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Приручник „ДОБРЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА“, је
издање oпштине Рума у оквиру пројекта “ Више искуства за више могућности – Унапређење
социјалне инклузије и запошљивости Рома у Руми ”.
Овај пројекат спроведен је у оквиру пројекта „Европска подршка инклузивном друштву“ који
финансира Европска унија, а спроводи га Делегација Европске уније у Србији, у сарадњи са
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
Ова публикација је направљена уз финансијску помоћ Европске уније.
За садржај ове публикације искључиво је одговоран Издавач и не представља званични став
Европске уније.
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КАКО ЈЕ НАСТАО ПРИРУЧНИК?
Приручник „Добре праксе у социјалној инклузији у области запошљавање Рома“ настао је током
реализације пројекта “Више искуства за више могућности!” – Унапређење социјалне инклузије
и запошљивости Рома у Руми. Овај пројекат спроведен је у оквиру пројекта „Европска подршка
инклузивном друштву“ који финансира Европска унија, а спроводи га Делегација Европске
уније у Србији, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Републике Србије.
Пројекат је реализовала општина Рума у сарадњи
са Кровном организацијом младих Србије (КОМС)
и удружењем Рома Руме. Такође, у пројекат је била
укључена и Национална служба за запошљавање (НСЗ).
Општи циљ пројекта је био: побољшање социјалне
инклузије и запошљивости Рома кроз инклузивне
иницијативе у Руми.
Основна сврха овог приручника је да пружи подршку
локалним самоуправама и свим релевантним актерима
у Србији како би унапредили сопствене праксе и
политике у области запошљавања Рома, и/или били
подстакнути да се баве овом темом кроз друге приступе
у области социјалне инклузије. У овом приручнику дат
је преглед активности реализованих кроз пројекат, са
примерима добре праксе и наученим лекцијама, као
и практичним саветима и информацијама о томе како
укључити ромску популацију на тржиште рада.

Приручник
промовише
позитиван пример
посредништва за
запошљавање у
општини Рума, а идеја
је и да се подстакне
међусекторска
сарадња различитих
актера на локалном
нивоу у области
запошљавања.

Области које су овим приручником обухваћене су:
Примери институционалних инструмената и механизама у општини Рума који ће
омогућити успешно спровођење социјалне инклузије и локалне интеграције Рома
и Ромкиња у целини;
Пример методологије рада у обезбеђивању социјалне инклузије Рома у локалној
заједници у области запошљавања;
Пример међусекторске сарадње и свеобухватни приступ запошљавању који је
мултидимензионалан проблем ;
Превазилажење ризика као што су слаба мотивација ромске заједнице да учествује
у процесу социјалног укључивања, предрасуде средине и послодаваца.

Приручник ће бити од користи свима који буду мотивисани да унапреде мере и услуге
запошљавања и социјалне инклузије Рома и Ромкиња у својој локалној заједници кроз приступ
какав је примењен у општини Рума. Желимо да ова публикација буде још један подстрек другим
Општинама да искористе позитивне примере добре праксе и да искористе научене лекције како
би стимулисали међусекторску сарадњу и унапредили социјалну инклузију. Приручник је настао
у сарадњи општине Руме са Кровном организацијом младих Србије, удружењем Рома Руме и
Центром за производњу знања и вештина из Новог Сада.
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АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ВИШЕ
ИСКУСТВА ЗА ВИШЕ МОГУЋНОСТИ! – Унапређење
социјалне инклузије и запошљивости Рома у Руми”
Општи циљ пројекта био је да се унапреди друштвена укљученост и запошљивост Рома кроз
активне инклузивне иницијативе у Руми.
Посебни циљеви пројекта били су да се повећа запошљивост Рома и Ромкиња кроз
имплементацију активности подизања свести, обука и конкретне радне праксе, као и да се
унапреде улога и капацитети локалних власти и заинтересованих група (укључујући организације
цивилног друштва) како би се унапредила друштвена укљученост1 Рома на територији Руме.
Током 18 месеци, реализовано је низ активности којима је одговорено на постављене циљеве.
У првој фази пројекта одржана је обука локалних актера о значају социјалне инклузије и
запошљавања Рома и Ромкиња. Посебно су обрађене теме о недискриминацији, грађанским
правима Рома и социјалној инклузији, укључујући образовање, становање и запошљавање Рома.
Реализоване су три јавне кампање за подизање свести јавности о проблемима Рома и њиховог
друштвеног укључивања.
Тестирано је и пилотирано увођење посредника у запошљавању Рома на територији општине
Рума. У оквиру програма посредништва за запошљавање организоване су обуке и радна пракса
за младе Роме и Ромкиње. Укупно осамдесет троје младих Рома и Ромкиња обухваћено је прво
обукама за повећање запошљивости а потом је реализована радна пракса у локалним јавним
комуналним предузећима за њих 29. Током два месеца, у шест институција и јавних предузећа,
уз подршку обучених ментора, 29 младих Рома и Ромкиња стекло је радно искуство и добило
сертификат, а радна пракса је забележена у њиховим радним књижицама као радно искуство.
Промовисан је програм посредовања за запошљавање између Рома и Ромкиња и потенцијалних
послодаваца, развијена је база података о радном искуству учесника у општини Рума. Извршена
је процена спровођења и ефеката Локалног акционог плана за укључивање Рома у Руми (20142016). Овај акциони план унапређен је у нови Локални акциони план за период 2017-2020 на
основу искустава у пројекту и нових стратешких докумената које је у међувремену донела
Република Србија.
Посебна вредност овог пројекта је иновативна иницијатива увођења особе која би обављала
послове посредовања у запошљавању Рома и Ромкиња на територији општине Рума. Посредник за
запошљавање је од самог почетка пројекта био укључен у имплементацију кључних активности: у
окупљању и одабиру младих незапослених Рома и Ромкиња који ће се укључити у програм (у току
марта и априла 2016. године, направљено је 120 посета код 60 породица у насељеним местима у
општини Рума и мотивисано 90 младих незапослених Рома да се укључе у програм); представљао
је програм потенцијалним послодавцима, учествовао у програмима обуке и радне праксе, као и у
кампањама. На овај начин општина Рума полако локалне планове и програме намењене Ромима
премешта из сфере социјалних у развојне, што је кључни предуслов за економско јачање Ромске
заједнице на територији општине Рума.
Развијен је приручник “Добре праксе у социјалној инклузији у области запошљавања Рома” и
одржано је низ презентација на локалним и националним медијама и завршној конференцији
пројекта са другим општинама и организацијама цивилног друштва како би се представили
резултати пројекта и подстакле сличне активности у другим локалним заједницама.
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У даљем тексту појмови „социјална инклузија“ и „друштвена укљученост“ користе се као синоними

