Мобилни тимови
за инклузију Рома

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела локалних самоуправа формиранa у циљу јачања сарадње између службеника у одговарајућим локалним институцијама. Чланови мобилних тимова организују заједничке теренске
посете ромским насељима и пружају заједничку и координисану подршку и
помоћ појединцима и породицама.
Чланови мобилног тима су:
➔➔ координатор/ка за ромска питања ангажован
/а у општинској/градској управи;
➔➔ педагошки асистент/киња;
➔➔ представник/ца Центра за социјални рад;
➔➔ здравствена медијаторка;
➔➔ представник/ца филијале Националне службе за запошљавање;
Мобилни тимови су основани одлукама скупштина или већа градова/општина. Чланови су именовани од стране институција које представљају.
Задаци мобилног тима:
➔➔ Организују редовне заједничке посете ромским насељима
(најмање једном месечно), као и радионице;
➔➔ Одржавају редовне састанке, два пута у току месеца;
➔➔ Усвајају годишњи план својих активности;
➔➔ У складу са својим капацитетима, даје сугестије у вези са спровођењем
локалног акционог плана за унапређење положаја Рома,
➔➔ Размењује информације о текућим пословима и иницијативама;
➔➔ Испитује потребе ромске заједнице;
➔➔ Предлажу надлежним органима одређене активности којима се
унапређује положај Рома.
Формирањем мобилних тимова се постиже:
➔➔ Рационалније коришћење локалних институционалних ресурса;
➔➔ Координисан приступ у пружању услуга;
➔➔ Већа и бржа доступност услуга корисницима.
Начин рада:
Мобилни тимови поступају на основу шестомечних оперативних планова којима
се дефинишу: задатак, очекивани резултат, полазни индикатори, активности,
ресурси, време, одговорне особе. Методологија рада укључује и сагледавање
родне равноправности у фазама планирања, спровођења и евалуације реализованих активности.

РЕЗУЛТАТИ РАДА МОБИЛНИХ ТИМОВА
ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
У 20 ГРАДОВА И ОПШТИНА
(јун – децембар, 2014. године)

БЕЛА ПАЛАНКА

▶▶ Од 34 стасале деце, сва су уписана у обавезни припремни предшколски
програм (16 дечака и 18 девојчица)
▶▶ Уз коришћење афирмативних мера за упис деце у средње школе, од њих
12, уписано је 9: 7 девојчица и 2 дечака
▶▶ Подељени су уџбеници деци од 5-8. разреда, и то за 48 дечака и 45
девојчица (од укупно 120 који су имали потребе за уџбеницима)
▶▶ Од укупно 30 деце кандидата, стипендије у оквиру пројекта „Овде смо
заједно – Европска подршка за инклузију Рома“ добило је 9 ученика, 5
девојчица и 4 дечака, а републичке стипендије добило је 5 ученика - 3
девојчице и 2 дечака
▶▶ ЕХО је спровео, уз подршку мобилног тима, истраживање у 350
домаћинстава у три ромска насеља
▶▶ 100 Ромкиња је било на гинеколошком прегледу
▶▶ Средства за самозапошљавање добила су 3 лица ромске националности,
2 мушкарца и 1 жена.

БОЈНИК

▶▶ Од 86 деце уписане у припремни предшколски програм, њих 20 (12
девојчица и 8 дечака) је уписано уз помоћ мобилног тима (МТ)
▶▶ Пружена је подршка ученицима средњих школа и студентима у процесу
аплицирања за 11 стипендија (6 ученика , 4 ученице и 1 студенткиња)
▶▶ На мотивационо-активационом семинару који је организовала
Национална служба за запошљавање са МТ за 30 полазника,
учествовало је 3 мушкарца и 2 жене из ромске заједнице
▶▶ Захваљујући информативној трибини о примени Уредбе о мерама
социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи (НСП), 6
породица је остварило право на НСП
▶▶ Израђен је План детаљне регулације за насеље Драговачки мост
захваљујући залагању МТ.

