ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ
Пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' спроводи Општина Бач у оквиру Програма
Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи
Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Пројакт ће се реализовати у
периоду од 04. септембра 2019. године до 03. новембра 2020. године, а укупна вредност пројекта
износи 68.615,39 еура, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 еура.
ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Општи циљ пројекта
Пројекат има за циљ да одговори на велику потребу за запошљавањем Рома на локалном нивоу и
на тај начин подржи њихову запошљивост и побољша њихову социјалну укљученост и квалитет
живота. Пројекат ће помоћи у смањењу угрожености Рома, њиховој социјалној искључености и
сиромаштва. Пројекат ће побољшати капацитете локалне самоуправе и локалног јавног
комуналног предузећа за проширење услуга у заједници које ће бити доступне грађанима. У
складу с тим, област рада и запошљавања је од посебног значаја за ромску популацију, имајући у
виду да ће бити запослени (што ствара доходак) што са једне стране утиче на повећање њихове
економске независности, личног и породичног стандарда, а са друге стране, њихово
запошљавање, утиче на социјализацију и друштвену партиципацију. Истовремено, учешће ромске
популације на тржишту рада, у радном процесу и у радном окружењу промениће ставове те
средине потврђујући економску оправданост њиховог укључивања на тржишту рада.
Специфични циљеви пројекта:
1) Повећање запошљивости Рома кроз изградњу њихових капацитета и интеграцију у тржиште
рада;
2) Повећање запошљивости незапослених, нискоквалификованих и не квалификованих Рома
кроз њихово запошљавање у области заштите животне средине;
3) Унапређење процеса развоја и имплементације планираних политика запошљавања
угрожених категорија становништва на локалном нивоу.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА
Циљна група пројекта су незапослена лица, припадници Ромске заједнице са територије општине
Бач (430), са фокусом на категорију лица која припада групи теже запошљивих – неквалификована
И ниско квалификована лица (36). Ова циљна група припада нај угроженијој и најрањивијој
категорији грађна општине која је дугрочно незапослена, која тешко долази до запослења и који су
најчешћи корисници различитих врста социјалне помоћи. Предложена циљна група ће имати
директну корист од пројекта кроз подршку њиховом укључивању на тржиште рада, запошљавање
и јачање личних капацитета у области запошљавања, остваривања права на тржишту рада и код
потенцијалног послодавца. Такође, циљна група пројекта су запослени у локалној самоуправи (40),
чланови општинског већа (13) и чланови локалног савета за запошљавање (16). Ова циљна група
ће имати директну корист од пројекта у виду јачања њихових капацитета (тренинзи и развој новог
локалног Акционог плана за унапређење положаја Рома) за креирање и спровођење про-активне
локалне политике у области запошљавања Рома.
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ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
1) Унапређени капацитети Рома за запошљавање кроз одржвање тренинга;
2) Смањен број незапослених Рома у општини Бач кроз запошљавање у области заштите
животне средине;
3) Унапређени капацитети локалне самоуправе Бач за планиранје запошљавања рањивих
група кроз одржвање тренинга и израду Локалног акционог плана;
4) Успешно промовисан пројекат.
АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ
1)
2)
3)
4)

Спровођење тренинга за унапређење запошљивости Рома;
Рад на терну у области комуналних услуга и заштите животне средине;
Креиранје и усвајање локалних мера и политика за запошљавање;
Промоција пројекта

Пројекат представља наставак активности које општина Бач реализује од 2014. године када је
успостављена локална канцеларија координатора за Ромска питања и када су кроз Локални
Акциони План дефинисане мере и политике подршке унапређењу положаја ромске популације на
локалном нивоу. Поред мера које се редовно усвајају на националном и регионалном нивоу, мере
подршке запошљавању Рома представљају континуитет, управо као и планиране активности на
овом пројекту, а све то у циљу подршке унапређењу услова живота ромске популације у општини
Бач. Кроз успостављање системске и финансијске подршке запошљавању Ромске популације,
постигунти резултати кроз постојећи Локални Акциони План за запошљвање Рома ће бити
настављени кроз развој новог Акционог плана за период 2019-2023. Пројектни предлог
представља наставак пројекта ’’Подизање свести грађана у области заштите животне средине’’
који је Општина Бач, у оквиру Exchange 3 програма, реализовала у партнерству са Градом
Сомбором и ЈКП ’’Тврђава’’ Бач 2012 године. У оквиру овог пројекта локална ЈКП је опремљена
контејнерима за скупљање отпада и пресом за балирање ПВЦ и папирног отпада. На овај начин
унапређене активности на пољу смањења загађења животне средине и подизања свести
становништва о заштити животне средине.
Такође, активности на пројекату представљају наставак пројекта ''Повезивање општина и градова
дунавског региона у Србији са заједничким циљем унапређења социо-економског развоја’’ који је
спровела општина Бач у периоду од 2013-2015, а чији специфичан циљ се односио на јачање
капацитета радне снаге као и привантог сектора како би се подстицало запошљавање и
конкурентност привреде у регији, те који је као циљну групу укључио локална предузећа и
удружења жена. Поред наведеног, у претходној години, 2018.г. локалној самоуправи Бач је
одобрен пројекат под називом “Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне
Бачке'' који подразумева подршку младима у сфери запошљавања, и чији је основни циљ подршка
младима кроз креирање услова за запошљавање и самозапошљавање у јужнобачкој области са
фокусом на руралне средине. Везано за наведено, имплементација предложених пројектних
активности представља наставак и континуирану подршку Ромској популацији са основним циљем
активнијег укључивања Рома у свакодневни живот као и побољшања њихових услова живљења на
локалном нивоу.
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Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су
коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна
заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита
околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој,
послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима,
цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана
кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних
средстава него сви други интернационални донатори заједно.

.
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