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Проектот ќе се спроведува до август 2017 година, и ќе обезбеди директна поддршка на децата и 

жените Роми од Шуто Оризари и Ѓорче Петров во Скопје, конкретно 120 деца на предучилишна 

возраст, 210 деца кои посетуваат основно образование во локалните училишта и 500 мајки и жени 

со пониски нивоа на писменост или образование. 

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со невладините 

организации „Надеж“ и „Дендо Вас“ од декември 2015 го спроведуваат Проектот „Зајакнување на 

капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ (РЕАДЕ). Проектот е 

финансиран од Европската Унија и Програмата за поддршка на родители на Фондациите Отворено 

општество. 

Проектот има за цел подобрување на состојбата на Ромите, која често се карактеризира со 

несоодветни образовни постигања, недостаток на знаења и вештини неопходни за вработување и 

подобрување на квалитетот на животот во домот и заедницата и на финансиската состојба, а со тоа и 

учество во демократските процеси на донесување одлуки на локално и национално ниво.

Проектот содржи активности за подобрување на предзнаењата и подготвеноста на децата на 

предучилишна возраст, подобрување на учењето и постигањата на децата кои посетуваат основно 

училиште, степенот на писменост и информираност кај жените и девојките и за подобрување на 

родителските вештини на ромските семејства. РЕАДЕ воедно се залага за зголемо демократско 

учество во процесите кои се одвиваат во заедницата, преку градење на капацитетите и вклученоста 

на ромите и нивните претставници за мобилизација околу прашања поврзани со дискриминација и 

достапност на квалитетни услуги за жените и децата Роми. 
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ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И СВЕСТА 
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Проектот нуди едукативни активности за деца 

на предучилишна и училишна возраст, 

информативни и едукативни активности за 

родители и млади девојки од локалните 

заедници во Шуто Оризари и Ѓорче Петров и се 

стреми да создаде платформа за соработка со 

останатите локални организации кои работат во 

полето на ромските прашања. Во продолжение 

нудиме повеќе детали за сите овие активности.
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Официјалното отворање на проектот се одржа на 17 мај 2016, во просториите на 

Центарот за социјални иницијативи „Надеж“ во Шуто Оризари. На настанот 

присуствуваа претставници на Делегацијата на Европската Унија, министерствата за 

образование и наука и за труд и социјална политика, училиштата, градинките, 

домашни и меѓународни организации, медиумите и локалната заедница, како и 

корисници на проектот.
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Ÿ Дополнителна додатна настава, и поддршка при пишување домашни задачи се одвиваат редовно во 

дневните центри, со деца од I до VII одделение. Се следат наставните програми за овие одделенија, како и 

активностите кои се спроведуваат во училиштата Браќа Рамиз Хамид и Страшо Пинџур. 

“Моите три деца го посетуваат центарот „Дендо Вас“. 
Задоволна сум од нивната работа и знам дека би било многу 
лошо за децата и за нас ако не постои овој центар. Овде на 
децата им помагаат да учат и да пишуваат домашни задачи. 
Има многу неписмени родители кои не можат да им помогнат 
на своите деца со училишните задачи. Освен децата овде има и 
работилници на различни теми и за нас родителите. Јас 
редовно доаѓам на работилниците затоа што тоа ме 
интересира.“ 

“Mere trin chave avena sine em panda avena ko Centari Dendo vas. Me 
sijum zadovolno lengere bukatar em dzanava kajako ola na kerena bu� 
ka ovel but bilaco e chavenge em amenge. Akate e chavenge 
pozozinena te sikljon em the pisinen pi domasna zadaca. Isi but 
nepismena roditelija emo la nas� te pomozinen pe chavenge te aljoven 
e skolakoro materijali. Akate ko Dendo vas isi amenge e roditelenge da 
rabo�lnice, kola tane ko razlicna teme. Me redovno avava ko rabo�lnice 
soske interesinela man.

АКТИВНОСТИ ЗА ОБРАЗОВНА ПОДДРШКА

Во септември им посакавме добредојде во предучилишните центри на децата од втората генерација 

Во рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку 

образование“, во дневните центри се организираат активности за унапредување на вештините на 

децата на предучилишна возраст и нивно подготвување за тргање на училиште, како и поддршка 

на децата кои веќе се на училиште и тоа: 
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Ÿ Активности за деца на предучилишна возраст со 

кои ќе се работи во едукативни центри, од страна 

на обучени едукатори. Активностите се одвиваат 

секојдневно со времетраење од 3-4 часа и се 

насочени пред сѐ на деца од најранлива категорија 

и деца кои не се вклучени во други установи или 

центри и програми за едукација. Целта на овие 

активности е едукација и подготвување на децата 

за тргнување на училиште, преку зајакнување на 

нивните предзнаења, базична писменост, 

социјализација и познавање на македонскиот 

јазик, во согласностс со спецификите и потребите 

на ромските деца и семејства, но и во корелација 

со Програма за рано учење и развој и Стандардите 

за рано учење и развој .

