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1. ВОВЕД / Контекст и профил на Ромската заедница во
Битола
Локалниот Акционен План (ЛАП) за имплементација на Декадата на Ромите
во општина Битола е документ изработен по иницијатива на Министерството
за труд и социјална политика (МТСП) на Република Македонија, на почетокот
на 2012 г.
Локалниот Акционен План за имплементација на Декадата на Ромите во
општина Битола се базира на двете јавни политики за Ромите кои се
спроведуваат во Република Македонија и тоа: Декадата за вклучување на
Ромите 2005 – 2015, како регионална јавна политика прифатена од Владата
на Република Македонија, и Нациналната стратегија за Роми, како државна
јавна политика изработена од страна на Владата на Република Македонија и
која има поддршка од страна на Собранието на Република Македонија.
Локална Самоуправа – Битола во 2006 година усвои Стратегија за Ромите
врз основа на која беа креирани Локални Акциони Планови за сите обалсти
од Декадата. Временската рамка за имплементација на овие планови се
однесуваше на периодот 2006 - 2010 година, со што се наметна потребата од
нивно ревидирање за периодот 2012 – 2015 година.
Во текот на 2011 година е развиен ЛАП за имплементација на Декадата на
Ромите во Битола за областа Здравство за периодот 2011 – 2015.
Предмет на овој Локален Акционен План се областите Образование,
Вработување и Домување. Периодот на кој се однесува оваа програма е 2012
– 2015 г.
Во рамки на процесот за развој на Локалниот Акционен План за
имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола, се
организираше дводневна работилница, дизајнирана и модерирана од г-н
Марио Вељковиќ, консултант за Стратешки и Оперативен менџмент и Развој
на заедниците во улога на Постар Експерт одговорен за развој и ревизија на
Локални Акциони Планови во рамки тимот на проектот “Поддршка во
имплементација на Стратегијата на Ромите“.
На основа на дискусиите и придонесот на учесниците во текот на
работилницата е формулиран првиот нацрт ЛАП. После комплетирњето на
првиот нацрт се одржа работна средба за анализа и ревизија на првиот
нацрт по што истиот е финализиран и доставен до општина Битола на
усвојување и понатамошна имплементација.
Во процесот за развој/ревизија на Локалниот Акционен План за
имплементација на Декадата на Ромите во општина Битола активно
соработуваа преставнци на Единицата за локална самоуправа на општина
Битола, локални експерти преставници на локални и државни институции кои
имаат директна или индиректна врска со 3-те целни области на Декадата на
Ромите и претставници на здруженија на граѓани кои делуваат на општинско
ниво и кои имаат претходно искуство во изработка на Акциски планови.
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Профил на Ромската заедница во Битола
Населбата “Баир” се наоѓа на левиот брег од реката Драгор која го дели
градот Битола на два дела.
Куќите на населението се положени на трите рида кои всушност ги
претставуваат трите дела на населбата “Баир” - “Смилевски Баир”,
“Централен Баир” и дивата населба “Петочна вода”.
На овие три и уште неколку други ридови се смета дека постоела
средновековна Битола од кога се смета дека најголемиот процент на ромско
население е доселен во Битола.
Во планирањето на Програмата за развој на заедниците како целна група
земено е населението од улиците “ Љубојно”,
“Дебарска”, Козјак”,
“Караорман”, “Мукос”, “Титово Ужице”, “Неготинска” и “Јордан Пиперката”.
Во овие улици според проценката од профилот на заедницата живеат 2 000
граѓани.
Од нив 85% се изјансиле како Роми, 8% Македонци, 8% Турци, 3% Албанци и
0,1% Египјани.
Најголем проблем кој граѓаните го потенцираат и како најургентен е
невработеноста. Ниското ниво на образование и немањето соодветни
квалификации Ромското население го прават неконкурентно на пазарот на
работна сила. Тоа значи дека населението се занимава со вршење на тешки
физички работи и услужни дејности.
Во последните десетина години одреден процент од населението се
занимава со трговија на текстил на импровизирани тезги. Ваквата активност
спаѓа во доменот на сивата економија која државата ја толерира бидејќи не
може да обезбедии соодветно вработување.
Голем процент од Ромското население живее во субстандардни услови за
живеење а немањето можност за вработување предизвикува терет на
државата која на 65% од населението му исплаќа социјална помош која во
65% од случаите изнесува од 1700 до 2500 денари.
Ниското ниво на образование и малиот процент на деца кои го завршуваат
основното образование е есенцијален проблем кој ги генерира сите останати
проблеми со кои се соочува населението во населбата “Баир” почнувајќи од
третманот на отпадот од одмаќинствата, хигиенските навики, до
вработувањето и стимулирањето за запишување во средно образование и на
факултет.
70% од куќите во населбата “Баир” се направени од цврста градба и
задоволуваат одредени стандарди за живеење (има вода, канализација и
електрична енергија).
30 % од живеалиштата на населението и тоа 90 % во дивата населба
“Петочна вода” се импровизирани и направени од картони и ламарини
покриени со најлон без канализација, чиста вода за пиење и електрична
енергија.
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Приклуувањето на електричната енергија е нелегално што предизвикува
чести инциденти и несреќни случаи кои завршуваат фатално дури и со
човечки жртви.
Проблем претставува и непосредната близина на регионалниот пат Прилеп Ресен во чија непосредна близина се наоѓаат импровизираните живеалишта
при што често се случуваат сообраќајни несреќи во кои најчесто страдаат
децата.
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2.