БУЈАНОВАЦ

▶▶ Уписано је у припремни предшколски програм 15 деце - 6 девојчица
и 9 дечака
▶▶ Укупно уписано у I разред ОШ 222 ученика
▶▶ Уписано је 35 ученика у I годину средње школе
▶▶ Одржане су обуке за доквалификацију и преквалификацију

▶▶ Информисано 68 Рома о дефицитарним занимањима: 25 преко шалтера
Националне службе за запошљавање и 43 теренским радом мобилног
тима. Од тог броја, 10 Рома и 10 Ромкиња је похађало обуку
о дефицитарним занимањима
▶▶ Очишћена је депонија, спречено ширење заразе у насељу МН Цале.
Едуковано директно 46 Рома (индиректно 200) у насељу о превентивно
хигијенским мерама.

КЊАЖЕВАЦ

▶▶ Радионицама информисања о мерама и услугама Националне службе
за запошљавање присуствовало 25 лица (13 мушкараца и 12 жена) од
укупно 157 евидентираних као незапослених
▶▶ Уз коришћење афирмативних мера за упис деце у средње школе, од
укупно 10 деце, уписани су 1 дечак и 4 девојчице
▶▶ Од укупно 21 дете повратника, у обавезан припремни предшколски
програм уписано је 5 дечака и 7 девојчица, а у први разред ОШ 4 дечака
и 3 девојчице
▶▶ Школски прибор добило је 14 дечака и 9 девојчица
▶▶ 378 особа мушког пола и 111 особа женског пола информисано је о
правима из области социјалне заштите.

КОЦЕЉЕВА

▶▶ Од укупно 14 деце стасале за припремни предшколски програм, сва су
уписана
▶▶ Уз коришћење афирмативних мера, од укупно 11 деце која су завршила
ОШ, у средње школе је уписано 9 - 5 дечака и 4 девојчице
▶▶ Пружена је подршка ученицима од I до IV разреда у савладавању градива:
21 ученик је остварио бољи успех у односу на претходно полугодиште (10
девојчица и 11 дечака)
▶▶ Повећан је број корисника услуга за стара лица, помоћ у кући
▶▶ Укупно 25 лица успешно је завршило обуку за активно тражење посла
▶▶ 39 лица (23 женског и 16 мушког пола) је учестововало на радионици о
личној и општој хигијени
▶▶ 210 домаћинстава је информисано о активностима ЕХО. Израђена је
пројектно техничка документација за канализацију у насељима Брдарица
и Драгиње.

КОВИН

▶▶ Уз помоћ афирмативних мера, 10 дечака и 3 девојчице уписано је у
средње школе
▶▶ Од 48 стасале деце, уписано је 26 дечака и 20 девојчица у обавезни
припремни предшколски програм
▶▶ Од укупно 42 средњошколаца, 5 дечака и 1 девојчица су остварили право
на стипендије у оквиру пројекта „Овде смо заједно – Европска подршка за
инклузију Рома“
▶▶ 90 домаћинстава у 4 насеља је информисано о активностима ЕХО
▶▶ Усвојена је одлука о издвајању из буџета општине у висини од
1.500.000,00 РСД
▶▶ У посебан бирачки списак уписано је нових 79 жена и 86 мушкараца.

ПАЛИЛУЛА

▶▶ Од 173 деце стасале за упис у припремни предшколски програм, уписани
су 41 дечак и 52 девојчице
▶▶ Уз помоћ афирмативних мера за упис у средње школе и факултете,
уписано је 19 дечака и 26 девојчица у средње школе и 4 студента и 6
студенткиња на факултете
▶▶ Од 19 ученика и 26 ученица са правом на стипендије, право је остварило 6
ученица и 12 ученика
▶▶ Укупно 320 домаћинстава је информисано о активностима ЕХО
▶▶ У посебан бирачки списак уписано је нових 500 мушкараца и 360 жена.

КРУШЕВАЦ

▶▶ Укупан број полазника у Школи за основно образовање одраслих је 64,
од тога 22 мушкарца и 42 жене
▶▶ Пружена је подршка за 70 ученика у остваривању права на стипендије,
право на стипендије је остварило 8 ученика и то 5 дечака и 3 девојчице
▶▶ Од 30 ученика из сеоских подручја, њих 24 је стварило право на бесплатан
превоз, односно 80% ученика
▶▶ Пружена је подршка за враћање у образовни систем за 33 ученика
▶▶ Укупно 115 лица (32 жене и 83 мушкарца) је прошло обуку за започињање
сопственог бизниса
▶▶ Усвојена Одлука о изради Плана детаљне регулације за насеље Пањевац,
и започета израда
▶▶ Едукација о здравим стиловима живота за 34 лица (14 родитеља и 20 деце).

