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Име на проектот: „Преку мобилни тимови до социјални права за Ромските семејства во
Шуто Оризари“
Период на спроведување: Април-Декмври 2016 година
Цели на Проектот:
▪
▪
▪

Откривање и превенција на социјалните проблеми кои го попречуваат развојот на
поедници, групи или самата заедница.
Вмрежување на институциите во процесот на давањето услуги на граѓаните, воедно и
менаџирање на случаи кои бараат посебно внимание и третман
Зголемување на информираноста и олеснување на пристапот до социјалните права на
ранливи групи .

Целна група: Ранливи групи на кои им отежнат пристапот до социјалните права, во општина
Шуто Оризари
Мапирање на Ромски семејства во нас. Шуто Оризари
Во рамките на истражувачкиот дел од проектот, на територијата на општина Шуто Оризари се
спроведе анкета на 100 семејства Роми, кои припаѓаат на маргинализирани групи население, со
низок социо-економски статус и живеат во крајно супстандардни услови.
Со оваа анкета опфатени се 100 семејства и тоа 575 членови (прв терен идентификувани 299
членови и втро терен 276членови) од кои 390 се деца (прв терен идентификувани 207 деца и
втор терен 183). Во брачна заедица живеат 29 семејства а додека 71 живеат во вонбрачна
заедница.
Со истражувањето беа идентификувани и 8 семејства кои имаат статус на мигранти- повратници
од Европските земји (Италија, Германија, Франција и Шпанија).
Информираност на ранливите групи за пристап до социјалните права
Информираноста и познавањето на социјалните права и користењето на државните социјални
услуги од страна на семејставата, на скалата од 1-5 се покажа дека од 100-те семејства делумно
ги препознаваат социјалните права. Во таа насока се одржаа и две тематски Работилици со 100
семејства каде истите се запознаа и информираа но и упатија до институции за остврување на
социјална заштита.
Корисници на социјална помош
Користењето на социјална парична помош од страна на анкетираните семејства не е во голем
обем. Имено, од 100 анкетирани семејства во Шуто Оризари, само 29 се корисници на социјална
парична помош, ППП 6 семејства и 3 за трето дете.
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Не примаат социјална 62
парична помош
Образовен статус
Согласно со образовниот статус од добиените податоци за истражување: 158 возрасни лица
немаат образование, 27 со незавршено основно образование, 13 со степен на завршено основно
образование, 3 лица имаат завршено тригодишно средно образование и едно лице со изучен
занает-чевлар.
Децата Роми не се доволно вклучени во училиштата поради ниската свест кај родителите за
значењето на образованието. Во исказите на родителите како причина ја наведуваат и ниската
материјална и финансиска неможност за вклучување на нивните деца во училиште. Од 390 деца
само 94 се вклучени во образовниот процес, прекин има кај 60 деца а ниту едно дете на посетува
претшколска установа/градинка.
Малолетнички бракови:
По однос на податокот добиен од истражувањето, склучени се 56 детски бракови. Семејствата не
изразија желба да зборуваат сметајќи го ова прашање како прашање на традицијата, на
семејството и на заедницата, но од друга пак страна како причина која го одобруваат раното
стапување, ја наведуваат необразованоста, нискиот социо-економски статус и сиромаштијата.
Во истражувањето се идентификувани и лица без лична документација (18 возрасни лица родители и 69 деца).
Препораки
Од аспект на корисниците на Дневниот Центар и искуството од работата со ранливите
групи во општина Шуто Оризари, се покажува потребата од континуирано работење на
решавање на најразлични проблеми и овозможување пристап до социјалните права и
улуги, особено во неколку домени.
Социјални права од областа на социјалната и здравствената заштита
- преку зголемена информираност на ранливите групи за пристапот до социјалните и
здравствените услугги,
- зајакната соработка со министерствата, институциите и граѓанските организиации кои делуваат
на ова поле
Вработување
Зголемување на транспаретноста, информираноста и достапноста на активните мерки за
вработување за ранливите групи.
Образование
- Зголемување на неформалните капацитети за вклучување во предучилишно, основно и средно
образование.
- Промовирање на стручното образование, или занимања преку кои младите невработени
подиректно би можеле да се вклучат на пазарот на трудот. Ова може да биде реализирано преку
претходен воспоставен линк за курсеви понудени од страна на граѓански организации, заради
подигнување на образовниот потенцијал.

