МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
ВО СОРАБОТКА СО НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТОР ЗА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИТЕ

СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2014 – 2020
НАЦИОНАЛЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 2016-2020

Април, 2016

1. Вработување
Стратешка цел/импакт:Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места
Исходи:
- Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно за Ромките
- Повисок приход и оддржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките
Временски Период кога
се врши
рок на
спроведувањ проценка
е
Буџет

ТАРГЕТИ

(од –до)

Надлежни
институции
(водечката да се
стави, другите се
парнетери)

Исход/Излезни
резултати/
Активности
Индикатори

Проценка на
трошоците
M – месечно
Q- квартално
Sполугодишно
A – годишно
P - постојано

Појдовна основа

до 2020,

пресметани во
однос на
таргетираните
резултати/
резултатите Извори на
кои се
финансирањ
таргетираат е

Средства
за
верифик
ација

2016

2020

2

Намлен Gini коефициент кај
Ромите (мерка за
нееднаквоста во
распределбата на
приходите)

Министерство за труд и 2016-2020
социјална политика во
партнерство со Државен
завод за статистика

Gini за
Gini за
Gini за
Државен
завод за
несовршена
несовршена несовршена
распределбата на распределбат распределбата на статисти
ка
приходи кај
а на приходи приходи кај
Ромите е0.46,
кај Ромите е Ромите е 0.44
0.45
Министерство 0.37 е кај
за труд и
Македонците и
социјална
0.38 кај
политика
Албанците

A
Импакт: Зголемени
можности за
вработување на Ромите
на достоинствени
работни места

78.393.534, 00
денари
Број на Роми кои
успешно влегле во
активните мерки на
пазарот на труд
наспроти бројот на
аплицирани
(расчленети по
родова основа)

Министерство за труд и 2016-2020
социјална политика –
МТСП во партнерство со
Агенција за вработување
на Република
Македонија- АВРМ

1

2011

Годишно 100
Роми кои се
успешно
Буџет на
вклучени во
АВРМ/МТСП,
Средства од активните, мерки
европските
и услуги за
фондови
вработување
Донации/дон
аторски
20% da се жени
средства

A

(2007-2014)
Исход 1 : Подобрен
пристап за Ромите до
Владините програми за
вработување до 2020,
посебно за Ромките
1

8.298.000,00
денари

Најмалку 200
Роми
успешно се
вклучени во
активните
мерки и
услуги за
вработување
2015-2016
Најмалку
30%да се
млади и да се
жени

Најмалку 800
Роми успешно се
вклучени во
активните мерки
и услуги за
вработување од
2017 до 2020

Извешта
и на
МТСП и
АВРМ

Најмалку 30% да
се жении 30 %
млади

http://www.romachildren.com/wp-content/uploads/2010/12/RECI-Macedonia-English-WEB.pdf
GINIкоефициентот претставува мерење на статистичката дисперзија за да се претстави приходот на жителите во државата односно на национално ниво со цел да се воочи класната
разлика.Коефициентот ја мери фреквенцијата на дистрибуцијата на нивото на приходи. Коефициент 0 (сите имаат исти приходи) значи дека идеално еднакво се распределени приходите,
додека коефициент 100 ја истакнува максималната нееднаквост помеѓу приходите ( има едно лице со максимални приходи додека сите други немаат ништо).податокот eобјавен во
публикацијата SILK.
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Број на лица од
вкупниот број
вклучени во
активните мерки за
вработувње во
Излезен резултат 1.1:
МТСП во партнерство со
Агенцијата за
Агенцијата за
Агенција за
вработување располага вработување кои ги вработување на
со соодветен персонал, подобриле своите Република Македонија
опрема и вештини за да вештини до крајот
на 2020 година за да
им помогне на
невработените Роми при им помогнат на
невработените
нивнато барање за
работа;
Роми
2016-2020
Агенција за вработување 2016-2020
на Република
Македонија АВРМво
1.1.1.Организирање на Број на
обукиза вработените во организирани обуки патнерство со
за вработените на Министерство за труд и
Центрите за
вработување за давање АВРМ/ЦВ
социјална политика –
на помош на
МТСП
невработени Роми при
барање на работа

