Извршно резиме на Петти квартален извештај
1 јануари - 31 март 2012 година
Овој Квартален извештај за проектот ‘Поддршка за имплементација на Стратегијата за
Ромите’ ги опфаќа спроведените проектни активностите во периодот од 1 јануари до
31 март 2012 година. Во него се прикажани главните согледувања и постигнатите
резултати од теренската работа на Тимот за техничка помош на ББИ. Форматот на
извештајот ја следи структурата на претходниот; истиот вклучува листа на анекси и
технички испорачливи производи.
Во поглед на употреба на човечките ресурси се известива за поставување на неколку
неклучни експерти на полето на:
•

Обуки за –
- (07-08 март 2012): Правна анализа и правно пишување;
- (28 March 2012): Правна анализа и правно пишување за вработените во
РИЦ-и;

•

Надградување на документи за ОИСДР и кабинетот на МбР;

•

Поддршка за развој на конкретни политики на кабинетот на МбР;

•

Развој на заедниците – проектна компонента 2; работилници за ревизија и
развој на ЛАП во Прилеп, Делчево, Штип, Пехчево и Шуто Оризари.
Комплетирани ЛАП-ови и поднесени за усвојување од страна на Советот во
Битола, Берово и Свети Николе;

•

Развој и почеток на пилотирање на Прирачникот на стандардизирани процедури
за РИЦ-и;

•

Започнување на заедничката имплементација на локалните приоритетни мерки
поврзани со ЛАП-ови во 12 општини (март 2012);

•

Веб дизајн/ нацрт на информативни материјали;

•

Настани поврзани со Декадата за Ромите – логистичка и техничка поддршка на
меѓународната конференција за здравствени прашања.

Вкупно беа доделени 74 работни дена за НКЕ (виши и помлади) до крајот на
извештајниот период.
Употребата на директните трошоци беше наменета за трошоците за организација на
настани за градење капацитети, одвојување на ресурси за локалните приоритетни
мерки и настани поврзани со Декадата за Ромите.
Главните постигнувања поврзани со Компонента 1 во извештајниот период се:
•

Имплементацијата на планот за обука продолжи да се одвива преку
спроведување на две обуки на тема правна анализа и правно пишување – една
обука за вработените во институциите корисници од централно ниво и една за
вработените во РИЦ-и.

•

Надградување на документи – процесот на надградување на документите и
административните процедури поврзани со развојот на човечките ресурси на
институциите кориснички на централно ниво до првото тромесечје од 2012 година
добро напредува. Беа истражени постоечките потреби на ОИСДР и на кабинетот на

МбР двете институции се договорија за модел за надградување. Досегашните
резултати се: еден извештај кој содржи стандарди за управуавње со човечки
ресурси и план за подобрување на работата на ОИСДР; и еден сет на упатства за
мерење на постигнувањата и професионалниот напредок на кабинетот на МбР.
Процесот на надградување на документите ќе продолжи и во наредниот извештаен
период.
•

Поддршка за политиките за Министерот без ресор – Тимот за ТП обезбедува
поддршка за МбР за креирање на конкретни политики, подобрување на соработката
со ресорните министерства, зајакнување на дијалогот со граѓанското општество и
промовирање на приоритетите на Стратегијата и Декадата за Ромите како дел од
националните и секторските политики. Поддршката на тимот за ТП особено беше
насочен кон: идентификување на механизми за обезбедување на дополнителна
финансиска поддршка за активностите на Декадата за Ромите, особено од
донатори кои сеуште работат во државата, подготовка на јавни изјави на МбР и за
негово учество во јавни настани. Поддршката за политиките ќе продолжи во
наредниот извештаен период.

•

Поддршка за имплементацијата на Програмата за Претседателството на
Декадата за Ромите – Имплементацијата на оваа програма продолжи и тимот за
ТП обезбедува логистичка и организациска поддршка. На 24-25 јануари во Скопје
се одржа Меѓународната конференција „До подобро здравство за Ромите“ и
проектот обезбеди финансиска поддршка од средствата наменети за трошоци за
симултан превод во текот на целата програма.

•

Имплементација на Комуникациската стратегија и нејзиниот оперативен план
продолжи со воспоставување на Координативниот тим за комуникација (КТК), по
препорака на Комуникациската стратегија. Овој тим содржи 4 лица од корисничките
институции и има воглавно организациска задача на собирање и распространување
на конкретни податоци за постигнувањата на Стратегијата на Ромите и на Декадата
за вклучување на Ромите. Веб страните на корисничките институции (МТСП и МбР)
постојано се ажурираат со нови поставувања; Билтен на проектот, изданија 2 и 3,
се подготвени и спремни за објавување; беше подготвен нацрт постер на проектот
за да остане во употреба на корисниците и по завршувањето на проектот.
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имплементацијата на информативните активности. Беа произведени различни
информативни материјали – летоци за проектот и за РИЦ-и, налепници на
проектот, сертификати за обука, и билтен на проектот се разделуваа на сите обуки
и јавни настани од централно и локално ниво на кои што проектот имаше учество.
Беше направен нацрт постер на проектот. Веб страната на проектот - поврзана со
веб страната на МТСП - постојано се ажурира. Проектните резултати се
поставуваат и на веб страната на МбР. Проектот е промовиран и преку социјалните
медиуми – Facebook и Twitter.

