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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Студијата претставува резултат од истражувањето на состојбата на жените и децата Роми во рамки 
на проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“. 
Во неа е направен увид во ефектите од националните политики и локалните активности, земајќи ги 
како основа државните стратегии за Роми, меѓународни извештаи за имплементација на 
националните политики, истражувања и национални извештаи од невладиниот сектор, дополнети 
со податоци и информации собрани во текот на подготвувањето на прегледот и воопшто во текот на 
спроведувањето на Проектот. Фокусот на студијата е ставен на неколку клучни подрачја кои ја 
дефинираат состојбата на Ромите во државата, како: домување, вработување, образование и 
здравство. 

Генерално гледано, имплементацијата на државните политики за Роми предизвика подобрување 
на состојбата на ромската популација. Сепак, поради низа проблеми во мониторингот на 
напредокот, тешко е да се констатира колку тоа е резултат од државните политики и иницијативи, а 
колку од иницијативите на граѓанското општество. Често, податоците кои се составен дел од 
анализите кои претходат на утврдувањето на приоритетните цели и видовите на иницијативи кои се 
спроведуваат или треба да се спроведуваат во иднина, создава впечаток на неконзистентност во 
пристапот и ја замаглува вистинската слика за состојбата на Ромите.

Истражувањето во голема мерка ја потврди повеќепати констатираната незадоволителна состојба и 
проблемите со кои се соочуваат Ромите во државата, особено во однос на домувањето и квалитетот 
на инфраструктурата. И покрај сите настојувања (национални, колективни и индивидуални), 
домувањето останува еден од посилните фактори кои негативно влијаат врз севкупната состојба на 
ромската популација. Тоа неповолно влијае и врз други аспекти од животот на Ромите, особено врз 
образованието и развојот на децата, и хигиената, здравјето и безбедноста на семејствата.  

Во поглед на вработувањето, државните политики воглавно се концентрираат на посредување и 
информирање, организирање на обуки, ангажман на јавни, често комунални, работи,  и 
вработување на Ромите во јавната администрација. Воедно, Ромите се најголеми корисници на 
социјални трансфери од државата.

Невработеноста кај Ромите е поголема одошто кај другите етнички групи во земјава. Кога се 
вработени, Ромите често ги пополнуваат најниско платените и најтешките работни места, и се 
ангажирани на определено време или сезонски работи. Тоа воглавно се должи на нискиот степен на 
образование и немањето квалификации за посложено работно ангажирање.  

Ефектите од имплементацијата на државните политики се најсилно изразени во подрачјето на 
образованието. Очигледен е напредокот во запишување, редовно посетување и завршување на 
образованието кај децата. Образовната ексклузија е позабележителна кај родителите и другите 
возрасни лица. 

Постигнат е голем напредок во однос на административното уредување на здравствената заштита, 
особено кај обезбедување на здравствено осигурување и изборот на матичен лекар како и во 
зголемувањето на бројот на децата кои редовно се вакцинираат и одат на систематски преглед, и на 
жени кои се пораѓаат со стручна помош. 

Останува проблематичен нискиот процент на Роми опфатени со посети од патронажната служба, 
доставувањето покани за вакцинација, а треба да се зајакне и поддршката од здравствените 
медијатори. Во овој контекст, постои слабост во информативни активности од страна на надлежните 
служби како и евидентирана незаинтересираност и/или проактивност на самите испитаници. 
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И покрај направените напори за подобрување на состојбата, голем дел од Ромите с уште се è 
чувствуваат дискриминирани во процесот на добивање здравствени услуги.

Подобрување на состојбата на Ромите има потреба од интегрален пристап во решавањето на овој 
проблем. Тоа подразбира зајакнување на информативните кампањи во ромските заедници и 
активна вклученост на државата во ова прашање, а особено на политичарите од ромска 
националност, на локалната власт и на граѓанскиот сектор. Не е доволно преземање на парцијални 
мерки кои се фокусирани само во образованието, само во домувањето и сл. Потребно е преземање 
на паралелни и интегрирани политики за развој, како што се оние кои се однесуваат на економскиот 
развој (можности за вработување) и подобрување на социо-културна средина во ромските 
заедници, кои содржат компоненти на домување, образование и здравство.
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ЗА ПРОЕКТОТ 

Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ 
( ) е 20-месечна Roma Empowerment and Awareness for Democracy through Educa�on Project - READE
иницијатива финансирана од Европската Делегација во рамки на програмата Европски инструмент 
за демократија и човекови права и програмата за поддршка на родителите Роми на Фондациите 
Отворено општество, која ја спроведува во партнерство Фондацијата Чекор по чекор Македонија 
со Здружението Центар за образовна поддршка Дендо Вас и Центарот за социјални иницијативи 
Надеж. Има за цел да придонесе кон подобрување на состојбата на ромската заедница, која се 
карактеризира со несоодветна образовна свест, учество и постигања, недостаток на знаења и 
вештини за подобрување на вработливоста и квалитетот на животот во домот и заедницата, што 
резултира со незадоволителна финансиска состојба на ромското семејство и неповолно влијае врз 
ползување на можностите за образование, вработување и учество во процесите на демократско 
донесување одлуки на локално и национално ниво. Во две Општини - Шуто Оризари и Ѓорче 
Петров, проектот развива и пилотира механизми за подобрување на образовната успешност и 
напредокот на деца на возраст од 5 до 12 години и на нивоата на информираност, свесност, знаење 
и вештини на жените Ромки, со што придонесува за развој на култура на учење и образование како 
инструмент за остварување на правата на децата, жените и етничките малцинства. Специфичните 
цели на проектот се:

· Подобрување на образовните постигања, вклучувајќи предзнаења на деца во годината пред 
поаѓање во прво одделение, успехот на ученици од 1 до 7 одделение, и степенот на 
писменост кај млади девојки и жени,    

· Подигање на нивото на информираност и подобрување на вештините кај Ромките за подобро 
родителство и проактивно одговорно граѓанство, 

· Унапредување на демократското учеството на Ромите во процеси во заедницата и 
подобрување на капацитетите и вклученост ана ромските НВО во третирање на квалитетот на 
и дискриминацијата во услугите за жени и деца. 
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 ЗА ПОЛИТИКИ ЗА РОМИТЕ  
 
Поширок контекст на политики 
 
Ромите се најголемото етничко малцинство во Европа и со векови се нераздвоен дел од 
европското окружување и општеството. Но и покрај напори на национално, европско и 
меѓународно ниво за подобрување на заштитата на нивните фундаментални права и 
подобрување на нивната социјална инклузија, голем број Роми „сè уште се соочуваат со длабока 
сиромаштија, вкоренета социјална ексклузија, пречки во остварувањето на основните права, и 
дискриминација. Овие проблеми влијаат врз пристапот до квалитетно образование, што од своја 
страна ги поткопува нивните шанси за вработување и заработувачка, квалитетно домување и 
здравје, и го ограничува нивниот капацитет за целосно искористување на сопствениот 
потенцијал.” 1  
 
Силен поттик за зголемено фокусирање на состојбата на Ромите на меѓународен план, беше 
прогласувањето  на Декадата на инклузијата на Ромите 2005−2015, во вид на политичка и 
финансиска заложба на меѓународно ниво и поттикна и поддржа девет влади во Источна 
Европа, вклучувајќи ја и ПЈРМ, во осмислување планови и активности за намалување на социо-
економскиот јаз кој ги одвојува Ромите како малцинство од другите европски граѓани .  
 
Со учеството во Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, државата се обврза да работи на 
подобрување на економскиот статус и социјалната инклузија на ромското население, меѓу 
другото и преку:  

· донесување на национални акциони планови (НАП) во четири приоритетни области: 
домување, образование, вработување, здравство; 

· обезбедување на финансиски ресурси за спроведување на предвидените активности;  

· подобрување на координацијата меѓу министерства и другите релевантни институции и 
организации;  

· ефективно учество на граѓанското општество и ромските невладини организации во 
имплементација и мониторинг на НАП-овите; 

· собирање и обезбедување на расположливи дисагрегирани податоци;  

· воспоставување на ефективен систем на мониторинг на национално ниво за мерење на 
напредокот.   

 
Државата досега, како основа и платформа за планирање, финансирање и спроведување на 
активности во рамките на оваа своја обврска, има усвоено две стратегии во рамките на 
Декадата, Стратегија за Ромите во Република Македонија, (2005) и Стратегија за Ромите во 
Република Македонија 2014-2020 (2014), а од нив се произлезени повеќе документи, ревизии и 
акциски и работни планови.2   
 
Ромите во земјата 
 
Според последните службени податоци од 2002 г, во државата живеат вкупно 53.879 Роми, што 
претставува 2,66% од населението. Преглед на популацискиот тренд покажува благ но скоро 
постојан пораст на населението. Преглед на движењето на ромското население во последниве 60 
години го покажува порастот на населението. 

                                                 
1 Chris�ne O’Hanlon, The European Struggle to Educate and Include Roma People: A Cri�que of Differences in Policy and 
Prac�ce in Western and Eastern EU Countries,  Social Inclusion (ISSN: 2183-2803) 2016, Volume 4, Issue 1, Pages 1-10 Doi: 
10.17645/si.v4i1.363 
2 h�p://www.mtsp.gov.mk/dokumen� -642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 
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 Табела
 
1. Роми

 
во државата според минати пописи, број и % од вкупното население

  

Година  1953 1961 1971 1981 1991 1994 2002 

Бр. 20 462 20 606 24 505 43 125 52 103 43 707 53 879 

% 1,57 1,46 1,49 2,26 2,56 2,25 2,66 

 
Граѓанските организации од друга страна посочуваат поинакви бројки, меѓу 150 и 200.000 Роми 
жители на државата. Точната бројка се наоѓа некаде помеѓу, а разликите меѓу другото може да 
се објаснат и со следниве причини:  
− Практиката кај дел од ромското население да го менуваат живеалиштето, што го отежнува 

попишувањето; 
− Дел од ромското население кое живее заедно со мнозинското население од други етнички 

групи често се изјаснува со друга етничка припадност (најчесто како мнозинското 
население). Ова може да е случај со Ромите кои живеат заедно со Албанци или Турци или во 
рурални подрачја. Ова понекогаш се должи на влијанието на религијата, и Ромите се 
изјаснуваат исто како мнозинството.  