% на Роми кои се
вработиле или ги
унапредиле
работните вештини
Излезен резултат 1.2:
од бројот на
Обезбедени бесплатни информирани и
информации и услуги за советувани Роми.
можностите за
вработување на пазарот Податоците да се
за невработените Роми дисегрегирани по
пол

2

2016-2020
Агенција за вработување
на Република
Македонија АВРМ во
патнерство со
Министерство за труд и
социјална политика –
МТСП

Средства од
европските
фондови,
Буџет на
Владата,
донаторски
средства

A
A

A

450.000, 00
денари
450.000, 00
Средства од 1 организирана
2
3
денари
европските
обука (2013) за 4
фондови,
лица од 4 ЦВ
Буџет на
Владата,
донаторски
средства од
домашни и
меѓународни
организации

2.916.000,00
денари

Буџет на
Владата
Средства од
европските
фондови,
донаторски
средства

Проценка за 3 обуки х 30 лица х 2 дена = 150.000, 00 денари по обука или 450.000, 00 денари за 3те обуки
УНДП, декември 2013 година, хотел. Бистра Маврово, ЦВ Куманово, Тетово, Прилеп и Скопје
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Во 2015 бројот на Најмалку 30 Најмалку 90
Годишна
информа
обучен персонал вработени од вработени од
ција од
во АВРМ изнесува Центрите за Центрите за
АВРМ
30
вработување вработување да
да поминат ја поминат
(2015)
обуки заради обуката со цел да
поефикасно им помогне на
работа и
невработените
помош на
Роми
невработенит
е Роми
Организирањ
е по 1 обука
за сите за
сите Центри
за
вработување
или за вкупно
30 лица

21% од
30% од
информираните информиран
750 Роми се
ите 1500
вработиле или ги Роми да се
подобриле своите вработат или
вештини (2014 и ги подобрат
2015)
работните
вештиниво
42% се жени
2015-2016, од
кои најмалку
40% се жени

Организирање на
обуки за најмалку
90 лица во
Центар за
вработување

Извешта
и АВРМ
и/или
НВО-а
35% од
Извешта
информираните и АВРМ
3000 Роми да се
вработат или ги
подобрат
работните
вештини во 20152016, од кои
најмалку 45% се
жени

1.2.1 Развивање на
програми за
професионално
советување и програми
за менторство за Ромите

Број на Роми кои
имале придобивка
од програмата за
советување и
менторство

Министерство за труд и
социјална политика –
МТСП во партнерство со
Агенција за вработување
на Република
Македонија АВРМ,
УНДПiRIC

Бројна организирани Министерство за труд и
1.2.2. Организирање на средбиза
социјална политика –
МТСП; во партнерство со
информативни средби си можностите за
невработените Роми за вработување
Агенција за вработување
на Република
промоција на можности
Македонија АВРМ;
за вработување на
Ромски информативни
Ромите на локално ниво
.
центри (РИЦ), ELS-LER.

Бројнасподелени
информации
1.2.3.Споделување на
информации на
социјалните мрежи и веб
портали за можностите
за вработување за
Ромите
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МТСП во партнерство со
/АВРМ/УНДП/ граѓански
здруженија/невладини
организации , RIC

777 Роми во 2015
година
1500 Роми
2016--2020

A
2.916.000,00
4
денари

A
Без
финансиски
трошоци – во
рамките на
ангажманот
на менторите
и тренерите

2016-2020

Буџет на
Владата и
меѓународни
организации

Буџет на
Владата
донаторски
средства

Донаторски
средства
2016-2020

A

Несепотребни
средствазафин
ансирањедоко
лкуразменатан
аинформациис
евршипрекуве
ќепостоечки
ИТ алатки

Средства во ОП и донаторски средства за ангажирање на тим на 3 ментори и 6 тренери во 2016 година.