Селвете Демировска

Selvete Demirovska
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Ÿ Во месец октомври организиравме неколку 

креативни работилници за да го прославиме 

доаѓањето на есента. Ги поканивме родителите, 

бабите и дедовците на нашите ученици за да ни 

помогнат во изработувањето на разни животни 

со помош на паднатите лисја кои ги собиравме 

од под дрвјата. 

„Децата беа љубопитни и постојано поттикнати да прашуваат за се што очекуваа во текот на 

работата, секако иницирани од интересните активности. Родителите имаа желба да научат нешто 

повеќе за особините на своите деца, нивните желби, какви се нивните способности за забележување и 

помнење, и до која мера се тие заинтересирани за стекнување на знаење од одредена област. Исто така, 

заедничката работа на едукаторите, родителите и децата  поттикнуваа  атмосфера на соработка.“  

Симона Палчевска, педагог и обучувач
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Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“
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Децата од центрите на 26 декември го посетија 

„Салон 19,19“  каде што ја  проследија 

новогодишната претстава „Дедо Мраз нѐ сака 

сите нас“. Децата беа многу среќни бидејќи ги 

запознаа Дедо Мраз и неговата помошничка 

Снегулка. Во интерактивниот дел на оваа 

претстава, успеаа да ја запознаат Верче Ѕверче. 

Ја советуваа Верче дека не треба да се тепа со 

децата на улица и дека своите играчки треба да 

ги споделува и со другите деца.

Ÿ Работилници на тема „Сообраќај“ кои имаа за 

цел  да научат како треба да се децата од центрите

однесуваат во сообраќајот и колку е важна 

сообраќајната култура на пешаците и децата за 

одржување на безбеден сообраќај. Децата 

научија како безбедно се преминува улицата, кои 

се различните превозни средства и за што служат, 

потоа заедно со своите родители ги нацртаа 

омилените возила.
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Ÿ Информирање на мајки и млади жени во 

ромските центри на тема: „Пристап до 

институции, потребни документи и процедури 

по сектори“ 

ПОДДРШКА НА ЖЕНИ И СЕМЕЈСТВА
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Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ нуди поддршка за 

семејствата на децата од предучилишта и училишна возраст. Овие активности се одвиваат во рамки на напорите 

за зајакнување на свеста на жените и девојките за нивните права и за можностите кои им се нудат за сопствен 

развој. За таа цел се организираат информативни сесии кои се одржуваат од експерти од различни теми, во 

просториите на локалните дневни центри, на теми кои се релевантни за ромската заедници. Некои од темите кои 

се обработуваат се: здравје и хигиена на децата, женско здравје, безбедно мајчинство, позитивни родителски 

практики за воспитување на децата, социјално и здравствено осигурување, нови закони – права и обврски, право 

на гласање, права на вклучување во демократски процеси итн.

Проектот е добар и сакам да продолжи. Ќерка ми е вклучена во 
едукативниот центар „Надеж“ каде што одлично напредува со 
помошта на едукаторите во центарот бидејќи јас имам 
потешкотии при читањето и пишувањето. За да ги надминам 
потешкоттите кои ги имам при читање и пишување како и да 
можам да им помагам на своите деца со домашните задачи и 
училишниот материјал, вклучена сум во проектот за 
дополнително описменување и многу сум задоволна. Исто така 
редовно присуствувам и на работилниците од кои добивам 
корисни информации за мене и здравјето на моето семејство. 

OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

Roma Parenting Support Projects

Proek� tano shukar I mangava te prodolzinel. Mi chai dzala ko 
eduka�vno centro “Nadez” kote so dzala anglal e arkaja kova so 
dobinelala taro educatojra taro centro soske man isiman pharipa ko 
ci�ba hem pishiba. Bashi te nakavav o pharipa kola isima len anglal o 
ci�ba hem pishiba kote so shaj te pomozinav mire chavenge phishibaja o 
domasna zadace, chivdi sium ko proek� kote so shaj te pherav miro 
dzandipa hem but sium zadovolno. Hem isto agjar pose�nava o 
rabo�lnice kotar so dobinava but shukar informacie mange basho 
sas�pe mire familijake.  

