НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ
за
ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ
во Западниот Балкан

Втора тематска работилница за домување кај Ромите
Тирана, Албанија, 27 февруари 2014 година

Воведни информации

за теренските посети организирани во рамки на работилницата за домување
Датум и време
На 27 февруари 2014 година, ќе бидат организирани две теренски посети за учесниците на
работилницата за домување, во општините Лежа и Лушње. Посетите ќе вклучуваат состаноци со
општинските власти, како и посети во ромските заедници во овие два града. Посетите се
организирани во соработка со локалните власти.
Сите учесници ќе бидат поделени во две групи:
 Групата број 1 ќе ја посети општината Лежа, со превод на босански/хрватски
/српски/црногорски и англиски јазик, додека
 Групата број 2 ќе ја посети општината Лушње, со превод на македонски и англиски јазик.
Превозот ќе биде организиран од страна на БПРИ. Два автобуси ќе заминат од хотелот Тирана
Интернационал на 27 февруари 2014 година, во точно 08:30.

Општина Лежа
Градот Лежа е административен центар на областа Лежа и
се наоѓа во северозападниот дел од земјата. Според
проценките на ромските НВО и општинските власти,
приближно 397 ромски и египетски семејства живеат во
Лежа, од вкупно 8.186 семејства (29.532 жители). Така,
Ромите и Египќаните сочинуваат приближно 5% од
вкупната популација. Ромите во Лежа воглавно живеат во
две населби: Лаѓа „Беселиѓа“ и Лаѓа „Скендербег“.
Неодамна, општината разви и усвои локален акционен план
за Ромите (2013‐2015) и назначи Локален ромски експерт
кој работи на проблемите на ромската е египетската
заедница.

Детална агенда за теренската посета во Лежа
08:15 – 08:30

Собир пред хотелот Тирана Интернационал

08:30

Заминување на автобусите

08:30 – 10:00

Патување до Лежа (група бр. 1 со превод на босански/хрватски/српски/црногорски
и англиски јазик)

10:00

Преземање од страна на Едисон Кипти, Локален ромски експерт на влезот од
општината

10:00 – 10:30

Состанок со Градоначалникот и локалниот ромски експерт

10:30 – 11:00

Посета на ромската населба и изведбата на малиот грант

11:00 – 11:20

Посета на градскиот музеј и ромскиот агол

11:30 – 13:00

Патување назад до хотелот во Тирана
Најдобри практики за интеграција на Ромите
Подржано од земјите членки на ОБСЕ

Проектот е финансиран од ЕУ

Имплементиран од

Општина Лушње
Според проценките на ромските НВО, Ромите и Египќаните
во Лушње сочинуваат 2,78% од вкупната популација на
градот. Ромската популација во Лушње е воглавно
сконцентрирана во населбата Савер, каде што првпат се
доселиле во 1965 година. Ромите во Савер се воглавно
ангажирани во земјоделски активности. Во општинскиот
совет, кој е локалното тело за донесување одлуки, членува
Ром кој бил избран на избори. Во април 2013 година,
општината Лушње го усвои локалниот акционен план за
Ромите (2013‐2015).

Детална агенда за теренската посета во Лушње
08:15 – 08:30

Собир пред хотелот Тирана Интернационал

08:30

Заминување на автобусите

08:30 – 10:00

Патување до Лушње (група бр. 2 со превод на македонски и англиски јазик)

10:00

Преземање од страна на Ферит Милањ, член на општинскиот Совет, на влезот од
општината

10:00 – 10:30

Состанок со Градоначалникот

10:30 – 11:00

Патување со автобус до населбата Савер

11:00 – 11:30

Посета на ромската населба, изведбата на малиот грант и центарот Амаро‐Дром

11:30 – 13:00

Патување назад до хотелот во Тирана