ПАНЧЕВО

▶▶ Од 51 стасалог детета, у припремни предшколски програм је уписано 24
дечака и 17 девојчица
▶▶ Од 47 деце стасале за упис у средње школе, уз афирмативне мере је
уписано 7 дечака и 7 девојчица
▶▶ Уписане су 2 студенткиње уз афирмативне мере
▶▶ Од 41 ученика са правом на стипендије, 6 ученика и 4 ученице је
остварило право на стипендије
▶▶ У мотивационо активационе обуке Националне службе за запошљавање
укључено је 15 мушкараца и 7 жена
▶▶ Едукацијом о препознавању, превенцији и реаговању на насиље у
породиције обухваћено је 10 мушкараца и 10 жена
▶▶ Усвојена скупштинска одлука о изради Плана детаљне регулације крајем
октобра 2014., а 60 домаћинстава у 2 ромска насеља је информисано о
активностима ЕХО.

КРАГУЈЕВАЦ

▶▶ У 6 од 13 ромских насеља одржано је 6 информативних радионица
за 96 учесника о мерама социјалне заштите, здравствене заштите,
запошљавања и образовања
▶▶ Укупно 608 ромских породица остварило једнократну новчану помоћ
▶▶ Од 76 идентификоване стасале деце, уписано је 59 деце (35 дечака, 24
девојчице) у обавезни припремни предшколски програм
▶▶ Остварено укупно 28 стипендија за средњошколце (25 ЕУ стипендија, 3
националне стипендије МПНТР и 2 стипендије за студенте)
▶▶ Уз афирмативне мере, од укупно 58 стасале деце, уписано у средње
школе њих 11 (2 дечака, 9 девојчица)
▶▶ Материјална подршка за прваке и предшколце обезбеђена је за 114 деце
(52 предшколског узраста, 62 првака) – вредност 165.600,00 РСД
▶▶ Индивидуална подршка деци основношколског узраста и рад на
сузбијању осипања из образовног система обезбеђени за 45 деце
(31девојчице и 14 дечака)
▶▶ У Функционално основно образовање одраслих старијих од 15 година, од
планираних 11, укључени су 1 мушкарац и 4 жене
▶▶ Информисано 90 особа о мерама запошљавања које спроводи
Национална служба за запошљавање (НСЗ)
▶▶ Обухваћено 7 жена у процесу мотивационо активационих обука које
спроводи НСЗ

▶▶ Урађен систематски преглед за 59 деце предшколског узраста
▶▶ Укупно 17 особа остварило право на здравствено осигурање (17
здравствених књижица урађено)
▶▶ Укупно 5 жена обухваћено здравствено едукативним радионицама
▶▶ На радионицама у насељима открили смо младе Роме, њих 7, који
су дипломирали на факултетима и којима сада пружамо подршку у
запошљавању.

ЛЕСКОВАЦ

▶▶ У обавезни припремни предшколски програм уписано је 109 ученика
(девојчица 54, дечака 55). Од овог броја, 24 деце је из руралних средина
▶▶ Мобилни тим је прикупио информације о броју деце у основним школама
(1346) и средњим школама (102)
▶▶ Захваљујући мобилном тиму (МТ), програм “Друга шанса” је похађало 118
лица
▶▶ Обуку “Пут до успешног предузетника”, коју је организовала Национална
служба за запошљавање са МТ, похађало је 20 Рома, 10 мушкараца и 10
жена
▶▶ У сарадњи са Црвеним крстом Лесковац и локалном самоуправом, МТ
је обезбедио ромској деци школског узраста одећу, обућу и хигијенске
пакете, и то укупно 200 пакета
▶▶ МТ је заједно са Центром за социјални рад организовао радионице за
50 лица о правима из области социјалне заштите - право на новчану
социјалну помоћ. Захваљујући томе, 27 нових захтева је позитивно
решено, а 16 је у процедури решавања.