Сабухана Јашар 34 години

Sabuhana Jashar

ИНФОРМАТОР                              ДЕКЕМВРИ 2016

Од работилниците наменети за мајки, особено како важни би ги издвоила оние каде зборуваме за вештините во 

родителството. Беа презентирани и родителските стилови во воспитувањето и нивниот ефект во 

однесувањето кај децата, беше ставен акцент на границите во воспитувањето и преку практични примери 

како грешките во воспитувањето влијаат во развојот на личноста на детето/непосредно и долгорочно. Сите 

овие практики беа поткрепувани со практични примери што влијаеше мајките многу добро ги разберат овие 

вештини и со заинтересираност да ги следат предавањата а преку интеракцијата, односно работилните да ги 

препознаат сопствените грешки и научат како истите да ги надминат. Мајките покажуваат голем интерес, 

подобро разбирање, освестување и сфаќање на клучните поенти што се важни за доброто родителство.“ 

Мери Бошкова, детски психијатар и обучувач во ромските центри
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Работилница за човекови права

Човековите права се основа за демократско и активно функционирање на заедницата. Во дневните центри се 

организираа активности за зголемување на свесноста кај луѓето за нивните права, слободи и обврски низ 

учење за демократијата. Избирачкото право, исто така е загарантирано со Уставот на РМ, на работилниците со 

родители од едукативно-информативен карактер разговараваме за правата и обврските на граѓанинот, со 

акцент на постапката за остварување на избирачкото право, правото на избор, правото на глас, на мислење и 

одлучување, со цел да бидеме информирани и активни граѓани, кои ги знаат своите права.

ВКЛУЧЕТЕ СЕ

Доколку сакате да дознаете повеќе за активностите за образовна поддршка или поддршка на семејствата во 

рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“, 

или сакате да спорелите свои искуства во оваа област, контактирајте ги дневните едукативни центри: 

Шуто Оризари 

Центар за социјални иницијативи „Надеж“ 

ул. Гвадалахара бр.20 

тел: 02/ 2650644

h�p://csinadez.mk/

Ѓорче Петров

Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“ 

ул. Бертланд Расел бр.40 

тел: 02/ 2036316

h�ps://www.facebook.com/Associa�on-center-for-educa�onal-support-of-children-Dendo-Vas-290305514426091/

Centre for Social Initiatives Nadez
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Centre for Social Initiatives Nadez
Центар за социјални иницијативи „Надеж“ Здружение Центар за образовна поддршка „ДЕНДО ВАС“

 Association Centre for Educational Support DENDO VAS

Во рамки на Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ 

постојано се споделуваат информации и ресурси за зајакнување на капацитетите на локалните организации кои 

се насочени кон подобрување на социо-економските услови на Ромите и нивно образование. Во желба оваа 

соработка понатаму да се афирмира и продлабочува, Ве покануваме да ја посетите нашата инетернет страница, 

да ни пишете и испратите информации за своите активности или да не посетите. 
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ПОДДРШКА НА ОРГАНИЗАЦИИ

Меѓународни средби

X Средба на Европската платформа за инклузија на Ромите: 
„Заедничка одговорност на сите“

Европската платформа за инклузија на Ромите придонесува за поголема сензитивност на европските и на 
националните политики кон потребите на Ромите. Десеттата средба на платформата се одржа во Брисел, во 
ноември 2016 г., со учество на претставници на државни и локални власти од земјите членки и кандидатки, 
меѓународни организации, граѓанското општество кое се бори на европско или национално ниво за правата на 
Ромите, медиуми и експерти. 

Засегнатите страни играат различни улоги во зависност од нивниот мандат, надлежности и компетентност. 
Сведоци сме на значајни чекори кои се презедоа во минатото во развивање на политики, правни и финансиски 
инструменти и координативни механизми со цел подобрување на состојбата на Ромите во Европа. Но има уште 
многу пат да се изоди за да се постигнат вистински промени во животот на ромските заедници. Платформата се 
стреми кој разгледување на политики за заедничка одговорност на ниво на ЕУ, и на национално и локално ниво. 

