Поддршка за имплементацијата на
Стратегијата за Ромите
Билтен на проектот „Поддршка за имплементацијата на Стратегијата за Ромите“ финансиран од
Европската Унија, спроведуван од Конзорциумот ББИ

3 ИЗДАНИЕ
Јануари/Февруари, 2012
Во ова издание на проектниот билтен преовладуваат информации за и околу
спроведувањето на втората проектна компонента "Поддршка за спроведување на
акциските планови со фокус на локални акциски планови (ЛАП)". Во претходниот број беа
детално објаснети фазите на оваа компонента, но да се потсетиме на главните
чекори:
1. Проценка на состојбата на напредокот во изготвувањетo / имплементацијата на
ЛАП-ови;
2. Поддршка за ревизија на постоечките ЛАП-ови и изработка на нови;
3. Финансиска поддршка за спроведување на локални приоритетни мерки
идентификувани во рамките на ЛАП-овите;
4. Помош во јакнење на капацитетите на ромските информативни центри (РИЦ) според
препораките по нивното оценување;
5. Објавување и дистрибуција на каталог со најдобрите идентификувани практики;

Поддршка за спроведување на идентификуваните локални
приоритетни мерки во дванаесет општини

Битола, 13-14 декември-работилница
за развој на ЛАП-ови

Со финансиска поддршка на
проектот веќе тече процесот
на реализација на ЛАПовите. 12 локални
приоритетни мерки се
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идентификувани во
партнерство со општините, и
во моментов се
спроведуваат. Мерките
aдресирани на четирите
главни области за
вклучување на Ромите
(вработување, образование,
домување и здравство) и
соодветните активности се
во процес на спроведување
во следните општини:
Куманово, Крива Паланка,
Ранковце, Делчево, Кочани,
Пехчево, Виница,
Пробиштип , Штип, Прилеп,

Битола и Гостивар.
Реализирањето на
посочените мерки е целосно
поддржано од проектот, се
разбира во партнерство со
горенаведените општини и
локалните НВО. Рокот за
комплетно исполнување на
мерките е 3-4 месеци, и
треба да биде финализиран
до 31 мај оваа година.
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РАБОТИЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНИ АКЦИСКИ ПЛАНОВИ

Берпвп, 22 - 23 декември 2011рабптилница за развпј на ЛАП-пви

Прилеп, 20 јануари 2012рабптилница за ревизија на ЛАП
за врабптуваое

Пехчевп, 23 – 24 февруари 2012рабптилница за ревизија на ЛАП за
сите четири пснпвни ппдрачја
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Зајакнување на оперативната координативна структура за
спроведување на Стратегијата за Ромите
Кога станува збор за
зајакнување на
оперативната
координативна структура,
проектот обезбедува
поддршка за надградба на
документи и процедури за
потребите на клучните
фактори: Одделението за
имплементација на
Стратегијата и Декадата за
Ромите (ОИСДР) и
Кабинетот на министерот
без ресор (МбР). Овој
процес започна во
февруари, 2012 година и се
однесува главно на
оптимизација на
управувањето со човечки
ресурси.
Како резултат на истиот,
деновиве беше изготвен

Идни активности
Во минатиот број беа
набројани идните чекори на
проектот. Во моментов
тимот продолжува со
спроведување на
планираните активности за
периодот март 2012 - јули
2012 година:
Во рамките на активностите
за подигање на свеста,
континуирано тече
спроведувањето на
стратегијата за комуникација
- со активна улога на
Координативниот тим за
комуникации (КТК). Веб
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Прирачник за работа
наменет за РИЦ. Овој
прирачник со 14 поглавја се
состои од интерни правила
на работење, што се очекува
да бидат водачи кои ќе им
помогнат на РИЦ-овите во
обезбедувањето подобри
услуги за Ромите.
Проектната помош не
завршува тука. Што се
однесува до првата
компонента, се обезбедува
поддршка на МбР во
дизајнирање специфични
политики, подобрување на
соработката со ресорните
министерства, зајакнување
на дијалогот со граѓанското
општество и промовирање
на стратегија за Ромските
приоритети, како дел од
страната на проектот ќе
биде соодветно ажурирана
со информации и / или
резимеа на сите проектни
резултати. Сите изданија на
билтенот ќе се
дистрибуираат за време на
проектните настани.
Продолжува и поддршката
до MбР и ОИСДР за водење
на претседателството со
Декадата за вклучување на
Ромите и спроведувањето
на неговата програма.
Што се однесува до втората
компонента пак: ревизијата,
развојот и реализацијата на
ЛАП-овите тековно се

националните и секторски
политики. Во рамките на овој
тековен процес влегува и
градењето на капацитетите
на Кабинетот на MбР повеќе или помалку - како
"тренинг" процес што се
очекува да му помогне на
Кабинетот во
обезбедувањето
континуиран, релевантен и
успешен однос со другите
национални структури (пр.
со Националното
координативно тело, другите
ресорни министерства, итн).
Посебен фокус ќе им биде
даден на Европските
политики и искуства во
делот за вклучување на
Ромите.