2500 Роми

Извешта
ина
МТСП/АВ
РМ

Организирани 4
средби (2014)

Извешта
Организирањ
ина
Организирање на МТСП/АВ
е на 24
средби
60 средби до 2020 РМ
(2015-2016)

На веб порталот
romainfo.mk
споделени се над
10 информации
во врска со
можностите за
вработување
(2015)

Споделени над
Споделени
100 информации Податоц
над 20
и од веб
информации до 2020
страната
(2015-2016)

Број на Роми кои МТСП во партнерство со 2016-2020
успешно ја завршија Агенција за вработување
на Република
Излезен резултат 1.3: обуката
професионални
Македонија УНДП,
Зголемување на бројот
кфалификации
и
Министерство за
на обучени Роми за
занимања кои се образование , ЦОВ и ЦСР
професионални
на НВО и провајдери
кфалификации
за побарувани
пазарот
на
трудот
и
занимања
кои
се
кои
што
добиија
побарувани на пазарот
сертификати,
на труд
дисегрегирани
по
пол и млади
1.3.1.Спроведување на
програми
за
професионално
обучување
на
лица
(вклучително и Роми) за
кфалификации
за
занимања
кои
се
побарувани на пазарот
на труд

Министерство за труд и
социјална политика –
МТСП во партнерство со
Агенција за вработување
на Република
Македонија АВРМ,
УНДП, Министерство за
Број на развиени образование , ЦОВ и ЦСР
програми
НВО и провајдери
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Стапка на
невработеност на
Ромите намалена,
дисегрегирана по
пол, возраст и
општина

4.932.000
денари

Буџет на
10 Роми
АВРМ/МТСП
(2014)
донатори
25% се жени

Обучени
најмалку 30
Роми за
занимања/
квалификаци
и побарувани
на пазарот на
труд,
најмалку 25%
се жени

1 развиена
програма

1 развиена
програма

(2015)

(2016)

Обучени
Извешта
најмалку 90 Роми и на
МТСП/А
за занимања/
ВРМ
квалификации
побарувани на
пазарот на труд,
најмалку 25% се
жени

1 развиена
програма
годишно
(2020)

2016-2020

Исход 2:Повисок приход
и оддржливи
вработувања за Ромите
до 2020, со фокус на
жените

A

Министерство за труд и
социјална политика во
партнерство со АВРМ
Министерство за
финансии, , Сојуз на
2016-2020
стопански комори

A

4.932.000
5
денари

70.095.534,00
денари

Буџет на
АВРМ/МТСП/
донаторски
средства
Буџет на
Владата
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Ромите
преставуваат 5%
од вкупниот број
невработени во
6
Мај 2015

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ,
Операти
вни
планови

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ

Ромитепреста
вуваат4,7% Ромите
одвкупниотбр преставуваат 4,5%
ојневработен од вкупниот број
и
невработени

Естимација на средства за обучување на 90 Роми преку Програмите за професионално обучување на лица за кфалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на
труд
6
6761 Ромисеневработениодвкупно 123 892 невработенилицаво РМ, мај 2015,
http://www.avrm.gov.mk/content/Statisticki%20podatoci/%D0%9C%D0%B0%D1%98%202015/O3nacionalnost052015.pdf

Излезен резултат
2.1:Работодавачите се
потикнати да
вработуваат Роми

2.1.1.Развивање на
мерки за поттикнување
на работодавачите да
вработуваат Роми преку
субвенционирано
вработување

Број на
субвенционирани
работни места
креирани за Роми
во приватниот
сектор

Министерство за труд и
2016-2020
социјална политика во
партнерство со Агенција
за вработување на
Република Македонија и
приватен сектор

A

12.522.000,00 Буџет на
12 Роми (просек
АВРМ/МТСП за 1 година )
денари

100 Роми

(субвенциониран
о вработување
2007-2014)

Креирана
програми
За
Субвенционирано
вработување во
ОП
(2015)
МТСП во партнерство со
Бројна креирани
АВРМ, УНДП, НВО ,
програми или мерки локална самоуправа и
за потикнување на ИОМ
работодавачите
11.100.000
7
денари
2016-2020

7

20 Роми

A

Буџет на
АВРМ/МТСП,
Средства од
европските
фондови,
донаторски
средства

Извешта
и на
МТСП/А
ВРМ

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ

Креирање на Креирање на
најмалку 1
најмалку 1
програма или програма или
мерка на
мерка на годишно
годишно ниво ниво

Субвенцијаполице е 111.000,00 денариза 6 месеци (18.500, 00 денарибрутомесечнозаневработенилицакоинемаатквалификации х 6 месеци). Предвидени 100
субвенциониранивработувањадо 2020.