− Дел од ромското се изјаснува исто како и членовите на друга етничка гр упа поради желбата 
да избегнат асоцијација со припадноста „Роми”, што понекогаш се смета дека означува 
сиромаштија, слабо образование или маргинализираност.  
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ЗА ПРЕГЛЕДОТ 
 
Методологија 
 
Меѓу мноштвото комплементарни елементи на проектот, еден дел е посветен на оснажување, 
зајакнување и демократизација на Ромите. Со цел стекнување увид во ефектите на 
националните политики и локалните активности кои работата на ова прашање, проектните 
партнери спроведоа партиципативен преглед на состојбата на жените и децата Роми во двете 
заедници каде тој се спроведува, земајќи ги како појдовна основа подр ачјата и прашањата 
зацртани во државните стратегии за Роми, имено домување, вработување, образование и 
здравство. Прегледани се повеќе стратешки документи и извештаи подготвени од владата во 
процесот на мониторирањето и известувањето за состојбата на Ромите, од меѓународни 
организации и невладиниот сектор, дополнети со податоци и информации собрани во текот на 
подготвувањето на прегледот и воопшто во текот на спроведув ањето на Проектот. Одржани се 
повеќе интервјуа и фокус групи, а спроведена е и анкета со 91 корисничко домаќинство. Овде 
претставените наоди и толкувања имаат помалку за цел проценка на спроведувањето на 
државните стратегии за Роми, а повеќе утврдување на ефектите кои овој процес имал и/или има 
врз животот на проектните корисници од општините Шуто Оризари и Ѓорче Петров. 
Препораките се наменети да ги посочат областите каде се потребни дополнителни или идни 
напори. 
 
Методологијата се состои од следниве истражувачки техники:  

- анализа на постоечките стратегии и различни извештаи3, со цел утврдување на општата 
состојба и напредокот или постигањата, но и недостатоците во спроведувањето на 
планираните активности и преземените обврски; 

- анкета на ставовите на корисниците, со цел утврдување на состојбите кај проектните 
корисници во споредба со целите и/или активностите утврдени во двете стратегии ; 

- интервјуа/фокус групи со проектните корисници и засегнатите страни, со цел 
верификација на добиените резултати и стекнување на подетални сознанија во врска со 
наодите од анкетата.   

 
Карактеристики на примерокот 
 
Истражувачките наоди се засновани на одговорите на 91 испитаник како појдовна основа, од 
исто толку домаќинства со разновидна структура и карактеристики од проектните локации во 
Шуто Оризари (53 домаќинства) и Ѓорче Петров (38 домаќинства). Примерокот е со следниве 
карактеристики: 

- 85% испитаници (93%) се жени; 
- просечната возраст на испитаниците е 34 години; 
- испитаниците живеат во различни видови домаќинства: 38% се семејства со два 

родитела а 1% со еден родител, 53% од домаќинствата се проширени семејства, а во 8% 
од домаќинствата живее повеќе од едно семејство ;  

- просечниот број членови во домаќинствата е 6,2, со 3,3 возрасни членови во просек; 
- во сите од домаќинствата живеат деца, што е разбирливо, бидејќи најголем дел од 

проектните активности се наменети за поддршка на образованието на децата и 
вештините на родителите. Вкупниот број на деца е 262, со просечно 2,9 деца по 
домаќинство. Во примерокот има 9 домаќинства со 5 или повеќе деца, а 10 се со едно 
дете. Просечната возраст на опфатените деца е 8,1 година.  

 
Другите карактеристики се дел од наодите кои се однесуваат на 4 подрачја кои се анализираат и 
се дадени во соодветните поглавја.  

                                                 
3 Во Прилог e даден преглед на Препорачана литература.   
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Ромите во Општина Шуто Оризари 
 
Местоположба: Шуто Оризари почнува да се развива кон крајот на 1963, со населување на 
првите жители, претежно Роми. Името потекнува од зборот “шуто” што во превод значи 
неплодно. Во 1996 година Шуто Оризари заедно со двете села во околината - Горно и Долно 
Оризари, формираат самостојна административна единица - Општина Шуто Оризари, лоцирана 
на северниот дел на градот и се граничи со општините Бутел и Чучер Сандево . Општина Шуто 
Оризари е првата општина во светот со мнозинско ромско население, зафаќа површина од 7,48 
км² и има густина на населеност од 2.943,75 жители/км². 
 
Население: Според пописот на население од 2002 година, вкупното население во општина Шуто 
Оризари изнесува 22017 од кои 13342 (60,6%) се Роми, 1438 (6,53%) Македонци, 6675 (30,32%) 
Албанци, и помал број Турци, Срби, Бошњаци и други. 
 

  Табела 2. Општи карактеристики на населението во Шуто Оризари 
 
Вкупно 
население 

 
жени 

 
мажи 

 
Писмени* 

 
Неписмени* 

 
домаќинства 

 
станови 

Просечен број 
на членови во 
домаќинството 

22 017 10941 11076 15890 1809 5102 5263 4.32 

  * Население на возраст над 10 г.  
 

Вработеност: Бројот на невработени лица со место на живеење во Општината Шуто Оризари, а 
евидентирани во Центарот за вработување на град Скопје изнесува 2073. Од 465 лица активни 
баратели на работа (123 жени, 342 мажи) 269 лица се Роми (63 жени, 206 мажи), а од 1608 
пасивни баратели на работа (553 жени, 1055 мажи), 1034 се Роми (369 жени, 665 мажи). 
 
Образование: Мнозинството жители на Општина Шуто Оризари на возраст над 15 години 
(52,27%) имаат завршено само основно образование, 30% немаат ниту основно образование. 
Службената стапка на неписменоста е повисока кај женското население , иако овие податоци 
треба да се земат со резерва, бидејќи според официјалната статистика писмен е секој оној кој 
има завршено 4 одделение основно училиште, што не одговара на реалната состојба. 
 
  Табела 3. Степен на образовно кај населението над 15 г. 
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бр. 15481 1869 2635 8092 2611 59 98 2 1 114 

%  12,07 17,02 52,27 16,87 0,38 0,63 0,01 0,01 0,74 
 

 Табела 4. Стапки на писменост кај населението над 10 г. 
Вкупно 

писмени 
Писмени 

мажи 
Писмени 

жени 
Вкупно 

неписмени 
Неписмени 

мажи 
Неписмени 

жени 

15890 8496 
53,5% 

7394 
46,5% 

1809 361 
20% 

1448 
80% 

 
На територијата на општина Шуто Оризари има една јавна градинка, ЈОУДГ – „8-ми Април“ која 
згрижува деца од две до шест години; во текот на 2016 г. градинка/дневен центар посетувале 
вкупно 179 деца (86 девојчиња и 93 момчиња). Оваа бројка е исклучително ниска, со оглед на 
фактот што во периодот од 2011 до 2014 г. (четири генерации од години кога се родени децата 
кои во 2016 имаат од 2 до 6 г.), во општината се родени 1942 деца (460 во 2011, 509 во 2012, 478 
во 2013 и 495 во 2014 година. Ова значи дека стапката на опфат изнесува 9,2%.  



 

Во општината постојат две основни училишта, ОУ „Браќа Рамиз Хамид“ (македонски наставен 
јазик, 2022 ученици во 79 паралелки) и ОУ „26-ти Јули“ (албански наставен јазик, 1963 ученици 
во 76 паралелки). Во септември 2015 година се отвори средното училиште  „Шаип Јусуф “со 
капацитет за околу 900 ученици во повеќе струки: здравствена, градежно-геодетска, 
угостителско-туристичка, економско-правна и трговска, и лични услуги. 
 
Социјална заштита: Според податоците за 2015 година добиени од  ЈУМЦСР Скопје -Одделение 
за остварување на правата од социјална и детска заштита на подрачје на општината: 

- 390 лица користат право на постојана парична помош,4   
- 1500 семејства користат право на социјална парична помош, 
- 500 лица користат право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице,  
- 700 семејства користат право на родителски додаток за трето дете, 
- 29 жени користат право на родителски додаток за четврто дете, 
- 160 жени користат право на посебен додаток за дете.  

 
Сите корисници на постојана и социјална парична помош кои редовно ги плаќаат сметките за 
струја имаат право на месечен паричен надоместок во износ од 700,00 денари. 
 
Во општината постои народна кујна каде најсиромашните жители на општината добиваат еден 
оброк на ден и тоа ручек. Вкупно 130 семејства имаат решение за добивање оброк од народната 
кујна. Во општината не постои дом за стари лица.  
 
Во доменот на здравството, мора да се напомене дека особен проблем претставува фактот што 
во општината нема матичен  гинеколог.   
 
Ромите во Општина Ѓорче Петров  

 
Според пописот од 2002 година, општина Ѓорче Петров има 41 634  жители, од кои  Роми се 
1249. Според невладините организации, овој број е поголем и се движи околу 4000.  
Мнозинството Роми се населени во населбата Даме Груев која има 15 500 жители , од кои 
според невладините организации околу 2500 се Роми. Како и во останатите ромски маала, 
Ромите и овде се мошне сиромашни и живеат воглавно од социјална помош, собирање пластика 
и во помала мерка помалку продавање на текстил. До неодамна, голем дел од ромското 
население немаше лична документација, но благодарение на активностите на НВО-ата Дендо 
Вас и Лил, овој проблем се надмина.  
 
Во населбата Даме Груев  има едно основно училиште – „Страшо Пинџур“ и една градинка – 
„Росица“ . Во основното училиште во учебната 2015/16 учеа вкупно 614 ученици од кои 157 
Роми. Бројот на ромски ученици во претходните години беше поголем , но потрагата по подобар 
живот принуди многу семејства да заминат во странство. Во голем број случаи, враќањето на 
семејствата не беше проследено со враќање на децата на училиште. Дел од децата Роми им 
помагаат на своите родители во работата така што собираат пластика, сечат дрва, или собираат 
овошје и зеленчук што се фрла од локалниот пазар, што неминовно го намалува времето што 
треба да го поминуваат во учење. Во населбата има и семејства кои просат на семафори и по 
згради. 
 
Ромската заедница во оваа населба е мошне затворена и патријархална; во куќата се почитува 
„гласот“ на мажот. Многу мал дел од жените работат и можат да влијаат на домашните одлуки.  
Поголем дел од жените се неписмени или полуписмени.   

                                                 
4 Од корисниците на социјална помош и постојана парична помош скоро 80% Роми, 20% се од Албанци и околу 0,5% 
се Македонци. 
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ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ СОДРЖАНИ ВО СТРАТЕГИИТЕ ЗА РОМИ  
 
ПОДРАЧЈЕ 1 - ДОМУВАЊЕ 

 
Стратегијата за Ромите 2005-20155 се обидува врз основа на повеќе меѓународни документи, да 
ја зацрта рамката за адекватно домување под која се подразбира не само „адекватно 
засолниште туку се смета повеќе од кров над главата. Тоа исто така значи адекватна приватност, 
адекватен простор, физичка достапност, адекватна безбедност, безбедност на престој, 
структурална стабилност и трајност, адекватно осветлување, греење и вентилација, адекватна 
основна инфраструктура како што е водоснабдувањето,  санитарната мрежа и собирањето на 
отпадот, адекватен квалитет на околината и фактори врзани со здравјето, како и адекватна и 
пристапна локација во однос на работата и основните услуги”6.   
 
