
Ослањајући се на искуство дуго више од десет година које Ми-
сија ОЕБС-а у Србији има у интеграцији ромске националне 
мањине, пројекат подржава Владу Републике Србије да спро-
веде Националну стратегију за унапређење положаја Рома 
усвојену 2009. године са нагласком на социјалном развоју. 

Иако је доста напора уложено да се побољша положај Рома 
и основне политичке и правне реформе за њихову инклузи-
ју су спроведене, ромска заједница остаје једна од најрањи-
вијих у Србији. У светлу друштвене и економске дискримина-
ције, ова рањивост се манифестује екстремним сиромаштвом 
и ограниченим приступом запошљавању, образовању, здрав-
ственој заштити, социјалним услугама и адекватном станова-
њу. У сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права, 
пројекат Европска подршка за инклузију Рома се бави овим 
најупорнијим аспектима искључености Рома.  

Да би се постигли трајни резултати, пројектни тим блиско са-
рађује са партнерским министарствима, локалним самоу-
правама, невладиним организацијама и ромским организа-
цијама цивилног друштва како би се унапредила сарадња и 
координација између њих. Заједно, процењујемо и унапређу-
јемо политике за укључивање Рома да бисмо изградили јаке 
темеље за инклузију Рома у Србији.  

Укратко о пројекту:

Где:
Република Србија

Када:
Јун 2013 – Јун 2015

Буџет:
4.800.000 ЕУР

Средства обезбеђена из: 
ЕУ ИПА 2012

Спроводи:
ОЕБС Мисија у Србији у сарадњи са Канцеларијом за људ-
ска и мањинска права, Министарством здравља, Мини-
старством рада, запошљавања и социјалне политике, 
Мини старством просвете, науке и технолошког развоја, 
Министарством грађевинарства и урбанизма, ОЦД Praxis, 
Фондом за едукацију Рома, Канцеларијом за европске ин-
теграције Владе Републике Србије и Тимом за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва. 

Подржано од:

Европска подршка 
за инклузију Рома

Пројекат Европска подршка за инклузију Рома који финансира Европска унија, а спроводи 
мисија ОЕБС-а у Србији, подржава спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома у Републици Србији. Пројекат подржава унапређење положаја Рома у следећим 
областима: приступ основним правима, грађанском учешћу, тржишту рада, образовању, 
здравственој и социјалној заштити, адекватном становању и креирању послова. 



Пројекат има
шест компоненти:
1. Приступ основним правима 

У сарадњи са организацијом цивилног друштва Praxis, проје-
кат помаже Ромима да добију званичну документацију, при-
јаве се за основне услуге и остваре своја права као грађани. 
Поред пружања правне помоћи у 20 пилот локалних самоу-
права1 у Србији, пројекат промовише свест о предностима 
пријаве за услуге које пружају државне службе.  

2. Формирање мобилних тимова

Пројекат се залаже за унапређење сарадње и размене инфор-
мација између службеника у локалним институцијама које се 
баве социјалном инклузијом Рома на тај начин што подржава 
формално оснивање заједничких мобилних јединица на ло-
калном нивоу.   Састављени од општинских ромских коорди-
натора, педагошких асистената, здравствених медијаторки и 
представника Центара за социјални рад и Националне слу-
жбе за запошљавање, мобилни тимови ће учествовати у про-
грамима обуке и менторства за израду и остваривање локал-
них акционих планова. Мобилни тимови су  састављени у 20 
пилот локалних самоуправа широм Србије.    
Истовремено, пројекат ће пружити техничку помоћ Мини-
старству здравља да се формализују позиције здравствених 
медијаторки у систему здравствене заштите како би се обез-
бедио одржив ниво услуга.

3. Оснаживање организација 
цивилног друштва

Пружањем техничке подршке и обуке ромским организаци-
јама цивилног друштва (ОЦД) и организацијама које се баве 
интеграцијом Рома, пројекат подржава активно ангажовање 
ОЦД-а у изради и имплементацији Локалних акционих пла-
нова за интеграцију Рома. Ови напори ће ојачати мрежу ром-
ских ОЦД у Србији и помоћи у постизању одрживих резултата. 
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4. Увођење програма за превенцију 
напуштања школовања 

Пројекат пружа техничку подршку Министарству проствете, 
науке и технолошког развоја да успостави и спроведе програм 
са циљем спречавања напуштања школовања у средњим шко-
лама широм Србије. Одабрани ученици ромске националности 
ће примати месечне стипенције и добиће вршњачку менторску 
подршку. Фонд за образовање Рома ће пружити директну по-
дршку Министарству у спровођењу програма стипендирања. 

5. Унапређење услова становања

Да би се подржала дугорочна побољшања у животним усло-
вима Рома, пројекат ће помоћи Министарству грађевинар-
ства и урбанизма да развије информациони систем који ће 
омогућити праћење и унапређење услова становања у ром-
ским насељима и предложи приступачна стамбена решења 
која ће бити разматрана од стране републичких власти, ло-
калних самоуправа и ромске заједнице.  
Истовремено, пројекат ће се залагати за легализацију ромских 
насеља израдом урбанистичких планова и остале неопходне 
техничке документације за изабрана насеља у 20 пилот локалних 
самоуправа. Ово укључује спрођење процене стања стамбених 
услова и инфраструктурне опремљености у насељима како би се 
идентификовале и одредиле приоритетне могућности за њихо-
ву легализацију. Развојни планови који ће бити резултат овога ће 
послужити као основа за стамбена решења за ИПА 2013. 

6. Одрживо запошљавање

Пројекат има за циљ да подржи стварање могућности за за-
пошљавање Рома. Како би се остварио овај циљ, постојећа 
предузећа, нова предузећа са потенцијалом за запошљавање 
Рома и Роми предузетници ће бити подржани кроз опрема-
ње, менторску подршку и обуке како би им се помогло да кре-
ирају или прошире своје пословање. 

1 Компоненте 4 и 6 ће се спроводити широм Србије. Компоненте  1, 2, 3 и 5 ће бити спроведене у следећих 20 пилот локалних самоуправаs: Бела Паланка, 
Бојник, Бујановац, Књажевац, Коцељева, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лесковац,  Нови Сад, Оџаци, Палилула, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор, 
Ваљево, Врање, Житорађа, Звездара.