20 компании се
информирани
2.1.2.Организирање на
информативни средби со
# број на
потенцијалните
информирани
работодавачи
компании

МТСП во партнерство со
Министерство за
финансии, АВРМ, УНДП,
граѓански
здруженија/невладини
организации, Стопанска
комора, ЕЛС – ЛЕР

2016-2020

Буџет на
АВРМ/МТСП, (2015)
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

A

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ

Информирањ
е најмалку 30 Информирање на
компании
100 компании

120.000,00
денари

2.1.3. Развивање на
програма за
практиканство на Роми
со ССС и високо
образование во
реномирани компании

Излезен резултат 2.2:
Ромите се зајакнати да
развијат и започнат со
упревување на свој
бизнис
2.2.1. Вклучување на
Роми во програми за
самовработување

8

Број на вклучени
практиканти

2016-2020

A

МТСП во партнерство со
АВРМ, УНДП, граѓански
здруженија/невладини
организации, и
реномирани компании

Министерство за труд и 2016-2020
A
социјална политика –
МТСП во партнерство со
Министерство за
Број на старт-уп
финансии и Агенција за
бизниси креирани вработување на
од страна на Ромите Република Македонија –
преку ОП за
АВРМ
вработување или
други мерки на
Владата,
дисегрегирани по
пол
Број на Рпоми
МТСП во партнерство со
вклуцени во
АВРМ, УНДП, и други
програмите за
меѓународни
самовработување организации
Број на роми со
2016-2020

1.302.000,00
8
денари

Буџет на
АВРМ/МТСП,
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ

8 Роми
практиканти
(ИПА програма,
АВРМ, ОП 2015)
Најмалку 10 Најмалку 15 лица
лица годишно годишно (2017(2016)
2020)

22.176.000,00 Буџет на
11 бизниси
15 бизниси 20 бизниси
Извешта
и на
денари
АВРМ/МТСП годишно се
годишно се годишно се
МТСП/А
краирани од
креирани од креирани од
ВРМ
Роми(2007-2014) Роми преку Роми преку ОП за
–
ОП за
вработување или
самовработување вработување други мерки на
/формализација или други
Владата, од кои
мерки на
најмалку 10% се
10% од бизнисите Владата, од жени
биле креирани од кои најмалку
Ромки, 2014
10% се жени

A

Буџет на
АВРМ/МТСП,
Средства од
20.350.000,00 европските
9
фондови,
денари

Годишно се
Извешта
Годишно се
креира најмалку 1 креира
и на
програма (2007- најмалку 1
Годишно се
МТСП/АВ
2015) –
програма (до креира најмалку 1 РМ
самовработување 2016)
програма (2020)

70 Роми од 2016-2020 х 6200,00 денари месечно х 3 месеци практиканство
Планирани 110 бизниси отворени од Роми преку програмата за самовработување х 185.000, 00 денари неповратни средства (според ОП 2015) за опрема и репроматеријали
по бизнис
9

заснован бизнис

2.2.2.Организирање на
обуки за развој на бизнис
план
Број на обучени
Роми за развој на
бизнис вештини

Излезен резултат 2.3:
Зголемени капацитети
на претприемачи
Роми(правни субјекти)
да користат микрокредити за дополителни
вработувања

Донации/
донаторски
средства

МТСП во партнерство со
АВРМ, УНДП, Агенција за
поддршка на
претприемништво, Drugi
megunarodni organizacii,
NVOi
2016-2020

