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Овој Квартален извештај за проектот ‘Поддршка за имплементација на Стратегијата за
Ромите’ ги опфаќа спроведените проектни активностите во периодот од 1 април до 30
јуни 2011 година. Во него се прикажани главните наоди 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 вреди да е извести за поставување на
неколку неклучни експерти на полето на Комуникација (развој на стратегијата), Оценка
на Стратегијата за Ромите, Оценка на потребите од обука, Оценка на РИЦ-и и ЛАП-и, и
финализирање на Програмата за Претседателство со Декадата на Ромите. Вкупно беа
доделени 95 работни дена за НКЕ до крајот на извештајниот период
Употребата на директните трошоци беше наменета за патни трошоци за
спроведување на проектните теренски посети до локалните засегнати страни во
повеќето од целните општини и за организација на активности поврзани со
работилници.


Теренските посети беа поврзани со активностите за оценка од Компонента 2 –
оценка на ЛАП-и и РИЦ-и;



Работилниците се однесуваа на:
-

2 работилници за финализирање на Програмата за Претседателство со
Декадата на Ромите;

-

2 дискусии со фокусни групи поврзани со оценката на Стратегијата за Ромите;

-

1 работилница за комуникациски вештини поврзана со комуникациската
стратегија – интервјуирање и известување.

Главните постигнувања поврзани со Компонента 1 во извештајниот период се:


Финализирање и усвојување на Програмата за Претседателство со Декадата
на Ромите (Анекс 10) – После серија консултативни состаноци и изменувања,
програмата беше усвоена од Владата на нејзината редовна седница на 18 мај 2011
год. Програмата содржи подробно планирање на настаните што ќе се организираат
во периодот јули 2011 – јуни 2012, почнувајќи со состанокот на Меѓународниот
управен комитет во септември 2011 година. Исто така го дава и неопходниот буџет
за организирање на настаните, со одговорните страни. Треба да се напомене дека
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Владата ја усвои Програмата без конкретни финансиски распределби за нејзината
имплементација;


Изработка на Извештај од оценката на Стратегијата за Ромите (Анекс 8).
Извештајот дава слика на состојбата со имплементација на Стратегијата за
Ромите, со тоа што конкретно се осврнува на постојните механизми за
имплементација, а дадени се и извесен број препораки за унапредување. Истиот
треба да се гледа како развоен документ, кој треба да даде ориентација за
оптимизирање на имплементацијата и да ја унапреди координацијата помеѓу
клучните политички документи на централно и локално ниво – НАП-и и ЛАП-и;



Изработка на Комуникациска стратегија (Анекс 9 и Анекс 9a) – Постојат три
ентитети, Министерство за труд и социјална политика – одделение за
имплементација на Стратегијата и Декадата за Ромите; Кабинет на Министерот без
ресор Национален координатор за Стратегијата и Декадата за Ромите; и
Национално координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите;
коишто имаат синтетизирачка улога за координација на имплементацијата на
Комуникациската стратегија. Изработениот стратешки документ содржи и
оперативен план за имплементација на Стратегијата со неколку конкретни одредби
за количеството комуникациски алатки што треба да се произведат, одговорните
ентитети, буџетски и временски рамки.

Главни активности поврзани со Компонента 2:


Оценка на РИЦ (Анекс 13) – Согласно воспоставениот временски план беше
спроведена детална оценка на постојните РИЦ-и со помош на следниве методи за
собирање на податоци: (i) канцелариско проучување на одбрани меродавни
документи поврзани со мисијата на РИЦ-и, работни планови, работни алатки и сл.;
и (ii) теренски посети до деветте градови каде што постојат РИЦ-и и спроведување
на полу-структурирани интервјуа и групни разговори со персоналот на РИЦ-и и
други клучни информации. Целта на овие оценки е да се обезбеди заднинска
информација за состојбата со Ромските информативни центри (РИЦ-и) и нивните
капацитети и ефективност во извршување на нивната улога во намера да се
нагласат можностите за подобрување на извршувањето на нивната работа и да се
обезбедад понатамошни активности на поддршка во рамките на проектот.
Оценката е поврзана и со другите проектни активности, како што е оценка на ЛАП-и
и поддршка, градење на капацитетите, комуникациски активности и тн.;