СМЕДЕРЕВО

▶▶ Од 58 деце стасале за упис у обавезан припремни предшколски програм
(ППП), уписано је њих 44: 25 дечака и 19 девојчица
▶▶ Материјална подршке је обезбеђена за сву децу уписану у ППП (укупно 44
породице)
▶▶ Укупно је 6 ученика и 4 ученице остварило право на стипендије
▶▶ Едукацијом о постојању заштитника пацијентових права и како му се
може обратити је обухваћено 10 мушкараца и 20 жена
▶▶ Укупно 250 домаћинстава је информисано о активностима ЕХО
▶▶ Усвојена одлука о издвајању из буџета општине у висини
од 2.000.000,00 РСД

НОВИ САД

▶▶ Од 42 заинтересованих са евиденције незапослених, укључено 3
мушкарца и 1 жена у обуке у Едукативном центру
▶▶ Од 93 мушкарца и 92 жене са незавршеном ОШ у евиденцији Националне
службе за запошљавање, укупно 9 жена и 12 мушкараца уписано у
Школу за основно образовање одраслих
▶▶ Од 67 особа са нерешеном адресом, 34 одрасле особе је добило адресу
становања на Центар за социјални рад (17 жена, 17 мушкараца и 11 деце,
тј. 6 дечака и 5 девојчица)
▶▶ 50 породица је остварило право на новчану социјалну помоћ, 28
мушкараца, 22 жене, 103 деце (57 девојчица и 46 дечака)
▶▶ Од 292 идентификоване деце стасале за упис у обавезни припремни
предшколски програм, уписано је 69 деце у објекат „Бубамара“.
▶▶ Од евидентираних 32 деце у 8. разреду, уписано је 11 дечака и 10
девојчица у средње школе уз афирмативне мере
▶▶ Уписано је 45 деце (27 девојчица и 18 дечака) у I разред основне школе
▶▶ Едуковане су 32 жене о репродуктивном здрављу, и урађени систематски
гинеколошки преглед за 32 жене међу којима су жене и без здравственог
осигурања.

ОЏАЦИ

▶▶ Уписани су 1 дечак и 2 девојчице у средњу школу уз афирмативне мере
▶▶ Од 28 деце стасале за припремни предшколски програм, уписана су сва:
17 дечака и 11 девојчица
▶▶ Укупно 13 мушкараца и 19 жена поднело је захтев за материјалну помоћ
уз подршку мобилног тима (МТ)
▶▶ Укупно 21 мушкарац и 43 жене запослено је на сезонским пословима уз
подршку МТ
▶▶ Укупно 3 мушкараца 3 жене едуковано је о активном тражењу посла
▶▶ Укупно 10 мушкараца 20 жена едуковано је за израду бизнис планова и
покретање сопственог посла
▶▶ Едуковано је 16 жена о репродуктивном здрављу, а право на здравствену
заштиту остварило је 4 мушкарца и 7 жена
▶▶ 120 домаћинстава је информисано о активностима ЕХО истраживачког
тима.

СОМБОР

▶▶ Од евидентираних 10 жена и 25 мушкараца који имају право на услуге
Центра за социјални рад (ЦСР), до краја 2014. године мобилни тим је
пружио подршку за 5 жена и 5 мушкараца у подношењу захтева за
услуге ЦСР
▶▶ Од 20 мушкараца и 10 жена евидентираних за меру самозапошљавања,
укључено је 8 мушкараца и 4 жене у меру самозапошљавања
▶▶ Уписано је 2 дечака и 2 девојчице у средњу школу уз афирмативне мере
▶▶ Издвојено 1.700.000,00 РСД из буџета за 2015. годину за Локални акциони
план за Роме
▶▶ Усвојена је скупштинска одлука о изради Плана детаљне регулације за
насеље Бачки Моноштор
▶▶ Свих 170 домаћинстава у Бачком Моноштору информисано о
активностима ЕХО
▶▶ Уписан је 281 мушкарац и 219 жена у посебан бирачки списак
▶▶ Од 42 жене евидентиране у бази месне заједнице, укупно 31 је обухваћена
радионицама о значају гинеколошких прегледа.

