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EU-s forrásokkal a romák integrációjáért

Támogató: Open Society Foundations
Támogatás teljes összege: 152.000.651
Tárgyévben felhasznált összeg: 60.514.089
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A programról
A 2009 óta futó programban még 2014-ben nyílt pályázati felhívással, több mint 70
jelentkezőből 10 roma koordinátort választottunk, akik közül 8 koordinátorral 2015ben is tovább folytattuk a munkát. A partnertelepülések, amelyek bázisként
szolgáltak:

Bátonyterenye,

Mélykút/Katymár,

Mezőcsát/Ároktő,

Tevel,

Pécs,

Barcs,

Szászvár,
Tomor

A partnertelepülések kistérségében folytattunk fejlesztő munkát. A folyamatot
havonta esetmegbeszélő találkozók szervezésével segítettük, a köztes időben pedig
egy-egy, az alapítványnál régóta dolgozó mentor kísérte tanácsaival a koordinátorok
munkáját.
A koordinátorok által bevont kéttucatnyi településen beazonosított helyi szereplőknek
képzéseket, tanulmányutakat, kisadományi programokat, helyi fejlesztési találkozókat
szerveztünk.
•

A bevont falakból 108 fő vett részt az év során szervezett öt projekttervező
képzésünkön, melyekkel kapcsolatos minden költséget a program fedezett.
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•

A településeken, az aktuális tanoda pályázatra beadandó pályázatok
elkészítését segítendő, két műhelynapot szerveztünk, melyen 22 fő vett részt.

•

A koordinátorok szervezésében, a már valamiféle pályázati tapasztalttal
rendelkező szervezetek számára projekt menedzsment képzést szerveztünk,
melyen hat szervezettől 11 fő vett részt.

•

A képzettek közül 10-10 fő vett részt egy-egy tanulmányúton, amelyet olyan
kezdeményezésekhez szerveztünk, ahol példa értékű roma integrációs
projektek valósultak meg.

•

Tucatnyi helyi roma integrációs közösségi programot támogattunk.

•

A projekt keretében 95 roma integrációs projektet fejlesztettünk többnyire
EU-s kiírásokra összesen 5,8 millió euró értékben.

A program támogatója 2015 decemberével bezárta a nyolc országban 2009 óra futó
programját, így a magyarországi fejezet is lezárult az év végével.
A koordinátori hálózat fenntartására pályázatokat készítettünk el, s 2015 októberében
sikerrel is jártunk, támogatást kaptunk az Unió Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai
Főigazgatóságnak egyik kiírására benyújtott pályázatunkra. Partnerünk ebben a
programban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, akikkel már több
projektben dolgoztunk már együtt a korábbi években. A programra a szerződést 2015
decemberében írtuk alá.
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25 éves az Autonómia Alapítvány

Támogató: Joint Fund For Hungary, Francia Nagykövetség
Támogatás teljes összege: 3.541.246
Tárgyévben felhasznált összeg: 2.540.739
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

Két pályázatot nyújtottunk be a 2015-ben 25 éves alapítványunk születésnapi
rendezvényeihez kapcsolatos költségekre.
A két szervezet által biztosított forrásból született meg film és a fotósorozat, jöttek
létre az egyes rendezvények, melyet az autonomia.hu/aa25 aloldalon gyűjtöttünk
össze.
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Integrom program

Támogató: Open Society Foundations, Magyar Telekom
Támogatás teljes összege: 6.163.750
Tárgyévben felhasznált összeg: 928.332
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A program egy kísérleti roma foglalkoztatási program, amely tanult - középfokú vagy
felsőfokú végzettséggel rendelkező - roma fiatalokat támogat abban, hogy
nagyvállalatokhoz kerüljenek elsősorban irodai, adminisztratív vagy szakmai
pozíciókba.

A program az Autonómia Alapítvány és a Boston Consulting Group tanácsadó cég
együttműködésében valósul meg, valamint helyi roma szervezetek és roma egyetemi
hallgatókat támogató szervezetek segítenek a résztvevők elérésében, motiválásban.
A résztvevők felkészítésében fontos szerepet tölt be több vállalat is. A Hays a
toborzási folyamatra készíti fel a résztvevőket, míg a Dramatix kommunikációs
képzéseket tart számukra.
A programhoz tíznél több vállalat csatlakozott lehetséges munkaadóként.