Големо мнозинство Роми (95%) живеат во урбани населби, претежно во посиромашни реони 
(гета) или во предградија. Населбите и ромските живеалишта често се карактеризираат со:  
- нејасен сопственички статус7

 

надвор од урбаното планирање (непоседување имотен лист); 
- нерешени основни инфраструктурни услови: 

o немање струја или вода 
o бактериолошка неисправност или загаденост на водата 
o отсуство на канализациска мрежа 
o неасфалтирани улици 
o отсуство на улично осветлување 
o нередовно или непостоечко собирање на сметот и отпадот  
o преоптовареност на постојната комунална мрежа поради растечката густина на 

население на иста површина (традиционално живеење во семејни заедници)   
 
Стратегијата го наведува истражувањето на домаќинствата од 2000 г. во општина Шуто 
Оризари8, чии резултати посочуваат дека населбата е релативно урбанизирана, имено:  

- Над половина од семејствата живеат во заедница со уште едно семејство. 
- кај 40% од анкетираните на еден член во семејство просечно следуваат од 2-5 м2 

простор. 
- Санитарниот јазол се наоѓа во дворот во 48% од случаите, додека 10% воопшто го 

немаат. Тоалет во куќата имаат 7%, а тоалет со бања 45%, а 85% од случаите се врзани во 
санитарниот систем.  

- 3% од семејствата немаат пристап до вода (користат вода од други лица), 40% имаат 
вода во дворот, а 57% имаат водовод дома.  

- Улиците се асфалтирани пред 34% од анкетираните домови, делумно кај 52% а воопшто 
нема асфалтирани улици кај 14%.  

- Неосветлени се 36% од улиците, делумно или ретко 27% а осветлени 37%.  
 
Комплементарното истражување во ромските населби9 надвор од Шуто Оризари отсликува 
мошне полоша состојба со домувањето: 

- 30% од испитаните семејства живеат во импровизирани или монтажни куќи. 
- Половина од семејствата живеат во простор под 5 метри квадратни по член на семејство. 

                                                 
5 МТСП, (2005): Стратегија за Ромите, Скопје 
6 Дефиницијата е преземена од член 60 од „агендата на Хабитат  (ОН)“ 
7 Според некои проценки, околу 70% од Ромите немаат документ за сопственост врз своето живеалиште.   
8 Уницеф, Светска банка (2000): Студиски проект: Вулнерабилноста на децата Роми во Општина Шуто Оризари, 
Скопје 
9 Уницеф, Светска банка (2000): Студиски проект: Вулнерабилноста на децата Роми во дисперзираните ромски 
заедници во Скопје, Скопје   

- 78% од семејствата немаат санитарен јазол во домот, само во дворот, 6% имаат тоалет во 
својот дом, а 16% покрај тоалетот и бања. 
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- 27% од семејствата не се врзани со санитарниот систем, а 23% имаат септички јами,  
- 15% од семејствата користат туѓ пристап кон вода, 59% имаат вода во својот двор, додека 

само 26% вода во својот дом. 

Врз основа на оваа констатирана состојба, Стратегијата ги зацртува следниве цели:
• легализација на дивите градби;  
• создавање фонд за поволни заеми или донации за изградба или доградба 

за најзагрозените категории;  
• утврдување минимум стандарди за изградба на соодветен дом;  
• изградба на поголем број социјални живеалишта;  
• приклучување кон водоводна и канализациона мрежа, како и нивно 

вклучување во легалниот систем на наплата;  
• електрификација и легализација на електричните приклучоци;  
• асфалтирање на улиците;  
• редовно собирање на отпадот;  
• едукативни активности за заштита на животната средина.  

 
Ревизијата на националните акциски планови и Стратегијата за периодот 2009-1110 посочува 
дополнителни проблеми со кои се соочуваат Ромите во областа на домувањето, меѓу кои:  

- изградени домови кои не се вклопени и не можат да се вклопат во ДУП и ГУП  (потреба 
од целосно вдомување на друго место); 

- домаќинства кои биле изманипулирани, имено купени домови кои немале право да се 
продаваат (потреба од целосно вдомување) ; 

- домаќинства кои треба да се преселат на друго место поради густата населеност на 
населби претежно населени со Роми.  
 

Како предлог за решавање на овие проблеми Ревизијата предлага „Вдомување на најмалку 400 
ромски домаќинства според минимални стандарди за домување во периодот од 2009 – 2011, 
преку социјално домување и обнова и реконструкција на домови, и урбанизација и 
подобрување на инфраструктура на населби претежно населени со Роми“ . 
 
Стратегијата за Ромите 2014-202011 ги комбинира податоците од првичните истражувања 
користени во првата Стратегија со нови наоди, кои констатираат дека ромските семејства  често 
живеат во лошо градени супстандардни домови, без соодветен  довод на безбедна вода за 
пиење и без одвод на комуналните отпадни води.12 Сознанијата за состојбите во 7 ромски 
населби, без Шуто Оризари, покажуваат дека: 

- Околу 40% од семејствата живеат во колективни домови, односно во домови што ги 
делат со друго семејство.  

- 10% од ромското население нема никаков  довод на вода за пиење и за одржување на 
секојдневната хигиена, а околу 50% немаат соодветно решение за одвод на отпадните 
комунални води од домовите.13  

 
Како резултат од напорите за остварување на целите од првата Стратегија за Роми , се 
констатира дека: 

                                                 
10 МТСП, Институт за човекови права Лудвиг Болцман, Ревизија на националните акциски планови од „Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015“ и Стратегијата за Ромите во Република Македонија за периодот 2009-2011 
11 МТСП во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми (2014), Стратегија за 
Ромите во Република Македонија, 2014 – 2020 
12 Габер-Дамјановска, Н. (2012): Домувањето на сиромашното население - фокус на Ромите во Република 
Македонија, Хабитат Македонија во рамки на проектот Промовирање на правата за домување на Ромите 
13 Податоци на Институтот за јавно здравје за 7 ромски заедници во Градот Скопје (Шуто Оризари)  

- во периодот 2009–2013 имплементирани се 38 проекти од областа комунална 
инфраструктура во 17 општини, со вкупна вредност од 44.116.095 денари (720.000 ЕУР);  



13 

- започнат е Проектот за домување на социјално ранливи групи14 за изградба на 1.754 
социјални стана во 33 станбени згради во 26 града, од кои на ромски семејства им се 
доделени: 19 стана во Ѓорче Петров, 10 во Охрид, 4 во Кичево, 9 во Кавадарц и, 7 во 
Кочани, 12 во Крива Паланка,  15 во Штип, 12 во Битола и 14 во Берово; 

- покрената е иницијатива за субвенционирање на потрошувачката на енергија (огревно 
дрво, електрична енергија, јаглен, масло за домаќинства и централно затоплување). 

Со цел  намалување на јазот во квалитетот на домување помеѓу ромската и не-
ромските заедници, во наредниот 6-годишен период, се предвидени следниве 
специфични цели: 

• Легализирање на 70% од населбите населени со ромско население до 2017 г .,  
• Изградба на 50% од комуналната инфраструктура во населбите населени 

претежно со ромско население до 2020 г.,   
• Измена и дополнување на постоечката и донесување на нова законска 

регулатива за домување на социјални и ранливи групи до 2015 г.  

 

 
ПОДРАЧЈЕ 2 -  ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Сразмерно на сериозноста на проблемот кај севкупното население, невработеноста несомнено 
претставува најголема пречки за подобрување на состојбата кај Ромите. Како што е наведено во 
Стратегијата за Ромите (2005)15, „голем дел од Ромите кои бараат работа сè уште го немаат 
неопходното ниво на образование за да бидат покомпетитивни на пазарот на трудот.” 
Стратегијата го наведува Пописот од 2002 г., според кој Ромите се со стапка на невработеност од 
78,5%, но и податоци од ромски граѓански организации според кои  стапката изнесувала 95%. 
Ниското образовно ниво ги принудува мнозинството Роми да ги работат најниските и најслабо 
платените работи.  
 
Друг проблем со кој се соочуваат Ромите на ова поле е „сивата економија” , имено 44% од 
Ромите живеат од социјална помош, 30% од лични приходи, 22% од „други“ извори и 4% од 
пензија, воедно 77% од Ромите изјавуваат дека „работат“, што најчесто подразбира продавање 
на тезга16.  

 

Со цел да се подобри состојбата со вработувањето кај ромската популација се 
предвидува во наредниот 10-годишен период да се изврши:  
• реинтеграција на Роми во пазарот на работна сила, преку  

- работно ангажирање (на пр. во изградба на комунална инфраструктура, изградба 
на домови, сезонски работи и сл.) преку субвенции за вработувања, обуки и 
преквалификации на невработените;  

- зголемување на бројот на Роми вработени во државната администрација и 
локалната самоуправа;  

- трансформирање на неформалната во формална економија, преку 
поедноставување на административните постапки за компаниите;  

• градење програми за развој на претприемништвото, преку  
- формирање советодавни центри за поддршка на МСП;  

                                                 
14 Финансиран со заем во износ од 25.350.000,00 евра од Банката за развој при Советот на Европа и 25.350.000,00 евра  
од државниот Буџет. 
15 МТСП, (2005): Стратегија за Ромите,  Скопје 
16 Според истражување спроведено од страна на Институтот за социолошки и политичко -правни истражувања во 2004 
г. за потребите на Ромскиот економски форум . 

- преквалификација, доквалификација и описменување на Ромите;  
- обука за самовработување и започнување на сопствен бизнис;  
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- посебни програми за вработување на млади Роми, жените Ромки, добивање на 
државна земја за обработка;  

• едукација и обука за стекнување на работни квалификации или преквалификација, 
неформално образование,  завршување на формално образование; 

• информирање и партиципација, меѓу другото, поцврсти и редовни контакти меѓу 
центрите за вработување и граѓанските организации, и формирање на регионални 
ромски информативни центри.  