5

ПОЗИТИВАН ПРИМЕР РАДНЕ ПРАКСЕ
У ОПШТИНИ РУМА

Кленак док је друга практиканткиња своју праксу обављала у Групи за избеглице, миграције
и националне заједнице. Три практиканта (по занимању: две фризерке и 1 пекар) праксу су
обавили у Геронтолошком центру „Срем“. Један практикант виноградарске струке обавио је
праксу у Пољопривредној стручној служби а остатак практиканата у ЈП „Стамбено” и „Водовод”.

Пројекат “Више искуства за више могућности!” имао је за
циљ да пружи подршку ромској популацији да се кроз
повећање запошљивости интегришу у заједницу и постану
њени равноправни чланови.

“

У свом настојању да се Роми запосле, кроз пројекат је
директно пружена подршка локалној администрацији и
послодавцима, како би се јачала њихова улога у креирању
стимулативног и недискриминаторног окружења према
припадницима мањина, пре свега Рома.

ИСКУСТВО ПОЛАЗНИКА
РАДНЕ ПРАКСЕ:

Овај пројекат је показао како, кроз боље информисање и
скретање пажње јавности на једнаке шансе и могућности
за запослење за све припаднике локалне заједнице, могу
да се унапреде ставови свих ка запошљавању Рома. Такође,
кампање подизања свести у јавности о инклузивном
друштву и значају пружања подршке Ромима као
маргинализованој групи су допринеле да пројекат буде
видљив у локалној средини.
Конкретна радна пракса за 29 младих Рома и Ромкиња спроведена је у шест институција и јавних
предузећа у општини Рума: Општинска управа, Пољопривредна стручна служба, “Комуналац”,
”Стамбено”, Геронтолошки центар Срем” и “Водовод”.

Специфични циљеви програма радне праксе били су да
се повећа запошљивост младих Рома и Ромкиња, да се
изграде њихови лични капацитети, да се стекну конкретна
практична знања и вештине везане за конкретан посао и да
им се пружи прилика да стекну своја прва радна искуства.
Радна пракса за сваку особу трајала је два месеца. После
обука за повећање запошљивости, заједно са учесницима
израђене су њихове радне биографије, и на основу њихових
компетенција, афинитета, вештина, ангажовани су у шест
јавних институција и предузећа на радним местима која су
била најадекватнија њиховим појединачним образовним
профилима и искуству.

Критеријуми за одабир
практиканата су се
пре свега односили на:
мотивацију, активност
током тренинга и
спремности да посвете
два месеца радној
пракси и буду редовни
и доследни у похађању.

Дејан Ј, рођен 1992. године, живи у Руми, у Ромском
насељу Вашариште. Ово насеље је субстандардно,
на периферији Руме, комунално неопремљено, у
близини депоније. Дејан има незавршену основну
школу и ожењен је, има троје деце предшколског
и основношколског узраста. И он и супруга су
незапослени, на евиденцији НСЗ. Живе од дечијег
додатка и социјалне помоћи. Дејан је укључен у
радну праксу, као практикант у ЈП ‘’ Комуналац’’
на одржавању хигијене града. Како наводи, радна
пракса му се допала, највише колеге и чињеница
да је први пут био запослен у некој фирми и имао
‘’колеге с посла’’. Сматра да му је веома користила
пракса у смислу да је остварио познанства и
контакте и да убудуће, ако му нешто затреба у ЈП
‘’Комуналац’’, зна где треба да иде и има коме да се
обрати. Такође, мисли да му је највећи проблем код
запослења то што нема завршену основну школу те
да му је најпотребније стицање радне квалификације
односно занатско оспособљавање.

За избор учесника за радну праксу били су развијени
конкретни критеријуми које је дефинисала комисија
састављена од представника пројектних партнера, односно
локалне самоуправе укључујући посредника за запошљавање и координатора за ромска питања,
Удружења Рома Руме, Националне службе за запошљавање, КОМС, и тренере који су реализовали
обуку за младе незапослене Роме. Критеријуми за одабир примењени су на групу од 67 младих, с
обзиром на то да се група у међувремену осула (11 полазника су одустали због сезонских послова
које су тог лета добили, док је 12 њих због породичних обавеза, углавном девојке, одустало
током тренинга). С обзиром да се група делимично осула и да је 7 учесника нашло сталан посао,
највећи број практиканата (без основне школе или само са основоном школом) имао је праксу
у предузећу „Комуналац” у Кленку. Једна практиканткиња била је ангажована у месној заједници