A program második éve zajlott 2015-ben.
Két képzést szerveztünk, amely során a roma fiatalokat abban erősítjük, hogy
sikeresebbek legyenek a toborzási folyamatokban. A vállalatokkal rendszeresen
egyeztetünk, hogy a jelentkezőknek valóban megfelelő pozíciókat tudjanak biztosítani,
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és amennyiben szükséges, rugalmasan tudják kezelni a kiválasztási folyamatokat. A
civil partnerekkel rendszeresen egyeztetünk a toborzási folyamatokról és a roma
fiatalok igényeiről.

A program számokban
A két képzésre 46 roma fiatal jelentkezett, 29-en vettek részt a képzésen 2015-ben. A
program eddigi két éve alatt 11-en helyezkedtek el sikeresen.

Média
A program 2015-ben jelentős média figyelmet kapott, cikkek jelentek meg az
Abcúgon, az Indexen, az Európai Ifjúsági Portálon, az RSK honlapján.

A program folytatása
A két kísérleti évet követően egy nagyszabású nemzetközi projekt keretében egy új,
kibővített szakaszt terveztünk, s készítettünk ebből pályázatot Európai Uniós
kiírásokra. A tervek szerint a résztvevőket és a munkáltató vállalatokat is szélesebb
körű szolgáltatásokkal támogatjuk. Hosszú távon olyan modellt kívánunk létrehozni,
amely kipróbált és bizonyítottan hatékony eszközöket alkalmaz a roma integráció és
foglalkoztatás területén.
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Kiegészítő Támogatások Program

Támogató: Open Society Foundations
Támogatás teljes összege: 76.482.007
Tárgyévben felhasznált összeg: 7.806.683
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A Kiegészítő Támogatások Program az „EU forrásokkal a romák integrációjáért”
program kiegészítő szolgáltatása, amivel elsősorban a projektfejlesztési szolgáltatás
segítségével beadott projektek sikeres megvalósítását kívánja elősegíteni. Az Európai
Unió Strukturális Alapjaiból támogatott projektek olyan kihívások elé állíthatják a
megvalósító szervezeteket, melyekhez a támogatótól nem minden esetben kapnak
intézményesített segítséget. Még az alaposan előkészített projektek esetében is
támogatást igényel a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók feladata. A
projektek zökkenőmentes pénzügyi lebonyolítása ugyancsak alapos előkészületeket
igényel; a részleges vagy teljes mértékű elő utófinanszírozás pénzügyi nehézségeket
okozhat a szervezet életében. A Kiegészítő Támogatások Program – korábban a
Mentor programmal együttműködésben – a fenti problémákra való felkészüléssel, és
következetes, a végrehajtást támogató szakértői segítségnyújtással, továbbá szükség
esetén pénzbeli támogatással is segíti a kedvezményezetteket.
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A

2012

májusában

indult

program

2015.

márciusától

ismét

tudott

menedzsmentköltségeket biztosítani, így két, programban dolgozó munkatárs bérét
részben ez a program finanszírozta.
A tavalyi év egyben a 44 hónapig tartó program utolsó éve is volt. 2015. júniusa után
új szerződéseket már köthettünk, ez a Támogató kérése volt. Az addig folyósított
támogatások

részben

projektek

záró

kifizetését

–

jellemzően

a

projekt

költségvetésének 5%-át – előlegezték meg, egy esetben adtunk vissza nem térítendő
támogatást. Az utolsó félévben már csak a visszatérítendő támogatások
visszafizetésére fókuszáltunk. A legnagyobb kintlévőségek javarészt visszafizetésre
kerültek, az év végéig nem kellett a beszedési megbízásainkat érvényesíteni. 3
szervezet – részben vagy egészben – továbbra is tartozik az alapítvány felé, de minden
esetben sikeres projektzáráson vannak túl, így a még fennmaradó összegek teljes
visszafizetésével számolunk.

A Kiegészítő Támogatások Program közel 4 év alatt összesen 279,901 USD
támogatással segítette a főként a strukturális alapokból támogatást nyert, roma
integrációs projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Ki kell emeljük, hogy a 141,002
USD visszatérítendő támogatás „forgóalapja” valójában csupán 39,000 USD volt; a
folyamatos visszafizetések tették lehetővé az újabb és újabb támogatások
kihelyezését.

