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Ortaklar Toplulukların Haklarının Sağlanması Ajansı (THSA) 

Özet Hükümet politikalarının nüfusu az olan topluluklarla ilgili konularda 
yeterli olmadığı 
durumlarda, THSA kendi performansını ve görünürlüğünü, toplulukların 
haklarının tanıtılması ve etnik diyalog alanlarında geliştirmeli. 
 
Projenin amacı kurumlararası ilişkilerin geliştirilmesi ve topluluk yasasının 
uygulanması için araçların bulunması ile topluluk gruplarının haklarının 
geliştirilmesi konusunda hükümet politikalarının geliştirilmesini 
kapsamaktadır. 

Hedefler 
 Ana hedefler  

 
Toplulukların haklarının korunması ve vatandaşlara eşit olanakların 
tanıtımı konularında kilit rol alan kurumların etkisinin, yeterliliğinin ve 
sorumluluğunun arttırılması. 
 

Özel hedefler: 

 

Çoğunlukta olmayan topluluklarla ilgili politikaların uygulanmasına katılan 
diğer devletkurumları ve tarafları dahil olmak üzere kapasite geliştirme ve 
danışmanlık desteği yoluyla THSA'nıngüçlendirilmesi. 

. 

Etki/Sonuç Посакувани исходи: 

 THSA kapasitesinin geliştirilmesi 

 THSA, yerel topluluklar ve diğer katılımcıları içerecek faaliyetlerin 
düzenlenmesine yardımcı olmak 

  THSA görünürlülüğünün arttırılması 

Beklenen sonuçlar : 

1. THSA, izleme ve gözetim açısından kapasitesini güçlendirmiş ve uygun iç 
ve dış uzmanlıks ağlamıştır. 

 
2. THSA ile sivil toplum kuruluşları (STK'lar) arasındaki işbirliği ve daha 

küçük etnikt oplulukların durumu için önemli konularla ilgilenen diğer 
devlet kurumlarının yardımları. 

 

3. THGA'nın görünürlüğü, iletişim ve halkla ilişkiler stratejisinin 
iyileştirilmesi ve uygun bir tanıtım kampanyası ile geliştirilmiştir. 

 

 



Faaliyetler: 

İlk bileşen, kurumun mevcut durumunun değerlendirmesinden başlayarak 
THSA'nın kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanacaktır. 

Eğitimler, diğerlerinin yanısıra, izleme ve değerlendirme, azınlıkların 
korunması ve ayrımcılığın önlenmesi için uluslararası araçlar ve ulusal 
mevzuat, raporlama teknikleri ve araçları, proje döngüsü yönetimi, sunum 
ve danışmanlık becerileri, halkla ilişkilere odaklanacak. 

Ekip ayrıca, THGA'nın izlenmesi ve gözetiminin rolünü güçlendirmeye 
yönelik faaliyetler yürütecektir. Bu faaliyet iç profesyonel hukuksal 
danışmanlık fonksiyonlarının geliştirilmesi eşlik edecektir. 

Gelecekteki faaliyetler arasında THGA personelinin yerel çapta  
topluluklara eğitim verebilmeleri için insan hakları konularında eğitmenler 
için eğitim almalarına ağırlık verilecek. 

Ekip ayrıca, ulusal ve uluslararası uzmanlık ve güvenilirlikten oluşan harici 
bir gönüllü danışma organı kurulmasında THGA'ya destek verecek ve 
tavsiyede bulunacaktır. Organ, THGA’ya rehberlik edecek ve profillerini 
ulusal ve uluslararası düzeyde iyileştirmeye ve azınlık haklarının 
gerçekleştirilmesine yönelik Balkanlarda bölgesel konferans gibi stratejik 
olayların gerçekleştirilmesi için de değerli bir ağ oluşturmaya yardımcı 
olacak. 

Ekip sonunda THGA'yı yürürlükteki yasaya uygun olarak 
göreviniuygulamasında destekleyecek, belirli bir sorun durumunda 
THGA'ya yardımcı olacaktır. 

İkinci bileşen, THGA ve yerel topluluklar ve diğer etkilenen taraflar 
tarafından etnik kimlik ve ayrımcılıkla mücadele konularında ortak 
faaliyetlerin organize edilmesine odaklanacak. 

Bu bileşen altındaki faaliyetler, THGA personeli ve yerel STK'larla işbirliği 
içinde, her toplumun ihtiyaçlarını yerel düzeyde değerlendirmek için saha 
araştırmasının hazırlanmasını ve sunulmasını içerecektir. Kapsanan 
alanlar anadilde eğitim, toplulukların kültürel hayata katılımı, dilin 
kullanımı, semboller, medya, çoğunluk olmayan toplulukların ulusal ve 
yerel kurumlarda eşit temsil edilmesi olacaktır. 

Yerel STK'larla ortak faaliyetler, yerel sivil toplum kuruluşlarının azınlık 
durumunun iyileştirilmesine, yerel düzeyde özel sektörle etnik ilişkilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmeye yönelik atölye 
çalışmaları olarak uygulanacaktır. Ekip, temel olarak uzmanlık, panel 
tartışma, basılı malzeme veya yayınlar, kitap tanıtımları veya promosyon 
etkinliklerini içeren teknik ve lojistik destek sağlayacaktır. 

Ekip, çoğunluk olmayan toplulukların durumuyla ilgili meselelerle ilgilenen 
devlet makamlarıile etkin koordinasyon ve işbirliği için prosedürler 
oluşturmasında THGA'yı destekleyecek ve THGA, Ohri Çerçeve 
Anlaşması'nın uygulanması için Sekreterya, Ayrımcılığa Karşı Koruma 
Komisyonu, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Ombudsman ve diğer ilgili 
tarafları içeren bir çalışma grubunun kurulmasına yardımcı olacaktır. 

Üçüncü bileşen, PR planının oluşturulması ve en az 10 belediyede 
topluluk hakları için bir tanıtım kampanyası da dahil olmak üzere bir 
iletişim ve halkla ilişkiler stratejisinin güncellenmesi ve uygulanması 
yoluyla THGA'nın görünürlüğünü geliştirmeye odaklanacaktır. 
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