“
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Како је у процесу запошљавања уопште, па тиме и у оквиру радних пракси, поред тога што је важно
запослити се, једнако важно и задржати радно место, у реализацији овог пројекта посвећена
је пажња и овом питању. Поред подршке од стране посредника за запошљавање, реализована
је и обука за менторе, професионалце из јавних предузећа, институција, њих 10, који су потом
пружили подршку полазницима радне праксе како би се адаптирали на радно место и што боље
искористили два месеца која су им била на располагању за сопстевно оснаживање.
Посредник за запошљавање имао је значајну улогу јер је његов задатак био да, у сарадњи са
Координатором за ромска питања посредује у комуникацији, како између послодавца и Ромске
заједнице тако и на индвидуалном нивоу између ментора и полазника радне праксе. Сви
полазници радне праксе примали су финансијске накнаде за свој рад, добили су сертификат о
радној пракси од свог послодавца а радно искуство им је забележено у радним књижицама.
Да програм радне праксе није само програм који има ефекте и дотиче искључиво област рада него
комплетан живот младе незапослене особе, показују и искуства и ставови полазника радне праксе.
Програм радне праксе је, дакле, омогућио полазницима да стекну шире социјалне и
професионалне контакте, да подигну ниво аспирација, сагледају своје капацитете и могућности,
информишу се више о могућностима које су пред њима. Улога посредника за запошљавање у
овом процесу била је од великог значаја.

Циљеви реализованих обука били су:

1
Подизање свести
представника
локалне самоуправе,
пословног сектора,
јавних предузећа,
образовних
институција и медија
о изазовима са којима
се суочава ромска
популација
у Србији

2

3

4

Унапређивање
знања учесника
о питањима
социјалне
инклузије,
социјалног
дијалога и
борбе против
дискриминације

Проширивање
знања о
спровођењу
програма
квалитетних
радних пракси

Упознавање са
изазовима са којима
се суочава општна
Рума по питању
унапређивања
запошљивости
младих Рома и
Ромкиња и предлози
за унапређење мера
у овој области

ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ
СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА И РОМКИЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Кроз овај пројекат је примењено више битних инструмената и механизама који су покренути
или унапређени на локалном нивоу, и који сада могу да послуже другим општинама као пример
добре праксе:

1

Локални акциони план (ЛАП) за унапређење положаја Рома као основни локални
документ који дефинише смер којим локална самоуправа намерава да усмери иницијативе
у области социјалне инклузије Рома. Овај механизам наравно није нов, али његова израда и
примена је анализирана током пројекта. Кроз анализу дошло се до закључка да неки од претходно
предвиђених механизмама из различитих разлога нису функционисали, да је партиципација
кључних актера у његовој изради била ниска и да је неопходно извршити промене у том правцу.
Локална самоуправа је преузела одговорност да обезбеди имплементацију усвојеног акционог
плана и да омогући да други актери, ако и нису били активно укључени током израде, буду
мотивисани, сензибилисани и укључени током имплементације Акционог плана.
Први корак у консултативном процесу за унапређење постојећег акционог плана биле су обуке
реализоване током пројекта, у које су били укључени представници локалне самоуправе, Центра
за социјални рад, организација цивилног друштва, представници из привреде, образовних
институција са територије општине Рума, јавних предузећа, локалног социо-економског савета,
медија, локалне филијале Националне службе за запошљавање, дискутовало се управо о овим
темама које су значајне за Локални акциони план.
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Обуке су биле и увод у израду новог акционог плана за укључивање Рома и представљају
ефективнији начин да се обезбеди партиципација актера у изради акционог плана. Документ
измена и допуна Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Рума
за период од 2018 до 2020. године (ЛАП) представља документ који је урадила Комисија за
унапређење Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Рума које су
чинили представници Општине и других заинтересованих страна (јавних предузећа, институција
и невладиних организација). Израдом акционог плана и предлогом измена и допуна истог
стварају се могућности за унапређење положаја Рома, у складу са идентификованим потребама
корисника, на основу доброг познавања и дефинисања приоритетних потреба. ЛАП као званични
документ Општине дефинише правце деловања општине Рума у области унапређења процеса
образовања, запошљавања, становања, социјалне заштите и здравља Рома, конкретне мере и
активности којима би се побољшао садашњи неповољан положај у ове четири области, као и
јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање постављених циљева.
9

Kao подршка запошљавању и социјалној инклузији Рома и Ромкиња, потписан је
Меморандум о разумевању између општине Рума и Националне службе за запошљавање.
Само потписивање документа није увек гарант да ће сарадња бити реализована, међутим овај
меморандум пружа прилику да се дефинишу услуге и одговорности али и међусобна сарадња
која треба да пружи одрживост услуга које је нудио програм посредништва за запошљавање у
току самог пројекта.
.....................................................................
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С обзиром на то да је уведен кроз локална акта (ЛАП) као мера за социјалну инклузију
Рома, Програм радних пракси може се сматрати механизмом који повећава не само
запошљивост него и запосленост Рома. Овај програм представља организовану и координирану
комуникацију и сарадњу међу кључним актерима у локалној заједници уз учешће посредника у
запошљавању и игра значајну улогу у одрживости мера за социјалну инклузију Рома на локалном
нивоу.
Промоција пројекта обухватила је општу јавност, али и послодавце којима је кроз кампању
указано на значај већег запослења Рома за заједницу и за компаније у којима раде.
На крају, кључна иницијатива и механизам за унапређење социјалне
укључености који је потпуно нов у нашем окружењу је програм
посредовања за запошљавање. Овакви програми се
спроводе у неколико земаља у региону и у Европској унији
и показују значајне резултате. Посредовање подразумева
Посредник
повезивање незапослених Рома и Ромкиња са
у запошљавању
потенцијалним послодавцима, и то на начин који
ради
на балансиран
подразумева интеркултуралну медијацију. Од
обе стране се очекује да преузму одговорност
начин, и са послодавцима
и укључе се у заједнички договорен процес
и незапосленим Ромима,
промене. Практично искуство у имплементацији
поспешује њихову
посредништва за запошљавање у овом пројекту
комуникацију и сарадњу и
показало је да је неопходно да улога посредника
буде шира и да обухвати подршку и на образовном и
помаже им да превазиђу
социјалном нивоу (о томе више касније).

