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- Опис на работни задачи Работна група на самоуправите за вклучување на Ромите
во рамки на проектот „Најдобри практики за интеграција на Ромите“
Вовед
Согласно на мандатот на Акцискиот план за Роми и Синти од 2003 на ОБСЕ (Поглавје VII),
ОДИХР работи на состојбата на Ромите и други сродни групи во кризни и пост-кризни
ситуации особено во регионот на Западен Балкан, кој беше зафатен со етнички тензии и
конфликти во 1990-те. ОДИХР посветува особено внимание на состојбата на Ромите,
Ашкалиите и Египќаните, вклучително и на состојбата и реинтеграцијата на раселените
лица од оваа заедница.
Повеќето земји во регионот имаат развиено стратегии за интеграција и акциски планови за
Ромите. Меѓутоа, нивното спроведување на локално ниво и предвидено влијание врз
состојбата на Ромите во областите на образование, здравство, вработување, домување и
пристап до услуги претставува долгорочен процес. Владите од Западен Балкан честопати ја
изразуваат својата подготвеност да ги зајакнат заложбите за спроведување на акциските
планови за да се обезбеди дека Ромите навистина имаат придобивки од нив.
Меѓународната заедница може да има клучна улога во давањето поддршка на владите во
овие заложби на национално и локално ниво.
Во 2011, ЕУ додели финансиски средства на ОDIHR за регионален проект на Западен
Балкан за да се зајакне капацитетот на националните и локалните влади и механизмите за
работа со Ромите и други групи и зајакнување на интегрирањето на овие заедници во
општеството. Регионалниот проект "Најдобри практики за интегрирање на Ромите" (БПРИ)
започна на 1 јануари 2012 и ќе трае 23 месеци. Конкретни цели на програмата се:






Зајакнување на учеството на Ромите во носењето на одлуки за политики кои се од
нивни интерес,
Зајакнување на пристапот до услуги за матична евиденција на граѓаните и услуги за
правна помош за ромските групи,
Зајакнување на Ромите да ги користат придобивките од иницијативите кои имаат за
цел да се легализира или подобри нивната состојба околу домувањето,
Зајакнување на учеството на Ромите во јавниот живот, и
Поттикнување на прекугранична соработка и иницијативи за подобрување на
учеството на Ромите.

Проектот ќе биде имплементиран во следниве јурисдикции: Албанија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Косово*, Црна
Гора и Србија.
* Ваквата одредба е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244/99

и со Мислењето на Меѓународниот суд на правдата за декларацијата на независноста на Косово.
Најдобри практики за интеграција на Ромите
Подржано од земјите членки на ОБСЕ

Проектот е финансиран од ЕУ

Имплементиран од

Улога и одговорности на Работната група на самоуправите (РГС)
Целта на РГС е да ја промовира размената на иницијативи/практики во вклучувањето на
Ромите во структурите и активностите на локалните самоуправи, како и да понуди
можности за заедничко учење и јакнење на капацитетите. Во неа ќе учествуваат
претставници од општините кои се заинтересирани да се осврнат на ромските прашања во
секоја од јурисдикциите, по претходно одобрение од страна на Регионалниот комитет за
проектна координација (РКПК). Дополнително на тоа, во РГС ќе бидат застапени и
асоцијации на локални самоуправи (доколку тоа е релевантно) и ромски НВО. Кода ќе
биде возможно, на регионалните состаноци ќе им претходат национални подготвителни
состаноци.
Учесниците во РГС ги превземаат следниве задолженија:









Презентација на искуствата на нивната институција/организација по специфичната
тема;
Размена на контакти со останатите учесници; одговор на нивните прашања по
завршувањето на настаните;
Доколку постои потреба од подлабока соработка, пречекување на делегации од
останатите земји и организирање на состаноци со други чинители (ваквите посети
може да бидат организирани од страна на проектот БПРИ);
Размена на корисни информации кои може да бидат преведени и дисеминирани низ
целиот регион (извештаи, акциски планови, материјали за обука, описи на
задолженија, итн.);
Создавање на синергија и креирање на договор по останати слични програми и
проекти;
Идентификување на нови добри практики и научени лекции кои може да бидат
дополнително обработени од страна на проектот БПРИ.

Проектот БПРИ ќе изготви сумарен извештај по секој состанок на РГС и истиот ќе го
достави до учесниците. Доколку е возможно, состаноците на РГС ќе се одржуваат во склоп
на други тематски состаноци.
Темата на првиот состанок, кој ќе се одржи во септември 2012 година, ќе биде домувањето,
бидејќи проектот БПРИ ќе го организира состанокот во рамки на првата тематска
работилница за домување. На секоја од сесиите од состанокот, членовите ќе имаат
можност да предложат теми за следниот состанок, кој ќе се одржи на почетокот на 2013
година.
Технички информации:
Предложената РГС ќе сочинува најмногу 30 учесници на секој состанок. РГС ќе се
состанува на секои шест месеци, што значи дека уште два дополнителни состаноци се
планирани до крајот на проектот. Нема да постои фиксно индивидуално членство во РГС,
туку, членството припаѓа на општините кои се избрани од страна на РКПК, така што,
општините може да ги идентификувааат најдобрите кандидати за специфичната работна
група. Проектот БПРИ ќе ги покрие трошоците за патување и сместување и ќе ги
организира сите останати аранжмани. Ќе биде обезбеден превод на Албански,
Босански/Хрватски/Црногорски/Српски, Англиски и Македонски.

Проект Најдобри практики за интеграција на Ромите

Страна 2 од 2