•

Главни активности поврзани со Компонента 2:
•

Имплементацијата на планот за обука вклучи обука за правна анализа и правно
пишување за вработените во РИЦ-и.

•

Поддршка за РИЦ-и – после оценката на РИЦ-и и превземената серија на
подготвителни активности, поддршката во градење капацитети на РИЦ-и е
обезбедена преку подготовка на Прирачник за процедури на РИЦ-и, кој беше
финализиран, претставен на вработените во РИЦ-и и ставен на пилот фаза. Овој
процес ја проследи препораката на концептна нота за обезбедување на поддршка
на РИЦ-и, и е поврзана со другите проектни активности, како што е надградување

на процедурите на ОИСДР и на кабинетот на Министерот без ресор. Тимот за ТП го
поддржа персоналот на РИЦ-и за подобрување на нивната соработка со општините
и МТСП, и во таа цел, со нивно учество, беа подготвени посебни препораки.
•

Ревизија / развој на ЛАП-ови – во текот на извештајниот период продолжи
процесот на ревизијата на постоечките ЛАП-ови и за развој на нови ЛАП-ови. ЛАПови за Битола, Берово и Свети Николе беа финализирани и им беа испратени за
конечна ревизија и евентуално усвојување. Беа спроведени пет други работилници
во следниве општини – во Прилеп, Делчево, Штип, Пехчево и Шуто Оризари – и
новите ЛАП-ови за нив се во фаза на подготвување. Во наредниот извештаен
период во овој процес се планира да се вклучат и други општини – Куманово и
Кочани.

•

Заедничка имплементацијата на приоритетните мерки на ЛАП-ови – процесот
на идентификување на приоритетните мерки на ЛАП-ови беше финализиран во
соработка со целните општини и со консултации со корисничките институции и
Делегацијата на ЕУ. Беа идентификувани 12 локални приоритетни мерки и веќе се
имплементираат во следниве општини: Битола, Делчево, Гостивар, Кочани. Крива
Паланка, Куманово, Пехчево, Прилеп, Пробиштип, Ранковце, Штип, и Виница.
Некои приоритетни мерки се однесуваат на повеќе области. Беа подготвени
посебни упатства за имплементација на локалните мерки и истите им беа
презентирани на одговорните лица во овие општини. Тимот за ТП им обезбедува
континуирана поддршка за имплементирање на соодветните финансиски
процедури и за почитување на барањата за видливост.

•

Селекција на најдобрите идентификувани практики – Имплементацијата на
оваа под-активност беше интензивирана во овој извештаен период. Беше развиена
концептна нота за подготовка на каталог со најдобрите идентификувани практики,
кој ќе биде краен производ на оваа под-активност. Беше подготвено и испратено
преку електронска пошта едно писмо до сите релевантни актери во областа на
вклучување на Ромите, вклучувајќи ги владините институции, НВО-и и странските
донатори со прикачен образец кој треба да го пополнат. Процесот на собирање и
селектирање на најдобрите практики ќе биде финализиран во наредниот
извештаен период.

Други активности:
Проектот учествуваше во број на активности кои не се директно вклучени, но се
поврзани со горенаведените две компоненти –
-

тимот за ТП учествуваше во дискусиите за организирање на дополнителни
активности во склоп на Претседателството со Декадата за Ромите;

-

во подготовката и одржувањето на Вториот работен состанок за вклучување
на Роми и ромски бегалци;

-

дискусии за идеи за обезбедување на финансиска поддршка од проектот за
имплементација на активностите од НАП за унапредување на социјалниот
статус на ромските жени и НАП за социјално вклучување на Ромите,
развиени во септември 2011 со помош на проектот;

-

подготовката за воспоставување на механизам за координација со донатори
за политиките за вклучување на Ромите.

Понатаму, извештајот обезбедува план на активности за наредниот 3-месечен период,
кој ќе се користи како управувачка алатка а исто така и за набљудувачки цели.
Главниот фокус во овој период е насочен кон:

•

Организирање на интервенциите за градење капацитети (обуки), како што е
наведено во планот за обука;

•

Надградување на работните процедури за вработените во ОИСДР и во кабинетот
на Министерот без ресор, и на НКТ; и каде што е соодветно, развој на прирачници
за процедури;

•

Поддршка на кабинетот на Министерот без ресор во креирање на конкретни
политики, подобрување на соработката помеѓу ресорните министерства,
зајакнување на дијалогот со граѓанското општество и промовирање на
приоритетите на Стратегијата за Ромите како дел од националните и секторските
политики;

•

Поддршка при организирање
Претседателство со Декадата;

•

Понатамошна дисеминација на информациски материјали и подготвување на некои
дополнителни производи поврзани со Комуникациската стратегија – наредното
издание на билтенот на проектот, подобрување на веб страната на проектот итн.;

•

Понатамошна имплементација на Комуникациската стратегија и продолжување на
работата на КТК;

•

Комплетирање на локалните приоритетни мерки поврзани со ЛАП-и;

•

Подготовка и издавање на каталог со најдобрите идентификувани практики;

•

Понатамошни активности за поддршка на функциите на РИЦ – обука, финализација
на прирачникот за РИЦ-и;

•

План за олеснување на соработката помеѓу РИЦ-и и општините преку теренски
посети и размена на информации.
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