 
Ревизијата на националните акциски планови и Стратегијата за периодот 2009-1117 ја 
потврдува утврдената состојба  со високиот степен на невработеност кај ромската популација, 
кој во голема мерка се должи на нискиот степен на образование и квалификуваност. Според 
тогашните официјални податоци, 33% од невработените се со незавршено основно  
образование, а само 7% се со завршено средно образование или со некаква квалификација. Од 
таму произлегува и проблемот, не само со ниската стапка на вработеност кај Ромите туку и со 
видот и карактерот на работната понуда која е достапна за оваа популација  (ниско платени 
работи и сезонски/привремени ангажмани). Воедно, отсуствува систем за признавање и 
верификација на вештините и знаењата.  
 
Ревизијата ја зацртува како општа цел за претстојниот период зголемената конкурентност на 
пазарот на труд на 3,6% неквалификувани работоспособни Роми и зголемената вработеност на 
Ромите од 8% од вкупниот број работоспособни Роми, и тоа мошне конкретно, до 2011 година 
да се вработат на неопределено време: 50 Роми со високо образование во јавната 
администрација, 1500 средношколци Роми и 450 Роми со основно образование. 
 
Стратегијата за Ромите 2014-202018 ги утврдува следниве проблеми во областа на вработување 
на Ромите: 

- Мнозинството Роми работат најниски и најслабо платени работи поради ниското ниво на 
образование. 

- Занемарлив број на Ромите земаат заеми и кредити за вработливост.  
- Голем дел од Ромите претпочитаат регистрација во АВРМ како други односно останати 

лица што бараат работа а не како активни баратели, поради обврската за редовно 
пријавување, со што немаат право на учество во активните мерки. 

- Понудата на програми за описменување, квалификација и преквалификација на  
невработените Роми е минимална.19 

- Постои скриена дискриминација во процесот на вработување (особено во приватниот 
сектор). 

 
Воедно, Стратегијата посочува напредок во вработеноста на Ромите: 

- зголемување на вработувањата во јавниот сектор од 0,33% (2005) на 2,56% (2012);  
- подобрена јавна свест околу можностите за вработување благодарение на работата на 

Ромските информативни центри; и  
- зголемено учество на Ромите во активните мерки за вработување. 

 

                                                 
17 МТСП, Институт за човекови права Лудвиг Болцман, Ревизија на националните акциски планови од „Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015“ и Стратегијата за Ромите во Република Македонија за периодот 2009-2011 
18 МТСП во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми (2014), Стратегија за 
Ромите во Република Македонија 2014 – 2020 
19 Според Геровска Митев, М.: Преглед на остварениот напредок при спроведувањето на Националната 
стратегија за интеграција на Ромите и на напредокот во социо-економскиот стандард на Ромите, УНДП 

- микро кредитни линии со мала стапка на интерес;  

Иако постои определен напредок во учеството на Ромите во активните мерки за вработување, 
сепак, под не малиот број на корисници на овие мерки, кога се во прашање Ромите се крие 
фактот што тие се најчесто вклучени во ниско платени и краткотрајни активности (Јавни работи) - 

- 
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48,5%, Поддршка во активното барање на работа и професионална ориентација 26,9%  или во 
програми за обука (Обука за дефицитарни занимања, Едукација за започнување на бизнис) - 
21,5%. Малкумина се (или воопшто не се) вклучени во програми за кредитирање и 
субвенционирање, практиканство или напредни вештини.  
 

Стратегијата го дефинира намалувањето на невработеноста на ромската 
заедница како предуслов за нејзина интеграција во општествените текови, и во 
тој контекст ги утврди следниве специфични цели:  

• Да се зголеми бројот на Ромите евидентирани во АВРМ и Ромите вклучени во 
активните мерки за вработување од околу 10% во 2013 г. до најмалку 50% до 
крајот на 2020 г.; 

• Да се зголеми вработливоста на Ромската заедница преку креирање и 
имплементација на стимулативни политики и програми до крајот на 2020 г., 
вклучувајќи обука, до- и преквалификација, социјално претприемништво, 
трансформирање на неформалната економија во формална и сл. 

 

 
ПОДРАЧЈЕ 3 - ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Стратегијата за Ромите (2005)20 содржи параметри кои ја утврдуваат иницијалната состојба и 
според кои може да се следи напредокот во ова подрачје. Според Стратегијата, во земјите од 
регионот стапката на упис во основните училишта кај ромските деца е за 20-30% пониска, а на 
осипување е над два пати повисока отколку кај не-Ромите. Исто така се смета дека само едно од 
десет ромски деца завршува основно училиште, а дека во земјава: 

- 24% од Ромите постари од 25 години се неписмени, 
- само 44% од мажите и 21% од жените завршиле основно образование , 
- 45% од жените и 19% од мажите се неписмени , 
- само 72% од децата редовно посетуваат основно училиште, 
- само 31% од децата кои завршиле основно образование продолжуваат со 

школувањето.21  
 

Се наведуваат следниве причини за оваа исклучително неповолна состојба:  
- лошата социо-економска состојба на голем дел на ромските семејства, вклучувајќи ја и 

многудетноста на семејствата;  
- непосетувањето на предучилишното образование;  
- ненавременото и нецелосното запишување во I одделение;  
- неповолни услови на домување;  
- нерегулираното државјанство;  
- користењето на детскиот труд во неформалната економија;  
- недоволното познавање на македонскиот јазик;  
- осипувањето во текот на образованието, а особено при премините во предметна настава 

или средно образование;  
- нефлексибилната уписна политика и практика;  
- отсуство на свест за важноста на образованието кај родителите и средината;  
- високите приватни трошоци (учебници, школска опрема, ужинки, облека);  
- малолетничките бракови и семејните обврски (грижа за помалите браќа и сестри  или 

постарите лица во семејството);  

                                                 
20 МТСП, (2005): Стратегија за Ромите,  Скопје 
21 Според истражување од УНИЦЕФ и Светската банка од 2000 г. 

- запишувањето на децата во специјални училишта или паралелки (поради полесно 
завршување или вработување); 

- живеење во пошироки семејни заедници, што уште повеќе ги нагласува постојните проблеми. 
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Како главна цел за десетгодишниот период, Стратегијата предвидува значително 
зголемување на стапките на опфат во основното образование на ромски деца од 
соодветната возраст (на 90%) и на завршување (60-70% од запишаните), со специфични 
цели, меѓу кои:   

• задолжително посетување на најмалку една година предучилишна програма, 
• интензивно изучување на македонскиот јазик пред поаѓање во I одд.,  
• анимирање на заедницата и родителите од страна на ромските граѓански 

организации,   
• примена на стимулациски мерки (бесплатни учебници и помагала и стипендии),  
• запишување во прво одделение и на деца кои немаат документи;  
• организирање дополнителна настава (за совладување на материјата, учење на 

македонскиот јазик и домашна работа),  
• обука на наставниците, 
• едукација и вклучување на родителите во училишните тела.  
• можности за описменување на жените Ромки и за дооформување на 

образованието,  
• воспоставување на национални квоти за Ромите во средните училишта,  
• стипендирање на средношколците и студентите Роми,  
• зголемување на квотата за упис на факултет за ученици Роми од 2% на 4%.  

 
Ревизијата на националните акциски планови и Стратегијата за периодот 2009-1122 ги 
повторува проблемите утврдени во Стратегијата, и ги дополнува со други, меѓу кои:  

- недостаток на податоци за образованието на Ромите, 
- отсуство на систем за следење, 
- лоша координација меѓу матичната служба и основните училишта, 
- нерегистрирани деца, 
- непостоење на посебни програми за децата кои се осипале/го напуштиле образованието 

истото да го завршат,  
- неспроведување на законската обврска на ОУ и СУ за дополнителна настава. 

 
Прашањата на кои треба да се работи во тригодишниот период вклучуваат: зголемување на 
опфатот во предучилишното, основното, средното и високото образование, намалување  на 
осипувањето и на бројот на Роми во специјалните училишта и описменување на возрасните. 
  
Во Стратегијата за Ромите 2014-202023 во голема мерка се повторуваат проблемите со кои се 
соочуваат Ромите во образованието. Се посочуваат активности кои позитивно влијаеле врз 
подобрување на образованиот статус на Ромите, меѓу кои: ослободување од плаќање на 
административна такса за потврда за имунизација, доградба на ОУ Браќа Рамиз Хамид со 18 
нови училници и 3 кабинети за предметна настава, изградба на средно училиште во општина 
Шуто Оризари, организирање на обуки за родители, наставници, стручни служби и директори на 
училишта каде учат Роми, посебни квоти за упис на Роми во средни училишта и факултети, 
стипендирање, менторство и туторство на средношколци Роми 24, и бесплатни учебници и 
превоз.  

                                                 
22 МТСП, Институт за човекови права Лудвиг Болцман, Ревизија на националните акциски планови од „Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015“ и Стратегијата за Ромите во Република Македонија за периодот 2009-2011 
23 Република Македонија, МТСП во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми 
(2014), Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020 
24 За 5 години (2009-2013) доделени се 2865 стипендии 

 
Повикувајќи се на истражувањето на УНДП25, Стратегијата проценува дека во образованието е 
постигнат најголем напредок, при што е евидентиран пораст  во стапката на: 

- ромски деца опфатени со предучилишно образование од 1,5% на 4%, 
- ромски деца со завршено основно образование од 0,84%,   
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- Роми запишани во средно образование од 27,5% и Ромки од 29,5%,  
- млади Роми со завршено средно образование од 49% и млади Ромки од 73,2%,  
- Роми запишани на факултет од 11,4% и Ромки од 19,7%;  
- дипломирани Роми од 69,2% и дипломирани Ромки од 57% 26.  

 
Истражувањето посочува отсуството на напредок во намалувањето на ромски деца во 
специјалните училишта, во подобрување на писменоста и образованието за возрасни, а недостига 
и детална и сеопфатна евиденција за децата опфатени во училишниот систем и надвор од него.

Стратегија ги утврдува целите за периодот 2014 -2020 г., меѓу кои: 
• зголемување на бројот на деца Роми во предучилишно образование за 25%,  
• опфаќање на најмалку 98% деца Роми на соодветна возраст во 1 одделение,  
• постигнување на минимум 75%  проодност од едно во друго одделение,  
• зголемување на преминот од основно образование во средно образование,  
• подобрување на успехот за најмалку 1 индексен поен,  
• намалување на осипувањето/откажувањето на учениците Роми за 10%,  
• дооформување на основното и средното образование за 25% од ромското 

возрасно население кои од различни причини не завршиле навреме,  
• намалување на бројот на ученици Роми во училиштата за деца со посебни 

потреби за 20%. 

