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PRESERVERE се занимава с борбата с нетолерантността, расизма, ксенофобията и
дискриминацията срещу уязвими етнически и расови групи и по-специално роми, евреи,
мюсюлмани и хора от африкански произход. Изхождайки от разбирането, че всяка система,
натоварена със защитата на уязвимите от дискриминация, трябва преди всичко да разчита на
ефективна правна рамка, проектът осъществява дейности, насочени към по-доброто
прилагане на закона.

BPEMEBA PAMKA

ТАРГЕТ ГРУПА

24 месеца
1 февруари 2022 г. до
31 януари 2024 г.

+210 юристи
+210 служители на първа линия
и други социални работници
+70 обучители/преподаватели

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1

1 европейски и 6 национални доклада за идентифициране на пречките, които възпрепятстват
ефективното прилагане на правната рамка на ЕС за борба с нетолерантността, расизма,
ксенофобията и дискриминацията в различни национални контексти (вкл. характеристики на
националното законодателство, които вероятно ще имат въздействие, положително или
отрицателно, върху прилагането на закона).

2

Онлайн инструментариум, който предлага валидни, достоверни и достъпни източници на
обучение и 6 серии от сесии за изграждане на капацитет, насочени към юристи и
професионалисти на първа линия, насочени към обучение на целите за проактивно
идентифициране на случаи на нарушения на рамката на ЕС, за насърчаване на практиките на
докладване и за подпомагане на по-доброто прилагане на правото на ЕС.

3

Окончателна Бяла книга, предлагаща ключови поуки, извлечени от проекта, и препоръки, които ще
укрепят вече създадените коалиции в цяла Европа, които се стремят да се борят с расизма,
ксенофобията и дискриминация срещу определени етнически/расови групи.

4

Заключителна конференция за повишаване на осведомеността и повишаване на
чувствителността на широката общественост за това как явленията на дискриминация,
независимо от тяхната форма са в противоречие с европейските и националните закони и
ценности.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Генерална
дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.
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