
МАКЕДОНИЈА

2015 ја одбележа втората година како Македонија учествува на
PISA оценувањето на учениците од 70 земји во областите,
математика, читање, заедничко решавање на проблеми и
финансиска писменост. Според резултатите, поголемиот дел од
15-годишниците се најдоа на дното на табелата што укажува на
високо ниво на функционална неписменост по предметите по кои
се организирани тестирањата. Истотака се заклучува дека има
неразмерен исход по групи како на пример помеѓу урбани и
рурални или помеѓу групи со низок и висок приход. 

Учениците Роми се соочуваат со социјални и образовни
потешкотии што резултира со високо ниво на рано напуштање на
образовниот процес. Само 15% од по возрасните млади Роми го
завршуваат општото или стручното образование. Во просек, едно
од вкупно две испитани деца Роми посетува предучилишно
образование кое може да обезбеди соодветна подготовка за
понатамошни академски успеси. 

Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) гради партнерства со владиниот
и невладиниот сектор за да започне интервенции  на национално
ниво кои имаат за цел да го намалат раното напуштање на
образовниот процес и да обезбедат системско, долгорочно
подобрување за Ромската заедница. РЕФ, во партнерство со
Министерството за Образование и Наука и Министерството за
Труд и Социјална Политика инвестира во раното детско
образование на децата Роми и овозможува академска и
финансиска поддршка во основно и средно образование. 

ПРЕГЛЕД

Д О Н И РА Ј Т Е
ВО  Р Е Ф !

http://www.romaeducationfund.org/support-ref 
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РОМСКИ ОБРАЗОВЕН ФОНД ВО МАКЕДОНИЈА
ПОДДРЖАНИ И ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2017 - 2018

Ниво на образование Проект Корисник на грантот/Имплеметиран од

Ран детски развој и Инклузија на деца Роми во Министерство за Труд и Социјална Политика,
предучилишно образование предучилишни установи Одделение за Имплементација на 

Национална  Стратегија за Роми

Основно и Средно Туторска поддршка за деца Конзорциум на НВО и предводени од Ромски Ресурсен
образование Роми во Основно Образование Центар Шуто Оризари – Скопје и Сонце – Тетово

Стипендии и Менторство/Туторство Министерство за Образование и Наука/Управа за
за поддршка на деца Роми во Средното развој и унапредување на образованието
образование на јазиците на припадниците на заедниците

Десегрегација на деца Роми во Сектор за Еднакви можности, Министерство 
специјалните училишта и нивна  за Труд и Социјална Политика 
интеграција во редовните училишта

Високо образование Стипендирање, Менторство/Туторство, НВО Ромаверзитас
академски и други обуку за студенти Роми

Образование за Ромите дипломирајте и имајте  НВО Тернипе МК – Делчево
возрасни подобар живот

ПРОЕКТИ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ВО 2017

Проект Финансиран од

Подобрување на Вработувањето на Ромите Преку Образование и Обука   EuropeAid/135012/M/ACT/MK 
Fostering Social Inclusion 

Завршување на Училиштето како Патека кон Вработување EuropeAid/136315/ID/ACT/MK
Social Inclusion and Employment at Local Level

Од 2005-та, Ромскиот Образовен Фонд поддржа:
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