 

 
ПОДРАЧЈЕ 4 - ЗДРАВСТВО 
 
Според Стратегијата за Ромите (2005)27, неповолната здравствена состојба на ромската 
популација се должи на лошата социо-економска состојба, невработеноста и нередовните 
примања, супстандардните услови за домување, лошата инфраструктура, нецелосното 
здравствено осигурување, недоволната примарна здравствена заштита, слабата превентивна 
заштита, нередовната имунизација на децата, нередовните систематски прегледи на децата и 
жените, ниското ниво на здравствено образование и култура на ромската популација, скапите 
здравствени услуги и лекарства, специфичниот менталитет и традиција, раното стапување во 
брачна заедница, нерамноправност на брачните другари, недоволната информираност за 
здравствените права, тешката физичка работа и загаденоста на околината, и сл. Помладите Роми 
често заболуваат од заразни болести (хепатитис, ентероколитис, паразитски заболувања, кожни 
инфекции, туберкулоза), возрасните од кардиоваскуларни заболувања, дијабетес и 
респираторни заболувања, додека кај адолесцентите во пораст се болестите на зависност.  
 
Со цел решавање на овие проблеми, Стратегијата го поставува како главен индикат ор на 
успешност значителното и трајно подобрување на целокупната здравствена состојба на Ромите, 
што треба да се оствари до 2015 г. преку: 

- намалување на смртноста на доенчињата и малите деца;  
- зголемување на опфатот со вакцинација на децата  ; 
- зголемување на бројот на деца кои се раѓаат во болниците  ; 

                                                 
25 Геровска Митев, М. Преглед на остварениот напредок при спроведувањето на Националната стратегија за 
интеграција на Ромите и на напредокот во социо-економскиот стандард на Ромите, УНДП Скопје. 
26 Сите податоци се однесуваат на напредок во учебната/академската година 2011/12 во споредба со 2006/07.  
27 МТСП, (2005): Стратегија за Ромите, Скопје 

- намалување на бројот на случаи на неухранетост  ; 
- намалување на матернална смртност  ; 
- помасовна употреба на контрацептивни средства  ; 
- намалување на бројот на заболени од заразни болести (ТБЦ и хепатитис Б)  ; 
- интензивирање на здравствената превентива  ; 
- зголемување на број на консултативни центри за репродуктивно здравје.  
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- зголемување на свеста за репродуктивното здравје  
- зголемување на бројот на заедници кои имаат востановено здравствени медијатори  
- зголемување на бројот на лица со регулирано здравствено осигурување  
- отворање на нови здравствени домови или реконструкција на старите.  

Во претстојниот период, приоритет за делување се става на:  
• репродуктивното здравје (редовна и бесплатна посета на генеколог 

планирање на семејството, програмата за патронажа за 
новороденчињата и мајките, програми за млади трудници, предавања и 
дисеминација на информации);  

• намалување на смртноста кај доенчињата (систематски прегледи, 
задолжителна вакцинација, регистрирање на сите деца, подигање на свеста 
на хигиената и хигиенските навики); 

• помош во купувањето на лекови и при обезбедување на производи за 
одржување на хигиената; 

• стимулација во плата на лекарите кои работат во понеповолни услови;  
• мобилни здравствени услуги во ромските соседства; 
• вработување на здравствени медијатори - обучени Роми од заедницата.

Ревизијата на националните акциски планови и Стратегијата за периодот 2009-1128 ги посочува 
проблемите со кои се соочуваат Ромите на полето за здравјето: 

- Покус животен век кај Ромите за разлика од општата популација,  
- Отежнат пристап на Ромите до системот на здравствена заштита,  
- Понеповолно здравје на жените Ромки. 

 
Посочените проблеми се должат, меѓу другото, на: лоши социо -економски состојби, 
непоседување на лични документи, раѓање во домашни услови, голем број неосигур ени лица, 
нецелосен опфат со вакцинација, поголем морталитет на доенчиња и новороденчиња, поголем 
процент на заразни и на хронични заболувања, недоволна едукација и информираност, 
нередовни превентивни лекарски прегледи, недоволни здравствени установи и информативни 
центри во ромската заедница, немање на матичен лекар, малолетнички бракови, семејно 
насилство и др.  
 

Ревизијата предвидува општата цел Подобрена здравствена состојба на Ромите до 
2011 год, да се остварува преку: 

• Идентификување на здравствените потреби на ромското население,  
• Унапредување на хигиенско-епидемиолошки услови за живеење на Ромите 

преку санитарно-епидемиолошки надзор и мерки за дезинсекција и 
дератизација во Ромските средини, 

• Опфаќање со здравствена едукација на ученици во 30 училишта,  
• Опфаќање со здравствена едукација на млади лица Роми надвор од образовниот 

систем во 30 места претежно населени со Роми, 
• Зголемување на покриеноста на ромското население со здравствено 

осигурување за 30% на годишно ниво,  

                                                 
28 МТСП, Институт за човекови права Лудвиг Болцман, Ревизија на националните акциски планови од „Декадата за 
вклучување на Ромите 2005-2015“ и Стратегијата за Ромите во Република Македонија за периодот 2009-2011 

• Зголемување на покриеност на ромската популација со примарна здравствена 
заштита за 20%,  

• Подобрување на пристапот до здравствените услуги за припадниците на 
ранливи групи Роми за 20%.
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Стратегијата за Ромите 2014-202029 ги идентификува областите каде е направен исчекор во 
претходниот период:  

- подобрена стапка на имунизација меѓу доенчињата и децата (89%);  
- пораст на бројот на лица покриени со здравствено осигурување (само 8% немале 

здравствено осигурување во 2011 година, во споредба со 30% во минатото; 
воведени ромски здравствени медијатори.  

Главната стратешка определба - Континуирано подобрување на здравствениот 
статус на ромската заедница се предвидува да се остварува преку: 

• Остварување на правата на Ромите од здравствена заштита и здравствено 
осигурување и заштита на правата на пациентите и нивно подобро 
информирање, 

• Поголем опфат со превентивни и примарни здравствени услуги, преку 
здравствени советувалишта, мобилни услуги и медијатори, 

• Редовно вакцинирање на сите деца Роми преку континуирано 
идентификување на невакцинирани деца, редовно доставување на покани за 
вакцинација, и информирање на родителите Роми за процесот на 
имунизација, 

• Обезбедување на квалитетни здравствени услуги во доменот на 
репродуктивното здравје (планирање на семејството, превенција и заштита 
од СПИ, превенција на несакан абортус, обезбедување на адекватна пред и 
постнатална грижа за мајката), и  

• вработување на Роми со средно и високо образование во установите за 
примарна здравствена заштита, превентивните тимови и тимовите на ЈЗУ од 
секундарна и терцијарна здравствена заштита.

Овие цели се очекува да помогнат за подобрување на состојбите и елиминирање на проблемите 
со кои се соочува ромската популација во државата , имено:  

- Нееднаквиот третман во пристапот до здравствената заштита резултира со 
дискриминација, злоупотреба и прекршување на основните човекови права на ромската 
популација; 

- Честите измени и невоедначената примена на законската регулатива, ненавремено 
информирање и сложената административна процедура со најразлични барања го 
отежнува пристапот до правото на здравствено осигурување за Ромите; 30 

- 45% мажи и 64% жени Ромки страдаат од хронични заболувања; 
- Од нив, 73% не се во можност да набават неопходни лекови за третман;  
- Имунизацијата на децата Роми е под националниот просек од 95%, а покриеноста со 

одделни вакцини кај децата од 0-6 години се движи од 20 – 90%; 
- Стапката на смртност кај доенчиња и деца под 5 години изнесува 12,84  (споредено со 

7,6 кај не-Ромите); 
- Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и канцеларијата на Народниот 

правобранител нотирале случаи на дискриминација на Ромите во остварувањето на 
здравствените права.31.  

                                                 
29 МТСП во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми (2014): Стратегија за 
Ромите во Република Македонија, 2014 – 2020, Скопје 
30 На 50% од евидентираните осигуреници им прекина правото на здравствено осигурување во април 2013, заради 
неподнесување на изјава за остварени приходи.  

 

                                                                                                                                                           
31 42,2% од Ромите кои посетиле лекар специјалист и 44,8% од Ромите кои се лекувале во болничката здравст вена 
заштита во 2012/2013 година, изјавиле дека се соочиле со одреден вид на дискриминација.
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ПРЕГЛЕД НА МЕЃУНАРОДНИ ИЗВЕШТАИ ВО ВРСКА СО СИТУАЦИЈАТА НА 
РОМИТЕ ВО ДРЖАВАТА  
 
 
Како потписник, државата е обврзана да ги почитува одредбите на меѓународните инструменти 
за човекови права, меѓу кои и Меѓународната повелба за економски, социјални и културни  
Права (ICESCR), Конвенцијата за правата на детето (CRC), Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација против жените (CEDAW), Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост (CRPD), Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна 
дискриминација(CERD) и Европската конвенцијата за човекови права (ECHR).32 Откако ќе се 
ратификуваат во Собранието, меѓународните конвенции стануваат дел од домашното право и се 
обврзувачки за земјата. Владата подготвува и поднесува периодични извештаи до надлежните 
комитети, а во голем број случаи граѓанското општество подготвува извештаи во сенка. 
Надлежните комитети подготвуваат заклучни забелешки кои се споделуваат со земјата 
подносител.  
 
Скоро сите заклучни забелешки ги издвојуваат Ромите како група чии права најмногу се 
прекршуваат.  
 
Комитетот за човекови права во своите заклучни забелешки на трите периодични извештаи 
нагласува дека состојбата на Ромите е особено загрижувачка во однос на правото на 
образование, предвремено напуштање на школувањето кај децата, сегрегација и 
вознемирување на децата Роми на училиште, полициска бруталност и прекумерна примена  на 
сила од страна на полициските службеници, неможност да се користи ромскиот јазик во судски 
постапки (непостоење на механизам за преведување), ниска стапка на учество на Ромите во 
јавниот живот и процесите на носење одлуки, и спречување на напуштање на територијата 
преку етничко профилирање, со што се ограничува слободата на движење преку границите.  
 
Комитетот за правата на децата даде заклучни забелешки на три извештаи (еден се фокусира на 
Опцискиот протокол за продажба на деца, и детска проституција), ја потсетува земјата дека не ги 
спровела своите обврски кон Ромите согласно Конвенцијата за правата на децата на следниве 
полиња: заведување по раѓање  со што се повредува правото на име и на националност, и им се 
ограничува пристапот на децата Роми до социјална помош, образование, и здравствени и други 
услуги; мал дел на девојчињата Ромки се запишуваат во образовни установи на сите нивоа; 
висока е стапката на осипување на девојчињата Ромки од основното и средното образование; 
постои de facto дискриминација на децата во институции, децата на улица и други вулнерабилни 
групи (Ромите доминираат по бројност во сите групи); Ромите имаат повисоки од просекот 
стапки на детска смртност, раѓања и абортуси  кај малолетнички; д ецата Роми се соочуваат со 
сегрегација и дискриминаторски третман во училиштата, несразмерна и прекумерна застапеност 
на децата Роми во сегрегирани училишта и установи за деца со посебни потреби, несразмерна и 
прекумерна застапеност меѓу децата на улица и продажба на деца заради ма жење/женење; 
непрепознавање на децата како жртви и непружање на соодветна заштита и помош поради 
стереотипи поврзани со традиции; зголемен ризик за злоупотреба во продажба на деца, и 
детска проституција и порнографија.  
 