културне и статусне

разлике.
Искуства из имплементације програма посредништва
за запошљавање део су новог ревидираног ЛАП-а чиме
је обезбеђена његова одрживост. О резултатима је активно
информисана општа и пословна јавност, и у њихову промоцију укључена и Национална служба
за запошљавање заједно са локалном самоуправом, Координатором за ромска питања и
посредником за запошљавање. Сви ови актери наставиће да раде заједно и после завршетка пројекта.
.....................................................................

УКЉУЧИВАЊЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ТРЖИШТЕ РАДА

По завршетку пројекта, радна пракса уз програм посредовања за запошљавање биће део
системских мера за запошљавање Рома у општини Рума. У овим активностима ће активно
учествовати сва релевантна тела и институције у Општини, што је битно за политички и
институционални ниво одрживости оваквог приступа запошљавању Рома; општина Рума ће
наставити да аплицира за средства за ангажман Ромског координатора и Ромског посредника за
запошљавање. Локални акциони план за укључивање Рома за период 2017-2020.године обухвата
одговарајуће и мерљиве индикаторе активног укључивања у тржиште рада, односно мера које
су пилотиране овим пројектом и укључене у Акциони план.

“

ИСКУСТВО ПОЛАЗНИКА
РАДНЕ ПРАКСЕ:
Дарко Ј, рођен 1996 године,
живи у Руми. Живи са родитељима
који су незапослени, има браћу
у иностранству који им помажу
финансијски. Завршио је
средњу школу, 4.степен смера
винар-виноградар. Укључен је
у радну праксу, као практикант
у Пољопривредној стручној
служби Рума. Први пут је део
неког колектива што му се
допало, а посебно му је важно
то што је пракса била везана
за његову струку. Обновио је
стручно знање из средње школе,
и стекао нова знања.
Планира да упише Вишу
пољопривредну школу у Шапцу,
веома му је значајна подршка
државе у смислу стипендија
и других афирмативних мера
приликом уписа. Највећи
проблем код запослења му је
то што, након што преда радну
биографију, никад не добије
повратну информацију од
послодавца, ни позитивну ни
негативну.

“

2

Роми и Ромкиње у општини Рума имали су прилику
да кроз различите механизме унапреде постојећа
знања, искуства и вештине, компетенције и
способности, како би повећали своју запошљивост
и лакше дошли до свог запослења. Млади Роми
иначе се суочавају са потешкоћама у приступу
тржишту рада због недостатка квалификација и
културних и језичких баријера. С друге стране,
постоји недостатак прилагођених обука. Због тога
је овај пројекат настојао да задовољи потребе
младих незапослених Рома кроз пружање
прилагођених обука, саветовање за тражење
посла и радну праксу.

Пројекат “Више искуства за више могућности” је тестирао, односно пилотирао улогу посредника
за запошљавање Рома и Ромкиња како би се на системски начин координирале активности
усмерене на повећање запошљавања ромске популације у Руми.

......................................................................
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Млади који су похађали
припремне обуке за јачање
капацитета показали су
висок степен мотивације за
неформално
образовање,
програме доквалификација
и преквалификација према
личним
афинитетима
и
потребама тржишта рада,
где је улога посредника
препозната као изузетно
битна и важна. Готово сви
учесници су изразили потребу
за медијацијом између НСЗ,
послодаваца и незапослених
младих Рома и Ромкиња као
тражилаца посла. Повећање
информисаности и подршка у
пријављивању на конкурсе су
од великог значаја у систему
подршке ово циљној групи. База података значајно је допринела запошљивости Рома и Ромкиња
зато што нуди радну биографију сваког учесника са посебно дефинисаним компетенцијама и
интересовањима. По потреби, млади Роми и Ромкиње могу добити одштампану или електорнску
верзију радне биографије из базе података како би је дали или послали послодавцима.

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ИНКЛУЗИЈЕ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЛОКАЛНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
Програм подстицања запошљавања Рома као примера добре праксе има много. Оно што је битно
у имплементацији таквих програма јесте сагледавање комплексности потреба незапослене особе,
њене породице, у контексту високог степена маргинализације, дискриминације и рањивости.
Методологија овог пројекта је развијена тако да омогућава да се сагледају све потребе
незапослене особе и да јој се отворе могућности за задовољавање ових потреба. Ова
методологија базирана је и на претходним искуствима општине Рума, партнера на пројекту
Удружење Рома Руме и Кровне организације младих Србије (КОМС) у имплементацији пројеката
подржаних средствима ЕУ, и уграђена је у нови ЛАП за унапређење положаја Рома у општини
Рума. На овај начин, методологије социјалног укључивања развијене или примењиване кроз
пројекат имају прилику да постану одрживе и да се ефекти постигнути током пројекта надограде
и постигну озбиљнији утицај у области социјалне инклузије Рома.
Прва компонента и стуб методологије јесте успостављање сета критеријума и метода рада
у свакој фази програма. Дефинисани су критеријуми за одабир младих незапослених Рома и
Ромкиња који ће бити укључени у програм, критеријуми за прикупљање и анализу података
у бази података незапослених на територији Општине, критеријуми за селекцију кандидата за
радну праксу, као и за укључивање локалних јавних комуналних предузећа. Методологија за
програм посредовања за запошљавање и за процену његовог утицаја је такође развијена.
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Подршка запошљавању
никада није само
економска него и
социјална мера.
Она може да обухвати
низ поступака и услуга
које се понекад уопште
директно не тичу области
рада, него напротив,
утичу на факторе који
треба да допринесу
подстицајној клими
за запошљавање - од
личности незапосленог,
преко породице до
шире заједнице.

