминация в работна среда

✓ Дейност 4 - Организиране на две работни ателиета за  

изработване на програма за преодоляване на 

дискриминацията в малко или средно предприятие с етнически 

смесен екипен състав

✓ Дейност 5 – Комуникация и разпостранение на резултатите

Дейности по проекта:



Бъдещето зависи от това, какво
правим в момента. 

Махатма Ганди
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Благодаря Ви 

за 

вниманието !
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