Tekintettel arra, hogy a Támogató 2016-tól biztosan nem folytatja a programot, a
programzárást követően a visszafizetett visszatérítendő támogatások alapját, illetve a
fel nem használt támogatást visszafizetjük a támogatónak.
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EGT/Norvég Civil Támogatási Alap
Támogató: Az EGT brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda
Támogatás teljes összege: 96.752.400
Tárgyévben felhasznált összeg: 38.906.335
Közhasznú tevékenység megnevezése
Bel-, és külföldi adományok gyűjtése az Alapítvány céljainak megvalósításához
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil
társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a
demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése
értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi
jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó
kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a
megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés
elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon
belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott
projektekhez nyújt támogatást:
•

emberi jogok és demokrácia;

•

női jogok és esélyegyenlőség;

•

szervezet- és közösségfejlesztés;

•

ifjúsági- és gyermekügyek;

•

környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
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•

jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;

•

társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A 2013-ban elindult programba az Autonómia Alapítvány 2015-ben továbbra is a jóléti
szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak valamint a társadalmilag
sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció) témakörökben
beadandó kis és közepes projektekért volt felelős.

2015-ben folytattuk az Alap első, még 2013-ban megjelent első és 4014-ben
megjelent második kiírásában támogatott projektek közül a még nem lezártak
szerződéseinek követését. Miközben látogattuk a futó projekteket, fogadtuk és
feldolgoztuk a projektbeszámolókat, lebonyolított a harmadik kiírás második
kiválasztási körének folyamatát (értékelések, bírálatok, szerződéskötések). A harmadik
pályázati körben 2015. február 27-én jóléti szolgáltatások témakörben 6 közepes és
13 kis projekt, társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése témakörében 5
közepes és 9 kisprojekt támogatása került jóváhagyásra – összesen 725.917 EUR
értékben.

2015-ben a szervezetek kis- és közepes projektekkel pályázhattak, olyan projektekkel,
amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése. E fejlesztések
eredményeképpen a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános
közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítják, és ezáltal erősítik részvételüket
a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.

2015 őszén kiegészítő támogatási kiírást jelentettünk meg a folyamatban lévő
támogatott projektek kommunikációját, illetve fenntarthatóságát célul tűző kiegészítő
tevékenységek támogatása céljából. A kiírásra a folyamatban lévő projektek
megvalósító szervezetei pályázhattak, pályázataikat egy-egy értékelő értékelte, majd
bíráló bizottság választotta ki a kiegészítő támogatást elnyerő projekteket. November
2-án megszületett döntés alapján jóléti szolgáltatások témakörében három kisprojekt,
társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése témakörében három kis és három
közepes projekt nyert kiegészítő támogatást. A döntések alapján az érintett
szervezetekkel az év hátralévő részében sor került szerződés kiegészítésre.
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A projektek lebonyolításához, fő eseményeihez kapcsolódóan az év során összesen 44
helyszíni látogatásra került sor, melyekről jegyzőkönyvek készültek. A program
keretében 2015. végéig lezárult projektek keretében összesen 21.898 fő számára
nyújtottak jóléti szolgáltatásokat, míg további 70 személy vált újonnan bevont aktív
résztvevővé a szervezetek és közösségek munkájában. A még nem lezárt - de már
támogatást nyert – projektek további 74258 főnek nyújtandó jóléti szolgáltatásra,
illetve 2034 közösségek, szervezetek életében aktív szerepet vállaló személy
bevonására tettek vállalásokat.

Kiegészítő tevékenységek

A támogatásközvetítéshez kapcsolódó tevékenységek mellett a program keretében az
alábbiakra is sor került:
Workshopok, műhelynapok civil szervezetek és érdeklődők számára:
•

Blogos műhelynapok (január 9. és december 9.)

•

Műhelynap gyűlöletbeszédre reflektáló akciókra vonatkozóan (április 20, 24,
27.)

•

Fesztivált, civil szervezetek együttműködését előkészítő workshop (június 15.)

•

Videós workshop (december 11.)

A hét műhelynapon összesen 155 fő vett részt.

Jó gyakorlatok dokumentációja és népszerűsítése
A norvegminta.blog.hu felületen blogot indítottunk, melyen a támogatott projektek fő
eredményeit, értékeit, eszközeit mutattuk be írásos és audiovizuális eszközökkel,
közérthető, tömör formában. A blogról az év során a felhasználók összesen 65.000
oldalt töltöttek le. A blogbejegyzéseken kívül az év során összesen 8 videó
elkészítésére is sor került.
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Nemzetközi Fesztivál
A Norvég Civil Támogatási Alap más országokban működő lebonyolító szervezeteinek
képviselőinek, külföldi támogatottaknak (12 országból 34 személy), valamint hazai
projektmegvalósítóknak (80 szervezet) részvételével június 25-27. között került sor a
Norvégminta Fesztiválra – ahol szűkebb körű szakmai párbeszédre, és a támogatottak
közötti kapcsolatépítésre, valamint a projektek eredményeinek, módszereinek
felhasználóbarát, szélesebb célcsoport számára történő bemutatására is sor került. Az
eseményen becsléseink szerint körülbelül 700 fő vett részt.