реализира, како и градењето
на капацитетите на РИЦ.
Претстојни обуки во рамките
на проектот:
• Правна анализа и правно
пишување;
• Претставување на
Прирачникот за работа за
РИЦ и негова употреба;
• Социјална политика на ЕУ;
• Работни процедури и
прирачници во делот за
управување со човечки
ресурси;
• Развој на проектни задачи
и проектно фише;
• Застапување и лобирање;
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Други активности во врска со Стратегијата и Декадата
Да ги споменеме и останатите исклучително важни, тековни активности што ги спроведуваат
клучните институции:

Работна средба: До
каде е процесот на
интеграција на
Ромите?
До кој степен е
реализацијата на
приоритетите од Акцискиот
план за вклучување на
Ромите? - Ова беше
дискутирано на работниот
состанок на националните,
меѓународните институции и
НВО секторот во февруари.
Учесниците разменија
мислења за моменталните
политики за вклучување на

Регистрација на лица
без документи
Мешани тимови, составени
од претставници на
Министерствата за
внатрешни работи и за труд
и социјална политика,
Управата за матични
евиденции, невладини
организации и РИЦ ја
спроведуваат акцијата за
идентификација и
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Ромите во сите приоритетни
области.
Беа расчешлани
резултатите од
реализацијата на
планираното во сферата на
образованието,
вработувањето, домувањето
/ инфраструктурата, но и
проблемите на луѓето без
документи за
идентификација. Учесниците
ги ставија на маса нивните
предлози за идните насоки
во социо-економската
интеграција на Ромите.Оваа
средба уследи како
продолжение на онаа

организирана во јули 2011
година по иницијатива на
Генералниот директорат за
проширување на Европската
комисија, а со цел
унапредување на знаењето
за основните принципи на
политиката на ЕУ за Ромите
и нејзините главни
финансиски инструменти.
Средбата ја организираше
Делегацијата на ЕУ,
Кабинетот на министерот
без ресор, Секретаријатот за
европски прашања и
Министерството за труд и
социјална политика.

евидентирање на луѓе кои
не се запишани во
матичната книга на родени.

општини во источниот дел
на земјата, ќе го покажат
точниот број на лица кои не
се регистрирани, но ќе бидат
и показатели за нивната
возраст и националност.
Според сегашната база на
податоци повеќето од
лицата без документи
живеат во Скопје, Куманово,
Тетово, Битола и Гостивар.

Резултатите од оваа мисија,
што тече во неколку
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Активни мерки за
вработување

Во согласност со
Оперативната програма за

активни мерки за
вработување од јануари
2012, РИЦ-овите постојано
се вклучени во органзирање
на информативни средби со
граѓаните. Благодарение на
ваквите средби жителите на
10-те градови каде што
функционираат РИЦ-овите
се информираат за
актуелните и планираните
огласи за работа – сето во
насока на олеснување на

патот до „наоѓање на
работа“ за Ромите. Целта на
оваа активност, што се
реализира во партнерство
со претставници од
Агенцијата за вработување е
запознавање на ромската
заедница со условите и
начините за аплицирање, но
и зголемување на интересот
и бројот на пријавени
апликации за огласите.

вклучени 400 деца во 18
општини низ целата земја.
За комплетна реализација
на суштината на проектот
беа ангажирани 17
негувателки - Ромки, чија
улога во последниве години
се покажа како клучна во
надминување на јазичните
бариери на децата. Исто
така, 17 локални невладини
организации работат со
родителите на децата и со
персоналот во градинките.
Нивната задача е да вршат
мониторинг врз
имплементација на проектот
на локално ниво. Проектот
продолжува да гради успеси

во насока на реализација на
Стратегијата на Ромите.

Проект „Инклузија на
деца – Роми во јавните
општински установи –
детски градинки“

Во насока на исполнување
на стратегиските
приоритети, Министерството
за труд и социјална политика
го реализира проектот
"Инклузија на деца Роми во
јавните општински установи
- детски градинки." Во
учебната 2006/2007 година
проектот започна да се
имплементира во 14
општини. Неговата цел е да
се зголеми бројот на
опфатените деца и бројот на
општините. Досегашниот
постигнат резултат е
следниот: од 2006 до јуни
2011 година вкупниот број на
деца е 1257; Во тековната
2011/2012 година беа
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Контакт за информации:
Министерство за труд и
социјална политика
Даме Груев бр. 14
1000 Скопје
Тел.: 02/32 32 361
Е- мail:

Тимот на проектот го
сочинуваат:

ODrumev@mtsp.gov.mk

-

Веб страна :
www.mtsp.gov.mk

Директор на
проектот, Најџел
Шекспир

-

Тим лидер,

http://www.mbrds.gov.mk/?q=node/7
Повеќе информации за
Европската Унија на:

Огниан Друмев
-

https://www.facebook.com/pag
es/Support-of-RomaStrategy/186121741496799?s
k=app_117776251680729
https://twitter.com/#!/RomaStr
ategy
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Клучeн експерт,
Фернандо
Вилјареал

www.europa.eu
Останати линкови за
проектот:

Пом. тим лидер,
Валери Панџаров

-

Доволен број
краткорочни
експерти

-

Персонал за
поддршка на
проектот,

Оваа публикација е
изготвена со помош
на Европската
Унија. Содржината
на оваа публикација
е единствена
одговорност на
Конзорциумот BBI и
на никаков начин не
ги рефлектира
гледиштата на
Европската Унија.

Татјана Мијовска,
Срѓан Рашити,
Марија Илиевска,
Енида Садулова
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