Во однос на недоволното почитување на правата на жените Ромки, Комитет за елиминација на 
дискриминацијата против жените во своите две забелешки заклучува дека жените Ромки се 
особено вулнерабилни и маргинализирани во однос на пристапот до образование, здравствена 
заштита, вработување и учество во политичкиот и јавниот живот, и изразува загриженост за: 
високата стапка на осипување кај девојчињата Ромки; несоодветно распределените средства за 
стратегии и акциски планови кои се наменети за елиминирање на сите видови дискриминација 

                                                 
32 Сите заклучни согледувања од комитетите на ОН се достапни на : h�p://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx  
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против жените, особено жените од етничките малцинства, меѓу кои и жените Ромки; 
незадоволително поттикнување на жените да пријавуваат домашно и сексуално насилство ; 
отсуство на превентивни мерки за справување со длабинските прилични на трговијата со жени 
Ромки; несразмерна и прекумерна бројка на девојчиња Ромки во училишта за деца со посебни 
потреби; несразмерна и прекумерна стапка на женска невработеност и исклученост на жените 
Ромки од формалниот пазар на труд; финансиски, културолош ки и физички бариери со кои се 
соочуваат жените Ромки во пристапот кон гинеколошки услуги; практики за договорено и рано 
стапување во брак на девојчињата Ромки; континуирана маргинализација на жената Ромка и 
вкрстена дискриминација со која таа се соочува особено во однос на пристапот до образование, 
вработување, пристојно домување и здравствена грижа, лични документи, заштита од насилство 
и пристап до правда.  
 
Комитетот против тортура во своите заклучни забелешки искажува загриженост од примената на 
прекумерна и арбитрарна сила од страна на полициски службеници против Ромите, и од 
несоодветните мерки за помош и заштита кои земјата ги презема за да ги охрабри жените 
Ромки да пријават домашно и сексуално насилство. 
 
Комитетот за елиминација на расната дискриминација го нагласи неуспехот во решавање на 
различните потешкотии со кои се соочуваат Ромите, како што се расно профилирање, рано 
стапување во брак, сегрегација во образованието, прекумерна сила од страна на полициски 
службеници, и дискриминација против жените Ромки.  
 
Комитетот за правата на лицата со попреченост сè уште се нема произнесено по Извештајот што 
државата го поднесе во 2014 г.  
 
Европската Комисија во своите годишни Извештаи за напредокот на земјата33 посветува 
внимание на подобрувањето на состојбата на Ромите. Забележани се позитиви придвижувања 
во последниве години:  

- наименуван е Ром Заменик народен правобранител, 
- усвоена е нова Стратегија за Ромите и Национални акциски планови,  
- државните проекти за социјално домување, образование, вработување и социјална 

помош покажуваат резултати,  
- преку проектот за вклучување на лица во матичната книга на родени, заведени се 120 

лица од 550, 
- изградено е ново училиште во Шуто Оризари,  
- има напредок во пристапот до образование,  
- намалена е стапката на осипување од основното образование кај децата Роми,  
- достапни се програма и учебници за јазикот и културата на Ромите во основното 

образование, 
- несразмерно големиот број деца Роми запишани во специјалните училишта полека се 

намалува, и  
- во 13 општини работат Ромски здравствени медијатори. 

 

                                                 
33 Европска Комисија, (2013): Работен документ на службите на Комисијата - Извештај за напредокот на ПЈРМ 2013 
во прилог на соопштението на Комисијата до Европскиот Парламент и до Советот: Стратегија за проширување и 
главни предизвици 2013 - 2014 {КОМ(2013)700 конечна верзија}, Брисел; Европска Комисија, (2014): Работен документ 
на службите на Комисијата - Извештај за напредокот на ПЈРМ 2014 во прилог на соопштението на Комисијата до 
Европскиот Парламент, до Советот, до Европскиот економско-социјален комитет и до Комитетот на 
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Извештаите воедно ги нотираат и значителните проблеми и бариери со кои Ромите се соочуваат 
секојдневно при остварувањето на своите права, меѓу кои: 

- Опстојува проблемот на Роми без лични документи (на пр. во 2013 и 2014 г., од над 400 
односно 530 забележани случаи, околу ¼ успеале да добијат документи). 

- Ромите и понатаму живеат во затворен круг на сиромаштија и невработеност, и во 
супстандардни услови за живеење. 

- Ромите сè уште се соочуваат со предрасуди и дискриминација, особено на полето на 
вработување.  

- Учеството во пазарот на труд продолжува да биде мошне мало, особено кај Ромките.  
- Активните пазарни мерки наменети за Ромите се неефективни поради 

административните предуслови кои Ромите не можат да ги задоволат.  
- Дискриминација и сепарирањето на учениците Роми во училиштата продолжува, а 

бројката на Роми во специјалните училишта е несразмерно висок. Не постојат мерки за 
вклучување на децата од улица во образовниот систем.  

- Стапката на осипување кај децата Роми во основното образование останува висока. 
- Кај децата сè уште е присутно просење и рани бракови. 
- Здравјето и исхранетоста на деца Роми се особено загрижувачки.  
- Состојбата на жените Ромки е незначително подобрена. Доминираат дискриминаторски 

обичаи, традиции и стереотипи.  
- Нема напредок на полето на политичкото застапување, медиумското покривање на 

ромски јазик и статусот на ромски јазик во општините каде ромите се мнозинство.  
- Има поплаки за случаи на спречување Ромите да ја напуштат земјата и нивно 

малтретирање по враќањето откако не успеале до добијат азил во странство .  
 
Во однос на процесот на спроведување на политики и креирање на окружување во кое 
засегнатите страни ќе работат заеднички на успешни активности, Комисијата ги дава следниве 
забелешки и/или препораки: 
 

- Стратегијата за Ромите треба да се спроведува проактивно.  
- Единицата за спроведување на Стратегијата за Ромите во МТСП треба кадровски да се 

зајакне. 
- Механизмите за евалуација и мониторирање се слаби и неефективни. 
- Треба да се воспостави механизам за систематско собирање податоци за состојбата на 

децата со пречки во развојот, децата на улица и децата Роми.  
- Напредокот во почитувањето и заштитата на малцинствата е попречен од ограничените 

финансиски ресурси, несоодветната соработка меѓу надлежните власти и потребата за 
проактивност со спроведувањето на релевантните политики, конкретно Стратегијата за 
Ромите. 

- Одржливоста на тековните проекти во здравството, образование, вработувањето, 
домувањето и социјалната заштита е под знак прашање бидејќи во најголем дел тие се 
финансираат од донаторски средства, а државниот буџет не се менува во оваа насока.  

- Бројот на активни ромски невладини организации се намалува подари намалувањето на 
достапните финансиски средства. 

- Ограничените финансиски средства ги доведуваат во опасност општинските акциски 
планови за Ромите.  

- Ромите и понатаму се недоволно застапени во јавната администрација, особено на 

повисоките нивоа.  
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АНАЛИЗА НА СТАВОВИТЕ НА ПРОЕКТНИТЕ КОРИСНИЦИ ВО ОДНОС НА 
ЕФЕКТИТЕ ОД ПОЛИТИКИТЕ ЗА РОМИ  
 
ПОДРАЧЈЕ 1 - ДОМУВАЊЕ 

 
Во отсуство на посеопфатна проценка на напредокот во остварувањето на целите зацртани во 
двете стратегии за Роми, проектниот тим спроведе проценка на состојбите во оваа област меѓу 
проектните корисници, фокусирајќи го интересот на проблемите и целите зацр тани во 
стратегиите.  
  
Испитаниците скоро исклучиво (односно 99%), живеат во куќа, и тоа 43% во сопствена и 45% во 
заедничка куќа, а 11% во изнајмена куќа. Тоа ни говори за огромната потребата од уредени 
улици, пристапи и дворови, согласно стандардите за индивидуално живеење.    
 
Само 9% од семејствата користеле заем од банките за купување на живеалиштето, но 26% од 
испитаниците не знаат како е купен нивниот дом. Ова може да се должи или на непознавањето 
на можностите кои се нудат на пазарот или на незадоволителната и несигурната финансиска 
состојба на семејствата, во која земањето кредит претставува голем ризик. Покрај ова, банките 

бараат гаранција за заем или постојан прилив на приходи, што Ромите го немаат.  

 

 
Помалку од половината од испитаниците поседуваат имотен лист, но загрижува фактот што дури 
26% не знаат дали имаат или не. Со оглед дека 93% од испитаниците се жени, и во комбинација 
со одговорите од претходното прашање, се поставува прашањето за нивното активно познавање 
на состојбите околу административното уредување на домот и семејството и за нивната активна 
улога во вршење административни задачи и донесување одлуки.  
 
Ова сознание е поткрпено со фактот што 67% од испитаниците не ја знаат квадратурата на својот 
дом. Од одговорите на другите 33% испитаници, дознаваме дека 7,7% живеат во дом кој има 
помалку од 40 m2 простор, 12% во дом под 60 m2, 5,5% под 80 m2 и 7,7 над 81 m2. Во однос на 
бројот на соби во живеалиштето, 7,7% од испитаниците имаат на располагање само една соба, 
27,5% две соби, 28% три соби, 20% четири соби а 8,8% од испитаниците живеат во живеалишта со 5 
или повеќе соби, додека 3,3% не го знаат овој податок.  
 
  Граф  1: Карактеристики на живеалиштата на испитаниците 

 
 
Како што се гледа од Графо т 1, најголем дел од живеалиштата задоволуваат основни 
традиционални параметри според кои може да се утврди релативен квалитетот на живеењето. 
Така, 97% од домовите имаат струја а 79% засебен струјомер. Сметаме дека е интересно да се 
напомене дека 6% од испитаниците одбија да одговорат на ова прашање, кое очигледно е 
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чувствително, веројатно поради поврзаноста меѓу доделувањето социјална помош и 
поседувањето струјомер. Загрижува состојбата со квалитет на живеењето за децата, бидејќи 
само 20% од домаќинствата имаат засебна детска соба, која за децата е од клучно значење за 
пишување домашни задачи, самостојно учење и стекнување независност и приватност.    
 