Kétoldalú kapcsolatok
A fentieken túlmenően a donor országok és a támogatott civil szervezetek közötti
kapcsolatépítés tudásátadás céljából tanulmányutat is szerveztünk, melyre október 610. között került sor 19 támogatott civil szervezeti képviselő részvételével, az
alapítvány két munkatársának vezetésével. A tanulmányút során számos civil
szervezet látogatására sor került, a résztvevők élményeikről, megszerzett
ismereteikről a norvegminta.blog.hu oldalon is beszámoltak.

Program monitorozása
Az év második felében előkészítésre került a program hatásainak, eredményeinek
feltárását

célzó

kutatás

módszertani

előkészítése.

Kérdőíves

vizsgálat,

esettanulmányok, fókuszcsoportok, interjúk és dokumentumelemzés segítségével a
pályázó szervezetek, a lebonyolító alapítványok munkatársai, értékelői és bíráló
bizottsági tagjai, valamint a nonprofit szektor független szakértői visszajelzései
alapján, kvalitatív és kvantitatív eszközök mentén kerül vizsgálatra a program. Az év
során a kutatási terv elkészült, a pályázói adatbázis és a média-megjelenések
elemzése megkezdődött, háttértanulmány készült a szektor általános helyzetéről,
lezajlott az első fókuszcsoport (ösztöndíjasként támogatott személyekkel), valamint a
támogatott és elutasított szervezetek anonim, online kérdőív kitöltésével oszthatták
meg meglátásaikat a programra vonatkozóan.
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A program számokban
Témakör

F.

Jóléti

szolgáltatások G. Társadalmilag sérülékeny

társadalmilag

sérülékeny csoportok

csoportoknak
2015-ben a harmadik 19 db

megerősítése

(fókusz: roma integráció)
14 db

körös pályázati kiírás
keretében támogatott
projektek
2015-ben a kiegészítő 3 db

5 db

támogatáshoz
kapcsolódóan
támogatott projektek

A projektekről részletek a www.norvegcivilalap.hu oldalon a támogatott projektek
menüpont alatt találhatók. Köztük számos szociális innovációt, inspiratív ötletet
megvalósító projekt, melyek követése az alapítvány stábjának szakmai épülését is
segíti.

A támogatott projektek 2016. április 30-án zárulnak, így a következő év menedzsment
feladatai főként a projektek zárásához, ellenőrzéséhez fognak kapcsolódni.
Kiegészítő tevékenységek között folytatni fogjuk a jó gyakorlatok bemutatását a
blogon, további workshopokat valósítunk meg, illetve videókat készítünk, illetve az ősz
során ismét nemzetközi rendezvényt fogunk megvalósítani.
A program hatásmérése az 2016-ban folytatódik.
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„Tapassz velünk” – Kisvejkei vályogházak
felújítása önkéntes munkával
Támogató: E.ON Hungária Zrt.
Támogatás teljes összege: 340.000
Tárgyévben felhasznált összeg: 351.301
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2014-ben a Civil licit nevű rendezvényen az E.ON Hungária Zrt. sikeresen licitált a
rendezvényen első ízben részt vevő Autonómia Alapítvány által ajánlott projektre, és
így 2015-ben 340.000 forintot biztosított a Kisvejkén (Tolna megye) megvalósuló
„Tapassz velünk” akcióhoz.
A vidéken élő szegények, ezen belül is a cigányság jelentős része agyagból, vályogból
épült házban lakik. Ez a házállomány hazánkban mintegy 200-300.000-re tehető. A
vályogból épült házak állaga a szükséges szaktudás „kihalása” miatt egyre romlik, ami
jelentősen hozzájárul a lakhatási szegénység jelenségének kiterjedéséhez. Az ezekben
a házakban élő emberek nemcsak a szaktudás hiánya, hanem sokszor a megfelelő
anyagi és humán erőforrások, a szolidaritás hiánya miatt sem képesek a legalapvetőbb
állagmegóvásra. Az Autonómia Alapítvány három éve célul tűzte ki, hogy párnapos
helyi projektek keretében, önkéntesek és helyi lakosok bevonásával bemutatja a régi
vályogházak felújításának technológiáját, segítve a rossz állapotú házak minőségének
javulását és az agyagos / vályogos „szaktudás visszatanulását”.
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A június 2-4-én megvalósult akcióban az E.ON munkatársai a kisvejkei Budavár
településrész, szegregátum cigány lakóival együtt három házon dolgoztak.
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Svájci-Magyar Civil Alap

Támogató: Svájci Külügyminisztérium
Támogatás teljes összege: 31.494.489
Tárgyévben felhasznált összeg: 14.912.979
Közhasznú tevékenység megnevezése
Bel-, és külföldi adományok gyűjtése az Alapítvány céljainak megvalósításához
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról

A programról
A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft)
támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre
koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor
ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és
társadalmi szektorban.
A programon belül a civil szervezetek számára külön támogatási alapot jött létre, azzal
a célja, hogy elősegítse és megerősítse a civil társadalom részvételét az ország
társadalmi-gazdasági fejlődésében, mert a civil társadalom központi szerepet játszik.

