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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 јули до 30
септември 2011 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 –
- Комуникација,
- Управување со проектен циклус,
- Стратегијата и Декадата за Ромите,
- Следење и евалуација на НАП-ови;
Работилница за развој на НАП за социјално вклучување на Ромите во периодот
2012 – 2014;



Развој на заедниците – Компонента 2 на проектот;



Дизајнирање на веб страна/нацрт на информативните материјалите;



Декадата за Ромите – Логистичка поддршка

Вкупно беа доделени 42.75 работни дена за НКЕ (виши и помлади) 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-ови и РИЦ-и, и студии на случај за идентификување на добри
практики;



Обуки и работилници одржани за горенаведените теми.

Главните постигнувања поврзани со Компонента 1 во извештајниот период се:
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Имплементацијата на планот за обука продолжи да се одвива преку серија на
четири обуки и една работилница за горенаведените теми. Овие обуки беа
наменети за персоналот на ОИСДР и кабинетот на Министерот без ресор, и на
некои од нив беа вклучени како учесници членови на НКТ и претставници од
локално ниво.



Поддршка за имплементацијата на Програмата за Претседателството на
Декадата за Ромите – Имплементацијата на оваа програма започна и тимот за ТП
обезбедува логистичка и организациска поддршка. Тимот за ТП учествуваше во
подготовките и известуваше за сесиите на состанокот на меѓународниот Управен
комитет се одржа кон крајот на септември 2011. Проектот исто така обезбедува и
финасиска поддршка од средствата наменети за трошоци за обезбедување на
симултан превод во текот на целиот состанок.



Финализација и одобрување на Комуникациската стратегија – Беа
финализирани Комуникациската стратегија и оперативниот план, земајќи ги
предвид добиените повратни информации од корисниците на проектот.
Стратегијата беше усвоена од МТСП. Беше започнат процесот на воспоставување
на Координативниот тим за комуникација (КТК), по препорака на Комуникациската
стратегија. Овој тим ќе содржи 2 до 3 лица од корисничките институции и ќе има
воглавно организациска задача на собирање и распространување на конкретни
податоци за постигнувањата на Стратегијата на Ромите и на Декадата за
вклучување на Ромите.
Како што е предвидено со Комуникациската стратегија, започна имплементацијата
на информативните активности. Беа произведени различни информативни
материјали и се разделуваат на сите обуки и јавни настани од централно и локално
ниво на кои што проектот имаше учество.



Главни активности поврзани со Компонента 2:


Имплементацијата на планот за обука вклучи обуки наменети за претставниците
на локално ниво како што се вработените во РИЦ-и, општинските референти за
односи со малцинствата и претставници на НВО-и.



Поддршка за РИЦ-и – после оценката на РИЦ-и, беа превземени серија на
подготвителни активности пред да биде обезбедена поддршката во градење
капацитети на РИЦ-и. После оценката на РИЦ-и беше подготвена концептна нота
за обезбедување на поддршка на РИЦ-и, и ќе биде поврзана со другите проектни
активности, како што се поддршката за имплементација на ЛАП-ови, интервенциите
за градење капацитети, комуникациски активности и ажурирање на процедурите на
ОИСДР.



Ревизија/развој на ЛАП-ови – после оценката на ЛАП-ови, започна подготовката
за ревизија на постоечките ЛАП-ови и за развој на нови ЛАП-ови. Фокусот е на три
различни групи на општини: 1) оние кои моментално немаат ЛАП-ови; 2) Оние кои
предвидуваат ревизија на ЛАП-ови; и 3) оние кои не го пополнија прашалникот кој
им беше испратен во текот на оценката. Треба да започне изборот на целни
општини.



Финансиска поддршка на имплементацијата на ЛАП-ови –проектот ќе обезбеди
поддршка во имплементацијата на ЛАП-ови, како што е наведено во проектните
задачи. Подготовката за оваа поддршка започна со развојот на концептна нота за
организирање и обезбедување на оваа поддршка, како и со подготвување на нацрт
на сите потребни документи за објавување на рестриктивен отворен повик. Целни
корисници на овој отворен повик ќе бидат општините кои моментално имаат барем
еден ЛАП за Роми усвоен од локалниот совет. Според сознанијата од оценката на
ЛАП-ови, тие се следниве 14 општини: Штип, Тетово, Куманово, Делчево, Битола,
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Гостивар, Прилеп, Шуто Оризари, Кочани, Велес, Крива Паланка, Пробиштип,
Ранковце, и Виница
Активности поврзани и со Компонента 1 и Компонента 2:


Организирање на студиска посета – подготвителната работа за имплементација
на оваа активност започна со серија на дискусии со проектните корисници и таск
менаџерот од Делегацијата на ЕУ во врска со одредиштето, и тие се согласија
локацијата на студиската посета да биде Брисел. Беше одбран неклучниот експерт
за имплементација на оваа под-активност и нејзините документи беа испратени на
одобрување до ДЕУ. Беа подготвени проектните задачи за студиската посета,
заедно со провизорен буџет. Студиската посета треба да се изврши во текот на
неделата од 28 ноември 2011.

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;



Поддршка при организирање на настани за наредното Претседателство со
Декадата;



Подготвување на некои дополнителни производи поврзани со Комуникациската
стратегија – т.e. летоци за РИЦ, веб страна итн.;



Организирање и спроведување на студиска посета;



Идентификување и лансирање на финансиска поддршка на добрите практики
поврзани со имплементација на ЛАП-ови на локално ниво;



Понатамошни активности за поддршка на функциите на РИЦ – обука, развој и
запознавање со прирачникот за РИЦ.

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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