Број на работни
места креирани за Министерство за труд и
Ромите во фирмите социјална политика во
кои добиле микро- партнерство со АВРМ ,
кредити
Македонска банка за
дисегрегиран по пол обнова и развој и
комерцијлани банки
2016-2020
Министерство за труд и
социјална политика во
партнерство со
Министерство за
финансии, Комерцијални
банки, Стопанска
Број на
2.3.1.Организирање на информирани
комора, граѓански
информативни средби со претприемачи,
здруженија/невладини
Роми претприемачи
дисегрегиран по пол организации
2016-2020
Министерство за труд и
социјална политика во
2.3.2. Креирање и
партнерство со
организирање на обуки
Министерство за
со цел градење на
финансии, Комерцијални
капацитети кај Роми
банки, Стопанска
претприемачи за
Број на обучени
комора, граѓански
Роми претприемачи, здруженија/невладини
користење на микро кредити
дисегрегиран по пол организации
2016-2020
A
Излезен резултат 2.4:
Број на пријавени Министерство за труд и 2016-2020
A
Работодавачите (од
наспрема позитивно социјална политикаво
10

1.826.000,00
10
денари

A

A

A

Планирани 110 Роми за поминат обука за развој на бизнис план х 16.600,00 денари

210.000, 00
денари

90.000,00
денари

/формализација
(има и
самвработување
со кредитирање)

Годишно се
Буџет на
АВРМ/МТСП, обучуваат 11 Роми
Средства од (2007-2014)
европските
фондови,
Донации/
обука на
донаторски
најмалку 15
средства
Роми
годишно до
2016
0 е бројот на
работни места
креирани за
Ромите во
фирмите кои
Буџет на
АВРМ/МТСП, добиле микроКомерцијални кредити (2014)
банки
Бројот на
информирани
Буџет на
АВРМ/МТСП, Роми
Средства од претприемачи е 0
европските
(2014)
фондови,
Донации/
донаторски
средства
Буџет на
Нема обучени
АВРМ/МТСП Роми
претприемачи

150.000,00
денари

2.520.000,00
денари

Буџет на
Во 2014 година
АВРМ/МТСП, пријавени нема

2 работни ме
ста креирани
за Ромите во
фирмите кои
добиле
микрокредити

Извешта
и на
МТСП/АВ
РМ

Обука на најмалку
20 Роми годишно
од 2017 до 2020
година
5 работни места
креирани за
Ромите во
фирмите кои
добиле микрокредити

Извешта
и на
МТСП/А
ВРМ

Извешта
инаинсти
туции
и/или
НВО-а
Информирани Информирани се
се 10 Роми
30 Роми
претприемачи претприемачи
Извешта
и на
институц
ии и/или
НВО-а
Обука на 10
Роми
Обука на 30 Роми
претприемачи претприемачи
50% од
75% од
Извешта
пријавените пријавените
и на

јавниот и приватниот
сектор), го разбираат
импактот на
дискриминацијата на
Ромите врз пазарот на
трудот

одговорени и
партнерство со
решени случаи на
Комисија за заштита од
дискриминација врз дискриминација,
Роми од страна на граѓански здруженија/
Комисијата за
невладини организации
заштита од
дискриминација
поврзани со пазарот
на трудот,
дисегрегирани по
пол на
дискриминираниот
Ром

2.4.1. Креирање на на
Број на креирани
Комуникациски планови Комуникациски
за соодветно
планови
информирање на Ромите
за идентификување и
разрешување на
случаите на
дискриминација
2.4.2 Спроведување на Број на
информативни средби со информирани Роми
Роми на тема
во однос на нивните
идентификување и
права поврзани со
пријавување на случаите дискриминација во
на дискриминација
пристапот на
пазарот на трудот,
дисегрегирани по
пол

Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

120.000,00
денари
Комисија за заштита од
дискриминација во
партнерство со граѓански
здруженија/ невладини
организации
2016-2020
Министерство за труд и 2016-2020
социјална политика во
партнерство со
Комисија за заштита од
дискриминација,
граѓански здруженија/
невладини организации