A szociális és környezetvédelmi területen, az Észak-magyarországi és Észak-alföldi
régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, HajdúBihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) tevékenykedő civil szervezetek megerősítését
és kapacitásuk növelését pályázati programot az Autonómia Alapítvány az Ökotárs
Alapítvánnyal (konzorciumvezető), a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal
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(DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve hajtja végre. Az
Autonómia Alapítvány a szociális tématerületen végrehajtott projektekért felelős.

Szociális szolgáltatások nyújtása:
•

a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén, valamint a szociális
védőháló egyéb alrendszereiben tevékenykedő állami szereplők és a
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek által le nem fedett, (hiány)területek
azonosítása és modellértékű szolgáltatási programok kidolgozása illetve
működtetése többek között a fogyatékkal élők, munkanélküliek, hajléktalanok,
idősek, gyermekek, nők, kábítószer-használók számára;

•

állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása;

•

a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások
továbbfejlesztése az érdekeltek széles körének bevonásával, a kormányzati,
önkormányzati

szervek

és

civil

szervezetek

közötti

együttműködés

kialakításával, illetve – az adott helyzethez és a lehetőségekhez mérten – helyi
jogalkotási kezdeményezések révén;
•

kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű
szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek
engedélyeztetését) és az intézményrendszer egyenrangú partnereként
tudjanak tevékenykedni, beleértve a külső (humán és pénzügyi) erőforrások
bevonását,

az

átláthatóság

és

elszámoltathatóság

követelményeivel

kapcsolatos ismereteket, különös tekintettel a helyi környezetben végzett
szociális szolgáltatásokra;
•

a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő
modellértékű projektek és szolgáltatások kidolgozása és működtetése;

•

a civil társadalom bevonásának erősítése, különös tekintettel az önkéntesség
erősítésére és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozására, amelyek
jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából (külföldi, vagy más helyütt
kipróbált módszerek adaptációja; közösségi részvételre alapozott fejlesztések;
különböző szakterületek, szektorok együttműködéséből adódó szinergiák
kiaknázása).
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2015-ben 200 millió forintnyi, 41 szervezethez kihelyezett támogatást kezeletünk, és
ezen, illetve a korábbi évben támogatott projektek monitorozása, szakmai és pénzügyi
beszámolójánka, ellenőrzése, a projektek lezárása voltak a legfőbb feladataink.

A programot egy Miskolcon, október 12-én tartott konferencia zárta, melyen Svájc
budapesti nagykövete is részt vett. A konferencián az Alapítvány bemutatta a program
értékelését is, melyet a honlapunkon is el lehet érni.
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ERGO CLLD
Támogató: European Roma Grassroots Organisations Network
Támogatás teljes összege: 2.823.221
Tárgyévben felhasznált összeg: 3.082379
Közhasznú tevékenység megnevezése
Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A programról
Az Autonómia Alapítvány 2015 nyarán kapott felkérést az ERGO (European Roma
Grassroots Organisations Network) szervezettől arra, hogy vizsgálja meg a CLLD
(Közösségvezérelt helyi fejlesztés) módszer roma közösségek körében történő
alkalmazhatóságát. A helyzetfelmérés azt elemezte, hogy a közösségi alapú tervezés
milyen módon hasznosítható az uniós források felhasználásában, javítva ezzel a romák
hozzáférési esélyét a fejlesztési forrásokhoz.
Az Autonómia Alapítvány a rendelkezésre álló programozási dokumentumok,
szakértői interjúk, szakmai műhelyek alapján, és korábbi tapasztalataira építve (az EU
forrásokkal a romák integrációjáért program koordinátori programeleme) szakmai
ajánlást készített. Az ajánlás javaslatokat fogalmazott meg a CLLD módszertan
közvetlen alkalmazhatóságával kapcsolatban, azaz a Vidékfejlesztési Program LEADER
intézkedése és a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
lehetővé, vagy elvárttá tett közösségi bevonásra valóban sor kerülhessen a vidéken
élő roma közösségek esetében.
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