


Акциони тим за интеграцију Рома 2020 
Савета за регионалну сарадњу ради на 

јачању институционалних обавеза влада 
да у главне политике и национални буџет 
уврсте и испуне конкретне циљеве везане 
за интеграцију Рома, чиме ће се смањити 
друштвено-економски јаз између Рома 
и неромског становништва на западном 
Балкану и у Турској

Интеграциjа
Рома  2020



ГДЕ ЖЕЛИМО 
ДА БУДЕМО?

Наши циљеви су: 

Бржа реализација, побољшана међусекторска 
координација и изграђени институционални 
капацитети за интеграцију Рома 

Ромска питања уврштена у укупну регионалну 
сарадњу тако што су политике адекватно уврштене 
у регионални контекст и стандарде

Успостављен одговарајући систем за праћење 
интеграције Рома 

Праксе Европске уније у интеграцији Рома 
пресликане у економијама проширења
из регије 
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ШТА СМО ДО САДА 
УРАДИЛИ НА ПУТУ 
ПРЕМА ЦИ     У?

Започели смо са спровођењем пројекта Интеграција 
Рома 2020 формирањем Акционог тима и укључивањем 
високих званичника из регије како би се учврстила 
њихова посвећеност интеграцији Рома и пројекту

Организовали смо платформе за јавне расправе о 
интеграцији Рома у свим економијама учесницама

Формирали смо Радно тело које се састоји од 
националних контакт особа за Роме и представника 
грађанског друштва из регије, које ће се састајати 
једном годишње и постављати регионалне стандарде за 
политике интеграције Рома 

Предложили смо стандарде за праћење и 
извештавање о интеграцији Рома које је Радно тело 
пројекта Интеграција Рома 2020 усвојило на првом 
састанку 

Обучили смо релевантне јавне службенике задужене 
за интеграцију Рома на пољу образовања, запошљавања, 
становања, здравства, матичних евиденција, финансија 
и статистике за праћење и извештавање о интеграцији 
Рома

Обезбедили смо техничку и стручну помоћ владама 
у регији за израду годишњих планова и одговарајућег 
буџета за спровођење политика интеграције Рома.
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ГДЕ СЕ РЕГИJА САДА 
НАЛАЗИ?

Економије западног Балкана и 
Турска:

Усвојиле су националне политике интеграције Рома у 
облику стратегија и/или акционих планова

Именовале су националне контакт особе за Роме (НКОР) 
које ће учествовати у пројекту Интеграција Рома 2020, 
предводећи политике интеграције Рома

Усагласиле су регионалне стандарде за праћење и 
извештавање о политикама интеграције Рома

Спровеле су низ различитих мера за интеграцију Рома 
од којих се много очекује са перспективом да буду 
институционализоване 

Потврдиле су потребу за побољшање буџетског 
планирања, расподеле и потрошње средстава за 
политике интеграције Рома

Утврдиле су потребу за уграђивањем ромских питања 
у опште социо-економске политике, посебно политике 
образовања, запошљавања, становања, здравства и 
матичних евиденција

Препознале су да недостаје напредан систем за праћење 
интеграције Рома

Потврдиле су потребу за одлучнијим деловањем у 
решавању дискриминације Рома као основним разлогом 
њиховог сиромаштва, маргинализације и искључености.
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Извор података: Балкански барометар 2016 Савета за регионалну сарадњу, 
истраживање јавног мнења, односно предузећа о ситуацији у регији 
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ШТА     ЕМО ДА УРАДИМО КАКО БИ 
ПРОМЕНИЛИ СИТУАЦИJУ и КАКО?

Сарадња са ЕУ и међународна сарадња 
Извештавање: годишњи извештаји о реализацији и утицају;

Учешће и размена на нивоу ЕУ и на међународном нивоу;

Пресликавање оквира ЕУ и допринос у процесу приступања 
ЕУ.

Регионална сарадња
Састанци на високом нивоу за утврђивање заједничких 
политика;

Састанци Радног тела за управљање пројектом;

Повезивање интеграције Рома са радом Савета за 
регионалну сарадњу;

Видљивост: билтен, интернет страница, монографија.

Институционална подршка за:
Институционалну структуру: НКОР и 
интердисциплинарна тела;

Јачање капацитета: консултативни састанци и обуке;

Предлагање политика: информације о политикама и 
савети;

Националне платформе (форуми за јавни дијалог);

Регионалне радионице за изградњу капацитета и 
размену искустава.
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Рада Крстанови 

Акциони тим за интеграцију Рома до 2020 ради 
на смањењу друштвено-економског јаза између 
Рома и неромског становништва у економијама 
западног Балкана и Турске кроз спровођење 
националних мера које укључују расподелу 
адекватних ресурса и увођење конкретних корака 
у политикe образовања, запошљавања, здравства, 
становања и матичне евиденције. 

Савет за регионалну сарадњу ради на регионалој 
сарадњи и европској и евро-атлантској 
интеграцији jугоисточне Европе како би се убрзао 
развој у регији за добробит свих људи који у њој 
живе. 

Добро. Боље. Регионално. 

Образова    е 
Запош    ава   е
Станова    е
Здравство

А дминистративни асистент 

Орхан Усеин 
Во   а тима 
orhan.usein@rcc.int  

Аленка Верболе 
alenka.verbole@rcc.int    

Александра БоJа   иева
Струч    ак за политике  
aleksandra.bojadjieva@rcc.int  

rada.krstanovic@rcc.int    

Матична евиденциJа
НедискриминациJа

Сма   е   е сиромаштва
Родна равноправност  

ИнтеграциJа Рома 2020
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Акциони тим за 
интеграциJу Рома 
до 2020 Савета за 
регионалну
сарад    у
сачи    аваjу:

Струч    ак за политике  