ВАЉЕВО

▶▶ Од 46 деце стасале за упис у обавезни припремни предшколски програм,
уписано је 41 дете (22 дечака, 19 девојчица)
▶▶ Од 86 ученика који имају право да конкуришу, њих 32 је остварило право
на стипендију
▶▶ Од 20 деце стасале за упис у средње школе, 3 ученика (2 девојчице и 1
дечак) је уписано уз афирмативне мере у средње школе
▶▶ Од 10 породица које немају решено стамбено питање, за 3 породице
привремено решено стамбено питање уз помоћ мобилног тима и Центра
за социјални рад
▶▶ Израђен и усвојен План детаљне регулације за насеље Горња Грабовица.
Од 80 домаћинстава, 47 је информисано о активностима и улози ЕХО
▶▶ Три особе су добиле средства за самозапошљавање, 8 је похађало
обуку за покретање сопственог бизниса, а 81 се пријавила на евиденцију
Националне службе за запошљавање
▶▶ Од 31 детета за преглед, за 5 дечака и 3 девојчице пружена је подршка у
организацији систематског здравственог прегледа.

ПРОКУПЉЕ

▶▶ Од 52 деце стасале за упис у обавезан припремни предшколски програм,
уписано 45 деце (25 дечака и 20 девојчица)
▶▶ Од 17 дечака и 16 девојчица који имају право на коришћење
афирмативних мера за упис у средње сколе, уписано је њих 27 (16 дечака
и 11 девојчица)
▶▶ Одржане едукативне радионице о општој и личној хигијени за 55 Ромкиња
и 37 Рома
▶▶ Од 316 лица на евиденцији незапослених Националне службе за
запошљавање, 16 Рома и 16 Ромкиња похађало је мотивационоактивациону (МА) обуку
▶▶ 4 Рома и 3 Ромкиње укључено је у МА обуке за нискоквалификована и
лица без занимања, и по 2 лица оба пола укључено у обуку за активно
тражење посла
▶▶ Један Ром је остварио право на субвенције за самозапошљавање.

ЖИТОРАЂА

▶▶ Од 13 деце са правом на афирмативне мере за упис у средње школе,
уписано њих 6 (2 дечака и 4 девојчице)
▶▶ Од 29 деце са правом на стипендије, њих 2 је остварило стипендију (1
дечак и 1 девојчица)
▶▶ Пружена помоћ корисницима при остваривању права из области
социјалне заштите за 210 корисника (98 жена и 112 мушкараца), и
подржано 12 парова у решавању породичних проблема
▶▶ 15 жена и 15 мушкараца едуковано о инфективним болестима
▶▶ Едуковано је 10 жена о репродуктивном здрављу у насељу Самариновац
▶▶ Од 523 лица на евиденцији незапослених Националне службе за
запошљавање (315 мушкараца и 208 жена) укупно 2 жене и 5 мушкараца
укључено је у мотивационо-активациону обуку за лица без квалификација
и нискоквалификована, а 5 мушкараца и 5 жена укључено у обуку о
активном тражењу посла. Три мушкарца запослена су у приватном
сектору.

ВРАЊЕ

▶▶ Уписано 21 дете које није у законском року уписано у припремни
предшколски програм због неинформисаности родитеља
▶▶ Захваљујући мобилном тиму (МТ), још 23 деце уписано у млађе узрасне
групе
▶▶ МТ пружио подршку за 79 средњошколаца при конкурисању за
стипендије (52 из средстава ЕУ кроз пројекат “Европска подршка за
инклузију Рома” који спроводи ОЕБС, и 27 за републичке стипендије)
▶▶ Обучено је 15 мушкараца и 15 жена о услугама Националне службе
за запошљавање, а 3 Рома је остварило право на субвенције за
самозапошљавање
▶▶ Кроз мотивационо-активациону обуку прошло је 14 жена и 8 мушкараца.

ЗВЕЗДАРА

▶▶ Од 58 деце стасале за упис у припремни предшколски програм, уписано је
20 дечака и 25 девојчица
▶▶ Уписано је 20 дечака и 22 девојчице у средње школе уз афирмативне
мере
▶▶ Уписано 3 студената и 4 студенткиње уз афирмативне мере на факултете
▶▶ Право на стипендије у оквиру пројекта „Европска подршка за инклузију
Рома“ остварило је 2 ученика и 1 ученица
▶▶ Укупно 120 домаћинстава у 4 насеља је информисано о активностима ЕХО
▶▶ Од 152 лица евидентирана као незапослена, запослено је 6 мушкараца и
2 жене
▶▶ Од 50 особа (30 мушкараца и 20 жена) без завршене основне школе на
евиденцији Националне службе за запошљавање, 6 Рома и 4 Ромкиње је
укључено у функционално образовање одраслих.
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