Оценка на ЛАП (Анекс 14) – Оценката е поврзана со другите активности што се
спроведуваат во рамките на Проектот, како што се оценката на Стратегијата и
Декадата, оценка на Ромските информативни центри, и Анализа на потребите од
обука. Беа применети следниве методи за прибирање на податоци: (i)
канцелариско проучување на Локалните акциони планови и Меморандумот на
разбирање; (ii) собирање на податоци по пат на Писмо на барање испратено до
сите општини со МзР (или ЛАП); (iii) теренски посети до градовите коишто усвоиле
ЛАП-и и спроведување на полу-структурирани интервјуа и групни разговори со
локални засегнати страни. Извештајот за оценка на ЛАП-и беше испорачан еден
месец пред предвидениот рок поради потребата да се совпадне со работата околу
оценка на РИЦ и ОПО.

Активности поврзани и со Компонента 1 и Компонента 2:


Оценка на потребите од обука (Анекс 6 и Анекс 6a) – Оценка на потребите од
обука е една од пресвртниците во проектните намери за градење на капацитетите,
што е поврзано со засегнатите страни на централно ниво (ОИСДР при МТСП,
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Кабинетот на МбР, НКТ и ресорните министерства/ентитети) како и тие на локално
ниво (РИЦ-и, општински референти за малцински прашања, општинската
администрација, НВО-и). Од методите за собирање на податоци беа употребени
разговори лице во лице, прашалници (испратени по пат на писма) и групни
разговори. Добиените информации беа искористени за утврдување на сеопфатен
план за обука – после консултации и добивање согласност од проектните
корисници –во претстојниот проектен период.




Почеток на интервенции за градење на капацитетите – Вреди да се спомене
дека тимот за ТП започна со имплементација на некои интервенции за градење на
капацитетите, дадени во ТоР на проектот. Веќе беше организирана една
работилница при крај на мај 2001 год. за интервјуирање и известување поврзано со
Комуникациската стратегија. Тимот за ТП планира да организира две обуки во јули
2011 годинана следниве теми – согласно одредбите од проектниот ТоР:
o Комуникациски вештини;
o Управување со проектниот циклус;
Секој настан за градење на капацитетите ќе се организира согласно утврдениот
план за обуки, така што ќе се обрне посебно внимани на утврдените потреби на
учесниците и можноста на истите да им се обезбеди заемна размена и учење.
Прелиминарни консултации за организирање на студиската посета – иако е
планирано за наредниот проектен период, дојде до некои првични размени на идеи
помеѓу тимот за ТП и проектните корисници. Повеќе информации се дадени во
соодветното поглавје од овој Извештај.

Понатаму, во Извештајот се дадени и План на активности за наредниот 3-месечен
период, кој ќе се искористи како управна алатка и за потребите на следењето.
Главниот фокус во овој период ќе се стави врз:


Усогласување на ОПО и организирање на интервенциите за градење на
капацитетите (обука);



Организирање на Меѓународниот управен комитет на Декадата;



Производство на некои испорачливи производи поврзани со Комуникациската
стратегија – т.e. летоци за РИЦ-и и проектот; веб страна;



Организација и планирање на студиска посета;



Препознавање и поддршка на добрите практики поврзани со имплементација на
ЛАП-ови на локално ниво;



Консултација со корисници и засегнати страни за финализирање на Оценката на
Стратегијата за Ромите;



Планирање на понатамошни активности за поддршка на функционирањето на РИЦ
– да се започне со производство на некои клучни работни документи.

Анексите се вклучени на крајот од овој Извештај.

Поддршка за имплементација на Стратегијата за
Ромите
Проектот е финансиран од Европската унија
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