Во однос на затоплувањето на живеалиштата, доминира греењето на дрва - кај 91,5% од 
домаќинствата, додека 4,3% од испитаниците се греат на струја, 3,2% на пелети и 1,1% на друго.  
 
Квалитетот на инфраструктурата е често пати посочуван како главен проблем кој општините и 
државата не успеваат задоволително да го решат.   
 

  Граф 2: Инфраструктура во непосредната околина; пред/покрај домот...  

 
 

Значителен број испитаници сметаат дека инфраструктурата во близина на нивните живеалишта 
не е задоволителна: 32% од домаќинствата немаат асфалтирана улица, 52% немаат безбеден 
тротоар и 30% немаат улично осветлување. Една третина немаат контејнер или канта за смет и 
од пред нивните домови не се собира сметот, а само 51% потврдуваат дека во нивна близина 
нема дива депонија (33% тврдат дека има а 16% воопшто не знаат дали во близина има дива 
депонија).  
 
Заклучоци и препораки 
 
Двете Стратегии за Роми (особено актуелната која го покрива периодот 2014 -2020 г.) имаат цели 
кои тешко се мониторираат, делумно поради недоволно утврдената почетна состојба, 
формулацијата на целите и нејасната врска меѓу овие две компоненти.  Тешко е да се утврди 
досегашниот напредок во состојбата со домување на Ромите кој би се припишал на напорите во 
рамки на Декадата за инклузија на Ромите и со тоа поврзаните стратегии и акциски планови. 
Очигледно е дека состојбите се подобруваат, но колку тоа е резултат од државните политики и 
иницијативи, самите корисници или граѓанското општество е тешко да се констатира. Често, 
податоците кои се составен дел од анализите кои претходат на утврдувањето на приоритетните 
цели и видовите на иницијативи кои се спроведуваат или треба да се спроведуваат во иднина, 
создава впечаток на неконзистентност во пристапот и ја замаглува вистинската слика за 
состојбата на Ромите во подрачјето на домувањето.  Од полза за сите засегнати страни би било 
воведување на ефикасен систем за собирање, анализа и споделување на податоци, со чија 
помош би се мерел напредокот но и би се планирале идни чекори на овој план.  
 
Податоците добиени од проектните корисници во голема мерка ја потврдуваат утврдената 
незадоволителна состојба и проблемите со кои се соочуваат Ромите во државата, особено во 
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однос на квалитетот на инфраструктурата, иако веќе се поминати над 15 години дефинираната 
појдовната состојба врз која треба(ше) да се дизајнираат и спроведат интервенциите.  
 
И покрај сите настојувања (национални, колективни и индивидуални), домувањето останува 
еден од посилните фактори кои негативно влијаат врз севкупната состојба на ромската  
популација. Тоа  неповолно влијае и врз други аспекти од животот на Ромите, особено врз 
образованието и развојот на децата, и хигиената, здравјето и безбедноста на семејствата.   
 
 

ПОДРАЧЈЕ 2 -  ВРАБОТУВАЊЕ  
 
Состојбата со вработувањето кај примерокот ромски домаќинства во населбите Даме Груев, 
Општина Ѓорче Петров и во Општина Што Оризари е исклучително незадоволителна. 
Истражувањето покажа дека огромно мнозинство Роми се невработени (55,6% се невработени и 
27,8 се невработени а во исто време и корисници на социјална помош), а само 16,7% се 
вработени или работно ангажирани. Воедно, само 15,7% некогаш биле формално вработени и 
пријавени а 21,3% биле вработени/ангажирани без притоа да бидат пријавени и да ги уживаат 
погодностите од плаќањето придонеси; 9,2% биле ангажирани извесно време за потоа да бидат 
пријавени. Дури 62,9% од испитаниците изјавија дека никогаш досега не биле вработени.  
 

Најгорливото прашање, се чини, дека е присутната неактивност. Како што може да се види од 
Граф 3, само 21,7% од Ромите се пријавени во АВРМ како активни баратели на работа, што е 
исклучително загрижувачки податок; 22,9% се пријавени како пасивни баратели на работа, а 
53% воопшто не се пријавени. Ова алармантна состојба, комбинирана со ниското образовно 
ниво и непоседувањето квалификации и/или вештини за работа, се чини е главниот причинител 
за исклучително лошата состојба кај Ромите, а особено кај Ромките, на полето на  вработување.  
 

   Граф 3: Пријавени во Агенција за вработување 

 
 
Подеднакво загрижувачка е состојбата што ја покажа истражувањето во однос на 
искористеноста и/или достапноста на услуги кои се предвидени во двете Стратегии: 

- 85% никогаш не учествувале во обука за вештини за работа, 
- во 89,9% од домаќинствата никој друг член не учествувал на некаква обука за вештини за 

работа, 
- 93,3% никогаш не учествувале во обука за подобрување на степенот на писменост (иако 

85% од мајките и 71% од татковците се со најмногу основно образование),  
- во 95,6% од домаќинствата никој друг член не учествувал во обука за подобрување на 

степенот на писменост, 
- во 96,6% од домаќинствата никој друг член не добил средства/заем за почнување 

бизнис,  
- 98,9% од испитаниците никогаш не добиле средства или заем за почнување бизнис.  
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Тесно поврзано со овие разочарувачки податоци е и фактот што мнозинството Роми (54,5%) не 
знаат дали во нивната општина/населба има информативен центар за вработување, а 44,4% 
сметаат дека таков центар не постои.  

 
Заклучоци и препораки 
 
Вработувањето само по себе преставува проблем за ромското население, но е воедно директно 
поврзано со прашањето на општото ниско образовно и квалификациско ниво на населението, и 
како такво не може да се решава изолирано. Државните политики воглавно се концентрираат на 
посредување и информирање, организирање на обуки, ангажман на јавни, често комунални, 
работи, и вработување на Ромите во јавната администрација. Воедно, Ромите се најголеми 
корисници на социјални трансфери од државата. 
 
Социјалните трансфери му помагаат на населението да преживее и се од огромна помош, но се 
поставува прашањето дали со тоа се создава преголема зависност и се пасивизира населението 
во процесот на барање работа или стекнување нови и подобрување на постојните вештини. 
Можеби треба да се преосмисли овој систем со цел од една страна да овозможи достоен живот, 
но од друга страна да делува како поттик за дообразба и активност на пазарот на труд.  
 
Невработеноста кај Ромите е поголема одошто кај другите етнички групи во земјава. 
Интензитетот на овој проблемот е тешко да се согледа поради нецелосната евиденција, честото 
селење и миграција, и работата на голем број Роми и Ромки во неформалниот сектор. 
Исклучително загрижувачка е стапката на неактивност, особено кај жените; тоа може да се 
толкува како недоверба во можноста да најдат работа, неподготвеност да се дообразуваат и 
стекнуваат стручни вештини, незаинтересираност и/или нерамноправна положба на жената во  
семејството  и заедницата.   
 
Кога се вработени, Ромите често ги пополнуваат најниско платените и нај тешките работни места, 
и се ангажирани на определено време или сезонски работи. Тоа воглавно се должи на нискиот 
степен на образование и немањето квалификации за посложено работно ангажирање.   
 
Информираност на населението е голем проблем, исто како и достапноста до службите за 
информирање и вработување. Општините можеби треба да разгледаат можности во соработка 
со центрите за вработување да се организираат услуги во вид на отворени денови во општините 
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Учество во обуки и искористеност на кредити од страна на Ромите
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или истурени шалтери каде Ромите ќе можат да добијат помош. Ова особено се однесува на 
барањето за редовно пријавување како активен барател на работа, што особено тешко им паѓа 
на дел од населението и, според изјавите на испитаниците, претставува ед на силна прилична за 
нивна пасивност на пазарот на труд.  
 
 

ПОДРАЧЈЕ 3 - ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Истражувањето утврди дека родителите Роми имаат низок степен на образование. Скоро 85% од 
мајките имаат завршено најмногу основно образование; во практиката тоа значи дека немаат 
никакви вештини за вработување и можат да им пружат само ограничена поддршка на своите 
деца во текот на нивното образование. Состојбата со татковците е малку подобра, но  не и во однос 

 

Освен што укажуваат на недоволен образовен статус, овие податоци откриваат и низок степен 
на вработливост.  

Граф
 
5: Степен на образование на мајката и таткото

 

 
 

Иако постојат можности за подобрување на образовното ниво на возрасните, се чини дека овие 
можности или не им се познати или не се привлечни или соодветни за Ромите: 

- Во 91 домаќинство, со 296 возрасни членови, имало само 9 случаи на завршување на 
осново образование преку програми за образование на возрасни; при тоа во 2 случаи се 
работело за мајката, во 4 за таткото, а во 3 за постар брат или сестра. Над половина од 
Ромите не знаат дали доколку некој член на семејството има потреба, ќе има можност да 
заврши основно училиште на постара возраст, а 37% сметаат дека таква можност не 
постои.  

- Програма за средно образование за возрасни има завршено само 1 мајка и само 1 татко, 
што е уште помала бројка. 34% сметаат дека не постои можност да се заврши средно 
училиште на постара возраст, а 57% не знаат ништо за ова прашање. 

 
Во врска со образовната партиципација на децата Роми, истражувањето ја утврди следнава 
состојба: 

- Ниту едно дете не посетува државна градинка (што е разбирливо бидејќи во проектот се 
вклучени деца надвор од предучилишниот систем, но загрижува сознанието дека ниту 
постарите деца во семејствата не посетувале градинка);  
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- Сите деца на соодветна возраст се запишани и посетуваат училиште34; 
- Ниту едно дете не посетува специјално училиште или паралелка;35   
- Скоро сите деца на средношколска возраст во моментот на истражувањето редовно 

посетувале средно образование (13 од 14); 

на нивните родителски вештини; 29% од татковците имаат завршено средно образование и поседуваат 
некакви работни вештини.
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- Во однос на успехот постигнат во минатата година, добиени се податоци само за 44 
ученика (од вкупно 147). Ова е оправдано за учениците до 3 одделение кои доби ваат 
описни оценки (вкупно 69 ученика), но сепак остануваат 34 ученика (23%) за кои овој 
податок не е посочен од страна на родителите. Можни причини се или нелагодност во 
случај да се работи за послаб успех, или едноставно родителот ова не го знае, што загрижува; 

- Само половина од децата посетуваат дополнителна настава;  
- Само 72% од децата36 зборувале македонски јазик во моментот на почнување на   

 
претставува значителен проблем, бидејќи тие т о гаш не се  во состојба да ја следат   наставата,    
читаат учебници и да го научат материјалот, и за очекување е и нив ните постигања да бидат 
понезадоволителни. 

