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 Сегашниот извештај се фокусира на следниве проблеми: (1) преглед на
Ромските информативни центри (РИЦ-и) во Република Македонија (2) проценка
на ефективноста на РИЦ-и во извршувањето на нивните задачи (3) препораки за
понатамошен развој.
 Ромските информативни центри се проект на Министерството за труд и
социјална политика (МТСП). Центрите се отворија во осум градови во
Македонија со намера да ги поврзат јавните институции и ромските заедници во
однос на имплементацијата на Декадата за Ромите. Тие беа отворени во
просториите на НВО-и врз основа на договор за партнерство меѓу МТСП и осум
локални ромски невладини организации. Секој РИЦ е екипиран со двајца
вработени.
 Значајни промени се случија во 2011. Во моментов постојат девет РИЦ-и по
отварањето на новиот РИЦ во општина Кочани . Нов персонал за РИЦ-и беше
селектиран и центрите нема да продолжат да бидат водени од НВО-и туку од
страна на општините. МТСП потпиша нов Меморандум за разбирање со
општините за уредување на овој аранжман, и РИЦ-и постепено се преселија во
простории на општините во текот на оваа година
 Вообичаените активности на РИЦ-и првенствено се состојат од обезбедување на
информации и советување на корисниците Роми, помагајќи им во
пополнувањето на административни формулари, и помош при постапки за
остварување на нивните права. Добиените повратни информации генерално
укажуваат на тоа дека РИЦ-и одиграа важна улога во спроведувањето на оваа
поддршка. Покрај тоа, РИЦ-и треба да извршуваат задачи како што се, меѓу
другото , градење партнерства со локалните засегнати страни, организирање на
работни групи, собирање на релевантни податоци за информирање на
ценралната власт, учествување во процесот на креирање на политики и следење
на Ромите поврзани со политиките на локално ниво. Со разлика меѓу
индивидуални РИЦ-и, овие други функции генерално не се исполнети
ефективно
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 Имајќи ја на ум оценката спроведена во текот на транзициониот период наодите
покажуваат дека РИЦ-и во моментов имаат недостаток на ресурси за
канцелариска опрема, дел од персоналот е нов и некои позиции сеуште не се
зафатени. Исто така вработените во РИЦ-и нивната договорна ситуација ја
гледаат како несигурна и новите односи на РИЦ-и во општините домаќини и со
други локални заинтересирани страни не се сеуште целосно разјаснети. Оваа
ситуација укажува на тоа дека сите задачи за кои РИЦ-и се повикани да ги
извршат може да резултираат несоодветно на човековите и материјалните
ресурси што ги имаат во моментов, и идните напори за градење на капацитети
треба да се комбинираат со приоритизација
 Обидите за систематизација на работата на РИЦ-и се прават под координација
на ОИСДР, а во последно време со зголемен капацитет на градење поддршка од
страна на меѓувладини институции и агенции. Сепак, зајакнување на капацитети
за управување и систематизација на работните постапки и инструменти се
области во кои значителен простор за подобрување е забележано
 Врз основа на консултации и проценка на наодите извештајот заклучува со
некои предложени препораки за поддршка на развојот на РИЦ-и во иднина: (1)
измени и приоритети на функциите и задачите на РИЦ-и, како и расчистување
на нивната позиција во однос на локалните власти, (2) развој на нови договори
за партнерство со локалните засегнати страни, (3) развивање на РИЦ прирачник
со јасни правила, систематизирани процедури, индикатори, алатки, шаблони и
упатства, (4) продолжување на напорите за градење капацитет на приоритетни
области со посебен акцент на следење на политиките поврзани со Ромите, ако
РИЦ-и имаат за задача да ја извршуваат оваа функција, (5) зајакнување на
видливоста и на јавната свест за РИЦ-и, (6) подобрување на одржливоста на
РИЦ-и.
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