................................
................................

Компонента обука (едукативна компонента)
има велики значај јер обезбеђује основу, јача
капацитете учесника у програму, подстиче
интерсекторску сарадњу и координацију,
повећава ниво њихове информисансти, подиже
мотивацију свих актера. Такође, обука треба да
осигура и да се носилац програма упозна боље
са потребама полазника; неки од полазника су
први пут у животу учествовали у активностима
неформалног образовања и имали могућност
да кроз структурисану и вођену интеракцију
са водитељима обуке и учесницима у пројекту
искажу своје ставове, потребе, мишљења.
Реализоване су две различите обуке на почетку
пројекта: за локалне актере о значају социјалне
инклузије (4 једнодневне обуке) и запошљавања
Рома и 5 обука за младе незапослене Роме и
Ромкиње којом је обухваћено 90 младих Рома
старости 16-35 година. Из ове групе одабрано
је 29 полазника радне праксе. Неке од тема које
су обухваћене за групу незапослених односиле
су се на области каријерног развоја, активног
тражења посла и развоја конкретних вештина:
писање радне биографије и припреме за интервју.
Млади који су похађали обуке, показали су висок
степен мотивације за неформално образовање,
образовање одраслих, доквалификацију и
преквалификацију према личним афинитетима и
потребама тржишта рада.

Основу за креирање обука за локалне актере представљали су следећи документи: Стратегије
за Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-2025, Акциони план везан
за Поглавље 23 у процесу приступних преговора Републике Србије са ЕУ, Закон о заштити права
и слобода националних мањина, Акциони план за остваривање права и слобода националних
мањина, Национални Акциони план за запошљавање 2016, Оперативни закључци са семинара о
Социјалном укључивању Рома и Ромкиња и Локалног акционог плана за унапређивање положаја
Рома и Ромкиња на територији општине Рума. Са представницима локалних актера обрађене
су теме које се односе на положај младих Рома и Ромкиња у Србији (Социјална инклузија и
борба против дискриминације) и млади Роми и Ромкиње у општини Рума (дискусија о тренутном
положају и могућностима унапређења).
Компонента радне праксе је образложена у претходним поглављима. Обухватила је 29 младих
незапослених Рома који су укључени у рад у јавним институцијама и предузећима у трајању од два
месеца. Ова компонента је, уз посредника за запошљавање, од највишег значаја за оснаживање
полазника за даље активности у запошљавању: тражење посла, али и задржавање посла.
Укључивање у свет рада подиже личне и професионалне социјалне компетенције младе особе,
а ангажовање обучених ментора који су им помогли да се током процеса рада адаптирају је од
великог значаја. Дакле, млади Роми имали су подршку од стране посредника у запошљавању, и
од стране ментора на самом радном месту.
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Компонента посредовања за запошљавање је програм развијен и представљен као веза
између Рома и Ромкиња, тражилаца посла и потенцијалних послодаваца у општини Рума. Циљ
ове иновативне компоненте је и да се повећају знања и вештине Рома у тражењу посла који је
адекватан за њих, који одговара њиховим потребама а на чије захтеве они могу да одговоре.
За споровођење компоненте неопходан је континуиран ангажман посредника за запошљавање
и општина Рума наставља да аплицира за средства од АП Војводина и других међународних
донатора као подршку у имплементацији овог програма.

ПОСРЕДНИК ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: На пројекту је ангажована једна особа која

је обављала задатке посредовања, представљања програма запошљавања потенцијалним
послодавцима, као и потенцијална радна места незапосленим Ромима и Ромкињама. Такође,
посредник у запошљавању обавља континуирану комуникацију са менторима у процесу радне
праксе и полазницима радне праксе. Ова активност након пројекта биће имплементирана у
координацији између Канцеларије за младе општине Рума, Координатора за ромска питања
и Националне службе за запошљавање. Као основни елементи описа посла посредника за
запошљавање, током пројекта постављени су следећи:

Обављање послова прикупљања података о броју, образовном статусу
и приоритетним проблемима локалне ромске заједнице у области
запошљавања.
Пружање директне подршке незапосленим лицима ромске
националности у виду информација о слободним радним местима
на тржишту рада кроз припрему документације и посредовање у
комуникацији са послодавцима;
Посредовање у организацији обука и у програмима дошколовавања,
преквалификације и доквалификације (преговара са школама и НСЗ);
Прикупљање и анализирање података о социоекономским потребама,
као основи за израду и праћење локалних стратешких докумената који се
односе на инклузију Рома у вези са економским јачањем као и Локалног
акционог плана за унапређење запошљавања.
Континуирано комуницирање и посредовање између ромске заједнице
и филијале НСЗ;
Успостављање сарадње, комуникације и пружање подршке локалним
организацијама цивилног друштва које се баве унапређењем
запошљавања Рома на локалном нивоу
Учествовање у промоцији примера добре праксе (поготово компанија
које запошљавају младе Роме и Ромкиње)
Промовисање постојеће услуге и мере међу младим Ромима и Ромкињама,
али и да даје препоруке за унапређење доступности постојећих услуга;
Организовање координационих састанака, у вези са планирањем и
спровођењем мера из области запошљавања и укључивања Рома, са
представницима локалне самоуправе и другим релевантним актерима и
обавља друге послове, по налогу руководиоца.
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База података са радним биографијама (ЦВ) Рома и Ромкиња успостављена је као база која
треба да омогући одговор на потребу учесника да имају подршку и помоћ у прављењу, чувању
и унапређењу својих радних биографија. Један од кључних проблема у оквиру пројекта био је
недостатак вештина учесника да препознају сопствене компетенције и квалитете да се направи
одговарајућа радна биографија која се може у целости одштампати и проследити послодавцу уз
сагласност учесника. База је направљена тако да се не сукоби са Законом о заштити података а сви
подаци добијени су уз сагласност учесника. База је смештена на општинском серверу уз све стандардне
мере безбедност и заштите података. Подаци из базе могу бити доступни Ромском координатору и
Посреднику за запошљавање а прослеђивани послодавцима само уз сагласност учесника.
Праћење имплементације активности и праћење поштовања људских права полазника програма
је важан сегмент ове методологије. Праћење поштовања људских права полазника на радном
месту реализовано је током имплементације радне праксе. Кроз интервјуе са полазницима радне
праксе добијене су драгоцене информације о томе како су они доживели третман који су имали
од стране колега на радном месту. Утисци су пре свега позитивни, а захваљујући читавом систему
подршке, сензибилизацији, присуству медијатора, ментора итд. То све казује да је неопходно и даље
радити на свеобухватном приступу у области инклузије Рома, тиме и у запошљавању, како би се мере
које се предузимају примениле на начин који обезбеђује достојанство свих учесника у процесу.
Израда приручника о добрим праксама у инклузији кроз запошљавање Рома је компонента
која подразумева коришћење потенцијала за мултипликацију резултата програма који је показао
добре ефекте. Овај приручник је алатка коју могу да користе други актери, нарочито локалне
самоуправе у окружењу, у имплементацији мера за запошљавање Рома.
Израда Локалног акционог плана унапређење положаја Рома у општини Рума 2017 – 2020
реализована је на партиципативан начин, окупила је кључне заинтересоване групе које су дале
допринос креирању овог документа. Спроведене су озбиље дискусије о резутатима претходно
реализованог ЛАП-а и уложен максималан труд да се нови ЛАП заснује на принципима
партнерства, зајендичког власништва и учешћа, одрживости, квалитета и транспарентности.
Програми који су пилотирани током овог пројекта - посредовање у запошљавању и радна пракса
са менторством, укључени су у нови ЛАП.
Промоција пројекта: за потребе пројекта дефинисана је комуникацијска стратегија која је
поставила јасне циљеве и алате којима ће се идеја и порука пројекта пренети заинтересованим
групама усклађено њиховим интересима и потребама. Такође, ова стратегија постала је користан
материјал за будуће програме у области инклузије Рома јер је заснована на анализи потреба које
су реализоване током уводних активности на пројекту. Укупно три кампање су реализоване на
овом пројекту, које су имале за циљ повећање нивоа свести заинтересованих страна у локалној
заједници.

1
Прва кампања “Сви смо
различити али треба да
имамо исте могућности”
намењена младим
Ромима, у вези са значајем
улагања у лични развој
и образовање како би се
повећала запошљивост.

2
Друга кампања
“Послодавци и
дискриминација у
запошљавању Рома” са
циљем да се локални
послодавци заинтересују
за запошљавање Рома
и допринесу смањењу
социјалне дистанце према
Ромима, и смањењу
дискриминације у
запошљавању Рома.
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3
Трећа кампања
“Дискриминација младих
Рома од школских дана
до тражења посла и како
се борити против ње” са
циљем да се допре до
шире публике, грађана у
Општини и подигне
њихова свест о
дискриминацији Рома.

Све ове методологије допринеле су успостављању подстицајнијег и повољнијег окружења у
локалној заједници кад је у питању социјална инклузија и уопште перспектива ромске популације
у општини. Кроз јачање капацитета и подршку младим Ромима створени су бољи услови за
повећање запошљивости, као први корак у запошљавању Рома, а локалне заинтересоване
стране су оснажене да прихвате инклузивни концепт и приступ у односу на Роме.

Кључне поруке које су упућене различитим циљним групама биле су:

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОЈЕДИНЦА, ТИМОВА,
ТЕЛА И ОДЕЉЕЊА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋИХ СТРУКТУРА
У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА
Један од водећих проблема савременог друштва подразумева недостатак друштвених веза и моћи,
дезинтегрисаност, маргинализацију, друштвену отуђеност и неповољан положај у политичком,
економском и социјалном смислу. Једним именом, тај проблем називамо социјалном инклузијом.
Посебно је на локалном нивоу, у заједницама, ситуација по питању социјалне искључености
алармантна јер се овим проблемом нико не бави системски. Овај пројекат је допринео унапређењу
квалитета рада појединаца, тимова из различитих сектора, општинских тела и одељења у процесу
социјалног укључивања Рома као маргиналне друштвене групе становништва.
Социјална искљученост у локалним заједницама у Србији генерално се може образложити кроз три
елемента: незапосленост (маргинализација на тржишту рада), сиромаштво и социјалну изолацију.
Социјално искључивање је шири термин од сиромаштва јер представља процес где се одређене
групе стављају на маргине друштва и спутавају у потпуном учешћу због свог сиромаштва или
недовољног образовања, животних вештина или као последица дискриминације.
Пројекат је помогао је да се у општини Рума, радно способни Роми и Ромкиње, укључе и информишу
о могућностима које је сам пројекат нудио. Тимови који су ангажовани су допринели да се у ромској
заједници обезбеди потребно поверење, да се заинтересовани појединци/ке укључе у комуникацију,
те да им се омогући прилика за запослење.
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Из искустава широм Европе научено је следеће:

1
Важно је запошљавање
лица ромског порекла
како би се олакшао
однос између ромске
заједнице и јавних
институција је пракса
која се може наћи у
многим земљама

2
Терминологија која се
користи, као и многи
други аспекти (радни
профил, образовање,
стручно усавршавање,
тип уговора, итд)
варирају

ИЗАЗОВИ

3
Запошљавање
посредника је донело
позитивне (у неким
случајевима чак и
спектакуларне) резултате:
већи број Рома има
приступ образовању/
здравству/запошљавању.
Институције на
адекватнији начин
одговарају на потребе
Рома и њихови међусобни
односи и перцепција
су унапређени.