Активното учество и застапеност на Ромите во процесот на инклузија, оснажувањето на ромските жени и млади 
и заштитата на децата Роми се клучните цели кон кои треба да се стремат сите во рамки на своите ингеренции. 
Политиките за инклузија на Ромите треба воедно да се насочени кон не-ромското населени со цел елиминирање 
на дискриминацијата и зачувување на ромската култура и идентитет. 

За повеќе информации околу Платформата и средбата, посетете ја страницата
h�p://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=36992

Публикации

На средбата се презентираше извештајот на Агенцијата на Европската Унија за фундаментални права, во која се 
претставени резултатите од второто истражување за дискриминацијата на Ромите. 

Нагласувајќи ги постоечките бариери во вработувањето, образованието, домувањето и здравствената заштита, 
овој извештај открива дека 4 од 10 испитаници – Роми се соочиле барем еднаш со дискриминација во 
последните 5 години, но само еден незначителен дел презеле акција. Овој извештај презентира клучни 
информации и претставува единствен извор за сите кои се посветени на идејата за еднаков третман на Ромите во 
однос на нивните фундаментални права.

Извештајот е заснован на информации од 34.000 лица кои живеат во ромски семејства во 9 земји членки на ЕУ, 
добиени во над 8000 интервјуа со Роми. Нуди дел од резултатите и наодите кои произлегуваат од Второто 
истражување за малцинства и дискриминација спроведено од Агенцијата на Европската Унија за 
фундаментални права (EU-MIDIS II), кое се спроведе со 26.000 луѓе со етничко или мигрантско потекло кои 
живеат во ЕУ. 

За повеќе информации околу Извештајот, посетете ја страницата
h�p://stepbystep.org.mk/WEBprostor/READE/fra-2016-eu-minori�es-survey-roma-selected-findings_en.pdf
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Со финансиска под дршка од Мрежата на 

практичари за ран детски развој на децата Роми 

(The Romani Early Years Network – REYN) на 

Меѓународната асоцијација „Чекор по чекор“ во 

Скопје, во периодот од 26 до 29 јануари 2016 се 

одржа четиридневна обука за локални акции за 

деконструирање на предрасудите кон Ромите, 

насловена „Живи библиотеки“.  На истата 

учествуваа 16 учесници од 8 држави, а за нејзино 

спроведување беа задолжени претставници од 

организацијата Абичита (итал. ABCittà).

За повеќе информации за Проектот 

„Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ обратете се до Елена 

Мишиќ, менаџер на проектот, преку е-пошта на:  или посетете ја интернет страницата elena@stepbystep.org.mk

на Фондацијата „Чекор по чекор“ или

 Делегацијата на Европската Унија во Р. Македонија
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Градење капацитети

Меѓународна мрежа на практичари за ран детски развој 
на деца Роми – REYN

Мрежата REYN е дел од Меѓународната асоцијација Чекор по чекор, во соработка со иницијативата 'Kopaçi' на 
Програмата за рано детство на Фондациите отворено општество. 

Мрежата поврзува 450 поединци практичари во областа на раниот детски развој и учење кои работат со деца 
Роми и нивните семејства во 32 земји во Европа, Азија и Америка. Досега се воспоставени национални мрежи 
во 9 земји и се планира формирање на нови. 

Мрежата промовира анти-дискримиција, почит за различности и рамноправност во професионалната работа 
и се стреми кон еднаквост на ромските деца низ пристап до квалитетни услуги за ран детски развој. 
Практичарите се од клучна важност за промовирање на социјална правда и инклузија, и REYN се стреми да ги 
надградува нивните компетенции како носители на промени. Таа претставува заедница за учење која им 
овозможува на практичарите да ја подобрат својата самодоверба, знаења и вештини, да стекнат признание за 
своите напори и да се залагаат во име на децата Роми и нивните семејства и заедници. Ги покануваме сите 
практичари кои работат со деца и семејства Роми да ни се придружат. 

Цели на Мрежата REYN се:

Ÿ поддршка на развојот на вештини и добри практики
Ÿ споделување на знаења кои потекнуваат од искуства во работата со ромски семејства и деца
Ÿ воспоставување на ефективни партнерства меѓу сите практичари, Роми и не-Роми, кои работата со деца 

и семејства Роми
Ÿ поддршка на професионалниот развој на сите кои работат со овие маргинализирани и исклучени групи.  

За повеќе информации околу Мрежата, нејзиниот Манифест (достапен на дијалектите Rumungricko-Arlisko и 
Vlaxicko Boldimo и како да се вклучите посетете ја страницата h�p://issa.nl/reyn
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