A
A

300.000, 00
денари

пријавени случаи случаи на
случаи на
Комисиј
надискриминациј дискриминац дискриминација ата за
акога е
ија врз
врз Ромите во
заштита
вопрашањеприст Ромите во
врска со
од
апотпазаротнатру врска со
пристапот на
дискрим
дот
пристапот на пазарот на трудот инацвија
пазарот на
да бидат со
,
трудот да
позитивен
извешта
бидат со
одговор од
и на
позитивен
страна на
НВО-а
одговор од Комисијата за
страна на
заштита од
Комисијата за дискриминација
заштита од
дискриминац
ија
Креирана е 1
Извешта
Комуникациски
и на
План(2015 ОБСЕ и
Комисија
Буџет на
за
АВРМ/МТСП, ОИДХР и МТСП)
заштита
Средства од
од
европските
Креирање на Креирање на
дискрим
фондови,
најмалку 1
најмалку 1
Донации/
Комуникациск Комуникациски инација
донаторски
и План а
План а годишно
средства
годишно ниво ниво
Буџет на
Информирани 300 Информирани Информирани
Извешта
АВРМ/МТСП, Роми (2015)
дополнителни дополнителни 300 и од
Средства од Проектот на ОБСЕ 150 Роми
МТСП,
Роми
Комисија
европските
и ОИДХР и МТСП)
за
фондови,
заштита
Донации/
од
донаторски
дискрим
средства
инација
и/или
НВОа

2.4.3. Споделување на
информации преку
социјалните мрежи
и/или инфо- портали

# број на споделени Министерство за труд и 2016-2020
информации
социјална политикаво
партнерство со

A

Комисија за заштита од
дискриминација,
граѓански здруженија/
невладини организации

2.4.4. Спроведување на
обуки за борба против
дискриминацијата за
давателите на социоекономски услуги

Број на обучени
даватели на услуги

2.4.5 Спроведување на Број на
кампања за
организирани
надминување на
кампањи
предизвиците,
стереотипите и
дискриминацијата со
која се соочуваат Ромите
во пристапот напазарот
на трудот

Министерство за труд и 2016-2020
социјална политикаво
партнерство со

A

АВРМ, ЦСР, Комисија за
заштита од
дискриминација,
граѓански здруженија/
невладини организации
Министерство за труд и 2016-2020
социјална политикаво
партнерство со

Нема
финансиски
импликации
доколку се
користат
постоечките
портали и
социјални
мрежи

Буџет на
АВРМ/МТСП,
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

На веб порталот
romainfo.mk
споделени се 3
информации
(2015)

Буџет на
Нема обучени
АВРМ/МТСП, даватели на
Средства од услуги (2015)
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
600.000,00
денари

Споделување на Податоц
Споделување 50 информации и од
порталот
на 10
информации

Извешта
и на
МТСП/
АВРМ.
ЦСР,
Комисија
, и/или
НВО
Обука на 30
даватели на
услуги

Обука на 100
даватели на
услуги

Нема
Буџет на
АВРМ/МТСП, организирана
Средства од кампања
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

А

АВРМ, ЦСР, Комисија за
заштита од
дискриминација,
граѓански здруженија/
невладини организации
600.000,00
денари

ТВ,
радио,
интернет
записи,
прикажу
вања

Најмалку 1
спроведена
кампања

Најмалку 1
спроведена
кампања

2.4.6Спроведување на
Спроведено
истражување /социјално истражување
мапирање за состојбата
со регистрацијата на
Ромите во АВРМ
(активни/ пасивни
баратели) во мин 10
градови

Министерство за труд и
социјална политикаво
партнерство со

2016-2020

Најмалку 1
Буџет на
Нема реалзирано Нема
АВРМ/МТСП, истражување
реалзирано спроведено
Средства од
истражување истражување
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

А

АВРМ, граѓански
здруженија/ невладини
организации

Спровед
ено
истражув
ање

300.000,00
денари
2.4.7. Градење на
Број на учесници
капацитети,, Хоризотална
координација и
сензибилизација на
контакт лицата од
Центрите за вработување
и ЦСР, за работа. со
клиенти во областа на
вработувањето и
социјалната заштита

