
“Обуките и официјалната
диплома што ја добив ќе ми
помогнат да се вработам во
Делчево. После учеството на
овој проект се чувствувам по
образован и многу по подгот-
вен за барање работа.“ 

Мерина Дестановска од Виница,
добитник на диплома за фор-
мално четиригодишно средно
образование (гимназија), врабо-
тена во фабрика (преку про-
ектот) и мајка на едно дете.

Едвин Мемедов од Делчево, до-
битник на диплома за формално
четиригодишно средно образова-
ние (гимназија), учесник на сите
обуки за меки вештини за врабо-
тување.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО
НА РОМИТЕ ПРЕКУ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ОБУКИ

ВОВЕД
Промовирањето на интеграцијата на Ромските заедници на пазарот на
трудот бара сеопфатен пристап и задоволување на потребите на мла-
дите, возрасните и семејствата. 

Во многу населени места, помалку од половина од возрасните Роми во
заедницата имаат завршено основно образование. Истотака, 63% од
ромските домаќинства живеат со помалку од 60% од средниот месечен
приход во Република Македонија, состојба која може директно да се
препише на високите стапки на невработеност, проценета на 70-80%
кај Ромите во Македонија. 

Овие социо-економски услови креираат маѓепсан круг во кој потребата
за заработување пари води кон прекинување на образованието, води
кон понатамошни ограничувања како што се недостаток на „меки“ веш-
тини потребни при процесот на вработување, недостаток на мрежа на
контакти како и поддршка од мнозинската заедница. 

Ромскиот Образовен Фонд, со поддршката на ИПА фондовите на Ев-
ропската Унија, спореведе два проекти за промовирање еднакви можно-
сти и зголемување на вработливоста на жените и мажите Роми –
Подобрување на Вработувањето на Ромите Преку Образование и
Обука (Декември 2015 – Декември 2017 година) и Завршување на Учи-
лиштето како Патека кон Вработување (Декември 2016-Декември
2017 година) – со цел:
• Зголемување на интеграцијата на возрасните Роми на пазарот на тру-

дот преку развој на основни вештини, едукација и обуки со цел да се
обезбедат дипломи за основно и средно образование. 

• Зголемување на запишувањето и стапката на задржување во училиш-
тата на децата Роми од 0 до 6 год. преку вклучување на заедницата и
зголемување на пристапот до образование и нега во раното детство. 

• Зајакнување на жената Ромка и борба против родова и етничка дискри-
минација на пазарот на трудот преку формирање групи во заедницата
кои промовираат континуирано образование и патеки за вработување. 

Методологијата „Патеки за вработување“ обезбедува персонализиран
пристап за поединечните учесници. 

ЛОКАЦИИ
Берово, Битола, Виница, Делчево, Пехчево, Прилеп, Скопје – Шуто
Оризари и Топаана, Тработивиште и Црник.

ПАРТНЕРИ

“Сега сум пообразована и вра-
ботена затоа што го компле-
тирав моето средно
образование благодарение на
проектот. Сега можам да
придонесам на семејството,
но најважно е дека сега веќе
можам да придонесам и на
моето бебе.” 
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ЗАВРШУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО КАКО ПАТЕКА КОН 
ВРАБОТУВАЊЕ 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО КАЈ РОМИТЕ ПРЕКУ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 

Жени

возрасни Роми 
(возраст 16-40) 

IPA – Social Inclusion and Employment at Local Level
Operational Programme for Human Resources Development 2007–2013

Дипломи за завршено Основно Образование

190 

учесници се вработија

Вработување

34

67% 

групи за зајакнување на
жените со учество на 
78 обуки  

групиФормирани се 

Групи за поддршка на заедницата

10 

10
деца запишани
во градинки

деца учествуваа во 
програмски активности

Рано детско образование и развој

120 
72

Жени

возрасни Роми 
(возраст 18-40) 

Дипломи за завршено Средно Образование

142 

возрасни 
(70 жени) ја завршија
обуката

Меки вештини и обуки за активно барање работа 

125 
42% 

Воспоставени партнерства

Зајакната соработка и зголемено
вмрежување со локални канцеларии
за вработување и бизниси

18 

Roma Education Fund Hungary 
– Headquarters
Terez korut 46
1066 Budapest, Hungary
email: Info@romaeducationfund.org
www.romaeducationfund.org

RomaEducationFund
@romaeducation
roma_education_fund

romaeducationfundref

Клучни Достигнувања
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