Међутим, анализа праксе открива и одређен број нежељених негативних споредних ефеката који
ометају делотворност рада посредника/медијатора. Најчешће помињани негативних ефекти су:

Током припреме, реализације овог пројекта препознати су изазови са којима је требало
рачунати у имплементацији.

ИЗАЗОВИ КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ КОРИСНИЧКА ГРУПА:
......................................................................

1

Низак степен стручне спреме корисника

2

Младе Ромкиње су мање активне у односу на Роме и због ране удаје
чешће напуштају школовање.

3

Честе су констатације: „Радићу било који посао за било коју плату“

4

Велики проценат младих су већ били изложени неком облику
дискриминације и међу њима углавном влада снажно уверење да велики
број послодаваца неће да их запосли зато што су Роми.

5

Недовољно познавање механизма, ресурса и мера локалне самоуправе
у вези са унапређивањем положаја Рома и Ромкиња јесте изазов са којим
локална самоуправа и њене институције и тела треба да се носе и да их
решавају.

6

Велика већина младих Рома и Ромкиња није упозната са услугама које нуди
Национална служба за запошљавање, најчешће се не изјашњавају као
Роми јер немају обавезу, самим тим немају информацију о афирмативним
мерама које им се нуде. Млади који су се пријавили на евиденцију
НСЗ учинили су то због регулисања здравственог осигурања али нису
упознати са другим услугама (обуке, подстицаји за самозапошљавање…).

7

Нико од младих није био упознат са актуелним Локалним акционим
планом за унапређивање положаја Рома и Ромкиња на територији
општине Рума који је донет 2015.године. Такође, до сада нису били
укључени, нити су чули за обуке и програме које нуде друге локалне
институције или организације (канцеларија за младе, омладинска
удружења, сајмови,…), нити су упознати са начинима на које могу да
остваре своја права и како да комуницирају са институцијама.

Зависност (од руководиоца институције, политичког утицаја, лидера заједнице)
Задуживање медијатора пословима који му нису у опису посла или које могу да
обаве други стручњаци
Недостатак моћи, одбацивање посредника/медијатора од стране локалне заједнице
и инфериоран статус у институцији у којој је запослен
Коришћење медијатора да се избегне директан контакт са припадницима ромске заједнице
Сва одговорност је пребачена на посредника/медијатора, како од стране заједнице
(да решава њихове проблеме са институцијама) тако и од стране институција ( да
осигура да Роми поштују правила и процедуре)
Посао посредника/медијатора организован “од данас до сутра”, реактиван (само
одговара на проблеме) и није заснован на структурисаном планирању
Понекад се посредник/медијатор процењује на основу неких фиксираних
индикатора који не морају обавезно да се односе на главне проблеме у заједници,
или пак нема евалуације његовог рада.
У многим случајевима, успех зависи од личних квалитета посредника/медијатора, његове/њене
способности да организује свој рад и буде убедљив/а. У многим другим случајевима делотворност
њиховог рада зависи од личног става запослених и руководиоца у институцији: руководилац се
може сложити да се процедуре прилагоде и обрати пажња на специфичне потребе и могућности
Рома, но то је његова/њена лична воља а не као експлицитна и транспарентна политика инсти
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Сви наведени изазови у комбинацији са недостатком радног искуства у
формалном радном окружењу и у струци (не рачунајући сезонске послове),
значајно утичу на друштвену искљученост Рома и Ромкиња.
Зато је овај пројекат покушао да одговори, не на све, али на већи део изазова са
којима се суочавају млади Роми и Ромкиње, кроз програме њима прилагођене и
искројене обуке, подршку у стицању радне праксе и запошљавању.
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ИЗАЗОВИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТНИХ
АКТИВНОСТИ:

На основу искуства у овом пројекту, препоруке су груписане у три групе:

1. Изазови везани за реализацију програма радних пракси предвиђеног пројектом:

На основу искустава из пројекта, радне праксе су одличан механизам за повећање запошљивости
младих.

Препреке у администрацији (велики део практиканата није имао жиро рачуне,
један део практиканата није имао лична докумета а било је неколико неписмених
практиканата)
Смештање практиканата у предузећа која одговарају њиховом образовном профилу
(највећи проблем сместити практиканте без основне школе или само са основном
школом због захтева послова)
Нереална очекивања од радне праксе (без обзира на припрему, један део практиканата
имао је превелика очекивања од праксе – запослење, или премала очекивања – да
неће радити много и озбиљно)
Нередовност похађања праксе (код неколико пратиканата јавио се проблем
нередовног похађања праксе без претходног јављања или објашњења, такви проблеми
решавани су уз помоћ ментора и посредника за запошљавање)
2. Разумевање и развијеност различитих аспеката сарадње између свих релевантних актера а у
вези са унапређивањем положаја Рома и Ромкиња. Имајући у виду да се бројне акције спроводе
на националном и локалном нивоу а тичу се унапређења положаја Рома и Ромкиња, сарадња
и умрежевање као и ширење информације дешавали су се више кроз лично ангажовање
запослених него као системска мера.
3. Механизми, ресурси и мере локалне самоуправе у вези са унапређивањем положаја Рома и Ромкиња.

1.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДНИХ ПРАКСИ.