Министерство за труд и
социјална политикаво
партнерство со

2016-2020

А

Буџет на
0
АВРМ/МТСП,
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

АВРМ, граѓански
здруженија/ невладини
организации

30 лица
обучени

Извешта
90 лица обучени и на
МТСП

600.000,00
денари
Излезен резултат 2.5:
% процентуална
Овозможена застапеност застапеност на
на Ромите како работна Ромите во
сила во централната и централната и
локалната државна
локалната јавна
администрација
администрација
(дисегрегирано по
пол)
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Генерален сектретаријат 2016-2020
во партнерство со МИОА

A

Буџет на
32.667.534,00 АВРМ/МТСП
денари
(1497*21,882,
00 денари –
просечна нето
плата на
вработен во
РМ, Државен
завод за
11
статистика ,
август 2015)

Застапеноста на
Роми во
централната и
локалната
администрација
бо 2014 изнесува
1,4% од вкупниот
број на лица

Најмалку 1.4
% од
13
вкупниот број Најмалку 1,5%
на вработени од вкупниот број
во
на вработени во
(Извештај на
централната централната и
Омбудсман, март и локалната локалната
2015 година,
администрац администрација
12
страна 88 )
ија се Роми се Роми

Извешта
и на
Генерале
н
секретар
ијат

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=40&rbr=1823
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2014/GI%202014.pdf – Во Споредбен табеларен преглед 2007-2014 година се дадени податоци за вкупно вработените лица (поделени по етничка основа) во
центаланта и локалната власт (108 848 вкупно вработени од кои 1497 се Роми (1, 4%). Од вкупната бројка на вработени доколку се одземе бројот на вкупно вработени 5343 лица во единиците на локалната самоуправа
се добива дека има 103.505 лица вработени во централната државна администрација. Исто и кај Ромите – од вкупно 1497 вработени Роми во државната центална и локална администрација доколку се одземат Ромите
во единиицте на локалната самоуправа (43 лица) се добива број 1454 Роми кои остануваат вработени во централната државна администрација – што е исто 1,4%.
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2.5.1.Поддршка при
вработувањето на Роми
во централната државна
администрација преку
осигурување на
транспарентноста во
процесите на
Генерален сектретаријат
вработување на
Број на вработени во партнерство со МИОА
етничките малцинства
Роми дисегрегирани
по пол

2.5.2 Поддршка при
вработувањето на Роми
во структурите на
локалната јавна
администрација преку
промовирање на
можностите и
подигнување на свеста
кај населението

2016-2020

A

Број на вработени
Роми во единиците
на локалната
самоуправа
Генерален сектретаријат
дисегрегирани по
во партнерство со МИОА
пол
и Локална самоуправа 2016-2020

A
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Извешта
Застапеноста на
Роми во
и на
централната јавна
Генерале
(државна)
н
администрација
секретар
бо 2014 изнесува
ијат,
15
1454 лица од
Најмалку 1,5%
Извештај
вкупниот број на Најмалку 1.4 од вкупниот број на
лица 103.505
% од вкупниот на вработени во Омбудсм
(1.4%)
број на
централната јавна анот на
вработени во администрација РМ
(Извештај на
централната се Роми
Омбудсман, март јавна
31.816.428, 00 Буџет на
2015 година,
администраци
14
страна 88 )
ја се Роми
денари
Владата
Извешта
43 роми
и на
вработени во
единиците на
Генерале
н
локална
Најмалку 43
секретар
самоуправа во
РМ
роми
ијат,
(Извештај на
вработени во Најмалку 50роми Извештај
Буџет на
Омбудсман, март единиците на вработени во
на
Владата, Буџет 2015 година, стр. локална
единиците на
Омбудсм
16
940.926,00
самоуправа локална
анот на
на локалните 87 )
денари
самоуправи
во РМ
самоуправа во РМ РМ

Во 2014 година според Извештајот на Омбудсманот, од март 2015 година има вкупно 1497 Роми вработени во администрација (1,4%). Зголемување на процентот на најмалку 1.5% - би значело дополнителни 107
Роми да се вработат во државната администрација до 2020 година.
14
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2014/GI%202014.pdf

16

http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2014/GI%202014.pdf