  

- 46 ученици го изучуваат ромскиот јазик на училиште. Со оглед на фактот што во 
истражувањето се вклучени 88 деца од III до IX одд., можно е родителите кои ги даваа 
одговорите да не го знаат тој факт, што се потвр ди и во фокус групите, што укажува на 
потребата од нивна поголема ангажираност околу образованието на своите деца.  

- Само 6 деца користеле стипендија во моментот на истражувањето, а само 3 добивале 
менторска помош; испитаниците воедно изјавија дека 59 ученици имале помош од 
асистенти Роми, што звучеше мошне охрабрувачки. Од дополнителните консултации 
дознавме дека се работи за Роми кои помагаат во работата со деца во двата проектни 
центри за едукативна поддршка, а не за редовното образование.   

Во однос на ангажираноста на родителите во училишниот живот, н è интересираше до кој степен 
тие учествуваат на родителски средби и други активности во училиштата.  

- Од 88 родитела кои одговориле на прашањето за редовно посетување на родителски 
состаноци, 66% редовно посетуваат, 22% често, 8% ретко а 5% никогаш не ги посетуваат 
родителските состаноци. 

- 80,5% од испитаниците изјавија дека никој во семејството досега не бил член во 
училишниот Совет на родители. 

- 24% од родителите не знаат дали училиштето организира активно сти за родители а 40% 
тврдат дека не организира. Само 36% знаат дека училиштето организира такви 
активности.  

 
Заклучоци и препораки 
 
Исклучително ниската вклученост на ромските деца во потсистемот за предучилишно 
образование и воспитание останува и понатаму главна пречка за успешен старт и во голема 
мерка напредување на Ромите низ формалниот образовен систем. Приоритет на секоја власт, 
национална и локална, и на невладиниот сектор треба да биде зајакнување на предзнаењата и 
подготвеноста на децата на предучилишна возраст. Паралелно, потребни се интервенции за 
подобрување на родителските вештини и домашната поддршка на децата.  

                                                 
34 Мора да се напомене дека децата редовно посетуваат училиште додека семејствата се во државава. За жал често 

се случува таа редовност да се наруши кога целото семејство заминува во странство во обид да се стекне со статус 
азилант во земјите од Западна Европа. 
35 Ова особено охрабрува, со оглед на воочената преголема застапеност на ромските деца во специјалните училишта 
и паралелки. Види Народен правобранител (2016), Кон инклузивно образование“ – извештај за вклученоста на 
децата со посебни потреби во редовното образование: „Процентот на дистрибуција на деца од различна националност 
покажува дека бројот на ученици Роми е мошне висок во споредба со уделот на Ромите во вкупното население.“  
36 Родителите понудиле одговор на прашањето дали децата зборувале македонски јазик пред поаѓање на училиште 
само за 163 деца. 

 
Очигледен е напредокот во запишување, редовно посетув ање и завршување на основното и 
средното образование кај ромските деца, што несомнено се должи на зголемените инвестиции 
во овие потсистеми и на заложбите и посветеноста на сите засегнати страни. Во овој контекст, 
вреди да се спомене и големата поддршка која во овој процес ја пружиле и ја пружаат 
невладините организации со своите образовни центри, како што е случајот со центрите во Шуто 
Оризари и Ѓорче Петров и многу други.  

задолжителното образование. Фактот што 28% од децата не го зборуваат наставниот јазик
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Образовната ексклузија е позабележителна кај родителите и другите возрасни лица. Тоа е 
очигледно во нивната исклученост од училишниот живот, што се должи на недоволна 
ангажираност од обете страни. Исто така, нискиот образовен статус на родителите е мошне 
загрижувачки; од една страна тоа е пречка за поголема работна и општествена ангажираност, а 
од друга за поквалитетна и поинтензивна домашна поддршка на образованието на децата. 
Потребен е засилен општествен ангажман за подобрување на образовниот статус на возрасните, 
особено помладата родителска популација, преку пружање на информации, поттикнување на 
образовна партиципација, но и преку осмислување на иновативни облици на едукација и обука, 
бидејќи очигледно дека сегашната понуда не е атрактивна и сеопфатна за ромското население.  

 

 

ПОДРАЧЈЕ 4 - ЗДРАВСТВО 
 
Истражувањето се фокусираше на ставовите на Ромите во однос на достапноста и квалитетот на 
здравствената заштита во области кои Стратегиите за Роми си ги зацртале како свои цели.  
 
Како што може да е види од Граф  6,   

- 96,6 % од испитаниците имаат здравствено осигурување, 
- 95,6 % од децата имаат здравствено  осигурување, 
- во 90,1% од домаќинствата, сите членови имаат здравствено осигурување.  

 

   Граф  6: Здравственото осигурување кај Ромите  

 
Воедно, 96,7% од испитаниците и 97,8% од децата имаат избрано матичен лекар во својата 
општина. Истото важи и за членовите од 91,2% од домаќинствата кои учествуваа во 
истражувањето.    

 
   Граф  7: Процент на испитаници со избран матичен лекар 
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Иако меѓу целите на Стратегиите за Роми се вбројува и организирањето на едукативни и 
информативни предавања на теми поврзани со здравјето, сепак:   

- само 23,3% од испитаниците посетувале предавања за подобрување на здравјето надвор 
од проектните активности во центарот, и тоа 6,7% често, 3,3% понекогаш, а 13,3% ретко;  

- само 8,8% од испитаниците знаат дека во нивната населба/општина има здравствено 
советувалиште и го посетуваат; 38,9% тврдат дека во нивната населба/општина нема 
здравствено советувалиште, а 52,2% воопшто не знаат дали го има или нема. 

- над 51% или не знаат дали децата имаат на училиште имаат задолжителни часови по 
хигиена и здравство, на кои учат за заразни заболувања, или тврдат дека такви часови 
никогаш не се одржуваат; 

- 55% од испитаниците или никогаш не биле или не знаат дали биле на систематски 
здравствени прегледи; оние кои одат, во просек досега биле на 1,1 таков преглед.   

- 82,8% од децата редовно одат на систематски преглед.  

 
  Граф  8:  Процент на испитаници кои добиваат совети и информации за подобрување на  
   здравјето и/или одат на систематски здравствен преглед 

 
 
 

 
 
Репродуктивното здравје е една од главните области на делување на Стратегиите, а сепак : 

- 43,7% Ромки изјавија дека во нивната населба/општина има гинеколог (сите од општина 
Ѓорче Петров)  и скоро сите го посетуваат. 

- 37,9% посетуваат гинеколог во друга општина, а 4,6% одат на приватен гинеколог (сите 
одговори се од општина Шуто Оризари). 

- 6,9% од испитаничките воопшто не посетуваат гинеколог.  
- 92% од испитаничките се породиле со сите деца во болница.  
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Во однос на здравствената заштита на децата, истражувањето покажа дека:   

- 41,4% од испитаниците биле редовно посетувани повеќе пати од патронажата служба, а 
31% биле посетени еднаш; 27,6% или не биле посетени или не се сеќаваат дали имале 
посета од патронажата служба. 

- 96,7% од децата се вакцинираат редовно. 
- само кај 28,7% од испитаниците редовно пристигнуваат по пошта покани за вакцинација 

на децата, а 48,3% никогаш не добиле покана за вакцинација.   

 не знам
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Одговорите на испитаниците на прашањата поврзани со помошта која ја добиваат во врска со 
подобрувањето на здравјето укажуваат дека тие се воглавно оставени сами на себе.  

- Според нивните изјави, само на 1,1% од испитаниците редовно а на 2,2% понекогаш им 
помага здравствен медијатор; дури 71,9% изјавиле дека никогаш не им помогнал а 24,7% 
не знаат што е  здравствен медијатор. Овде мораме да напоменеме дека оваа состојба 
утврдена во 2016 г. за време на истражувањето. Во меѓувреме состојбата е променета
засилените активности на медијаторите кои резултираа со поголем опфат и зачестени 
контакти со корисниците.37  

- Дури 89,9% од испитаниците изјавија дека никогаш не добиле помош во обезбедување 
лекови и производи за одржување на хигиената, надвор од активностите на 
невладиниот сектор.38 

- Невладините организации исто така се единствено место каде Ромите можат да се 
обратат за помош при подготовка на документи, барања, жалби итн.; 44,8% од 
испитаниците ова го практикуваат редовно или понекогаш. 

 
На крај, беше разочарувачки да слушнеме дека 6,7% често и 37,1% понекогаш се почувствувале 
навредени или исмеани дека се Роми кога побарале здравствена услуга. Со оглед на сите 
одржани обуки и донесени мерки, загрижува дека ваков однос сè уште постои кај некои 
здравствени работници. 
 
Заклучоци и препораки 
 
Од одговорите на проектните корисници евидентно е дека е постигнат голем напредок во однос 
на административното уредување на здравствената заштита, особено кај обезбедување на 
здравствено осигурување и изборот на матичен лекар.  
 
Исто така висок е процентот на деца кои редовно се вакцинираат и одат на систематски преглед, 
и на жени кои се пораѓаат со стручна помош; во Ѓорче Петров Ромките имаат пристап до 
гинеколог во општината. За состојбата во Општина Шуто Оризари повеќе пати е алармирано за 
недостапноста до гинеколошки услуги и се надеваме дека оваа состојба конечно ќе се реши.  
 
Исто така загрижува нискиот процент на Роми опфатени со посети од патронажната служба, 
доставување покани за вакцинација, и поддршка од здравствен медијатор. И овде постои 
простор за подобрување на соработката меѓу надлежните структури и невладиниот сектор .    
 
Особено незадоволителна е состојбата со информативни активности од страна на надлежните 
служби, а загрижува и големиот процент на одговори „не знам“ на повеќе прашања. Во овој 
контекст, мора да се укаже и на недоволната заинтересираност и/или проактивност на самите 
испитаници, што е сигнал за сите, меѓу кои и невладиниот сектор дека треба уште да се работи 
со Ромите на полето на нивно информирање.  

                                                 
37 Иако мораме да укажеме дека во една од општините каде се одржуваа тркалезни маси, претставниците на 
локалната самоуправа воопшто не беа запознаени дека на нивна територија работи здравствен медијатор.  
38 Најголемата помош ја добиле од Ромка вработена во аптека, на која ѝ е обраќаат и на работно место и дома.   

 

И покрај направените напори за подобрување на состојбата, голем дел од Ромите сè уште се 
чувствуваат дискриминирани во процесот на добивање здравствени услуги.
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