Препоруке пројекта се односе:
на промоцију оваквих и сличних програма и пројеката код приватних послодаваца,
те њихову мотивацију да се укључе као и да се сагледају добити од радних пракси за
своје пословање.
на разраду мерљивих индикатора и инструмената за њихово праћење (на пример: да
се током праксе води дневник активности што би допринело праћењу реализације
програма праксе, а уједно може да допринесе додатном развоју радних навика
практиканата, али и правовременом усмеравању менторског процеса).
на информисање и мотивисање младих Рома и Ромкиња да се активно укључе у
програм пракси, да разумеју сврху радних пракси као и добробити од саме праксе.
На основу искустава везаних за организацију радних пракси на овом пројекту,
препорука је да групе практиканата буду мање како би се олакшало праћење и
подршка.
на чињеницу да је неопходно обезбедити менторску подршку, а пре тога обучити
менторе шта све подразумева њихова подршка као и рад са осетљивим групама.
Због специфичности циљне групе, неопходно је обезбедити путне трошкове, како
би се учесници из удаљених села општине мотивисали да се пријаве. Без обзира на
мотивацију да учествују у радној пракси, примарна мотивација младих је зарада.
Искуство овог пројекта показује да је неопходно организовати плаћену радну праксу што ће
мотивисати младе да се укључе у програм уместо да иду на сезонске послове где ипак имају
прилику да зараде хонорар. И на крају, али не мање значајно, омогућити добијање Уверења о
обављеној пракси са наведеним и описаним стеченим компетенцијама (знањима, вештинама).

ПРЕПОРУКЕ
Као предуслов за успешну и координирану имплементацију методологије рада у области
социјалне инклузије Рома у локалној заједници, неопходно је нагласити потребу за постојањем
оспособљених кадрова у локалној администрацији за управљање пројектима и координацију
интерсекторске сарадње.
Притом, мисли се не само на кадрове који могу да имплементирају ЕУ пројекте, него на кадрове
који умеју да организују рад усмерен на резултате, спроводе мониторинг и евалуацију и планирају
нове акције засноване на наученим лекцијама. То јесте практично тековина методологије
управљања пројектима, али кључна у остваривању делотворне акције како у остваривању
социјалне инклузије, тако и у свим другим областима управљања у локалној заједници. Овај
пројекат је додатно оснажио запослене у локалној самоуправи и локалним институцијама,
организацијама и телима, управо у области управљања.
Увођењем позиције посредника за запошљавање Рома и Ромкиња на територији општине Рума
обезбеђује се већи степен приступа услугама Националне службе за запошљавање и других
локалних институција и организација, са једне, и већа партиципација ромске заједнице тржишту
рада са друге стране.

......................................................................

2. ПРЕПОРУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА МЕХАНИЗМЕ, РЕСУРСЕ И МЕРЕ ЛОКАЛНЕ

САМОУПРАВЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА,

односе се на:
унапређење постојећих афирмативних акција и механизама за њихово спровођење
уз активно укључивање актера на локалном нивоу. Значајно би било на локалном
нивоу, као механизам, обезбедити субвенције за приватнике за запошљавање особа
ромске националности, како би се додатно мотивисали.
развијање и унапређење система комуникације и обезбеђивање сталне размене
информација између кључних локалних институција како би афирмативне мере дале
најбоље резултате.
потребу да се креирају промотивне кампање за различите циљне групе и унапређење
сарадње са ромским удружењима.
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С обзиром да је запошљавање мултидимензионалан проблем, неопходно је у овакве програме
укључити и образовне мере које се односе на: смањење осипања припадника ромске заједнице
из система образовања кроз стипендије, менторство/туторство, описмењавање мајки, подршка
одраслим Ромима и Ромкињама да се врате у систем образовања за одрасле (информације,
подршка при упису, плаћање школарине, итд.), развијање циљаних програма преквалификације/
доквалификације, пограма за стицање квалификација, страни језик и вештине рада на рачунару
и коришћење интернета, и сл. Подршка треба да обухвати и социјалну компоненту: пружање
материјалне подршке у смислу књига и одеће, плаћеног превоза, плаћене школарине и плаћање
вађења потребних докумената, подршка у вађењу докумената (адмистративне процедуре,
попуњавање, итд.)

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,
има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица,
деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. Делегација ЕУ је кроз пројекат бесповратно
доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова , који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до
краја 2017. Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).
Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs
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3.

ПРЕПОРУКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОПИС ПОСЛА ПОСРЕДНИКА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
Осим детаљног описа посла посредника који је развијен кроз пројекат, препоруке се односе на:
усклађивање и координацију са постојећим локалним механизмима (здравствена
медијаторка, координаторка за ромска питања и педагошким асистентима).
јасно дефинисану улогу посредника у целом систему, како би се развио квалитетан
систем комуникације са другим локалним институцијама: школама, локалном
самоуправом, НСЗ, Унијом послодаваца, медијима, али и ромском заједницом. Однос
и начин размене информација мора бити формално правно дефинисан како се не би
заснивало искључиво на ентузијазму појединих особа.

......................................................................
Посебан део препорука односи се на подршку ромској заједници у области образовања која
је препозната као један од предуслова за дугорочно повећање запошљивости младих Рома и
Ромкиња и, између осталог, подразумева интензивну сарадњу са образовним институцијама и
укључивање у већ постојеће образовне мере и иницијативе.
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ОПШТИНА РУМА
Главна 107, Рума
Република Србија
Телефон : +381.22.478.314
Вебсајт : www.ruma.rs

УДРУЖЕЊЕ РОМА РУМA
Агуста Цесарца 45Б, Рума
Република Србија
Телефон : +381.66.470.020
Емаил : nasa_sreca@yahoo.com

КРОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
МЛАДИХ СРБИЈЕ
Масарикова 5/VI, Београд
Република Србија
Телефон : +381.62.467.344
Вебсајт : www.koms.rs

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Владимира Поповића 40/V, Београд
Република Србија
Телефон : +381.11.3083200
Факс : +381.11.3083201
E-маил: delegation-serbia@ec.europa.eu
Вебсајт : www.europa.rs

Ова публикација је направљена уз финансијску помоћ Европске уније.
За садржај ове публикације искључиво је одговорна општина Рума и
не представља званични став Европске уније.