ВИЗИЈА
“Битола, место каде Ромите се интегрирани и достоинствено и
активно придонесуваат кон целокупниот развој на градот“

3.

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1. Создавање на услови за поголема вработеност на Ромите во
Битола
2. Подобро образование за Ромите од Битола
3. Да се подобрат условите за домување на Ромите во Битола

4.

ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Конкретни проблеми и потреби кои се предмет на оваа програма се:
Вработување

1. Висок степен на невработеност кај Ромската популација во Битола
2. Неинформираност на младите невработени Роми за сите активни
мерки за вработување
3. Мал број на Роми се вклучени во програмата за самовработување
4. Висок степен на невработеност на ромската жена
5. Значителен број на Роми недоволно се запознаени со законската
регулатива во делот на остварување на правото на вработување

Образование

1. Мал број на деца роми од Битола се вклучени во предучилишни и
образовни институции и програми
2. Висок процент од децата Роми запишани во прво одделение во ОУ
ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола се нередовни и покажуваат слаб успех
3. Голем број на Ромски деца ненавремено се запишани во прво
одделение (само околу една третина редовно се запишуваат)
4. Голем број на Роми со некомплетно основно образование
МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Домување

1. Иницирање на почеток за изработка на ДУП за областите каде живее
ромското население
2. Доколку нема можност за решавање на проблемот околу
легализација на куќните места да се работи на нивна дислокација и
градење на колективни и индивидуални стамбени објекти
3. Потреба од поголемо процентулно учество на социјално загрозените
Роми во процесот на добивање на социјални станови
4. Подобрување на водоводната мрежа
5. Не постои соодветна канализација на дел од улиците каде живее
Ромското население
6. Мал број на шахти за атмосферска канализација
7. Нередовно чистење на дивите депонии и целосна грижа за
животната средина
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5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ПО ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Вработување

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Да се зголеми бројот на вработени Роми во
Општина Битола за најмалку 50 Роми во 20122015 г
Краткорочна цел 1.1. : Да се подобри степенот на информирање на
Ромите за активните мерки за вработување;
Краткорочна цел 1.2. Да се вклучат Ромите во обуки за познат
Работодавец;
Краткорочна цел 1.3. Обука за дефицитарни занимања и практиканство
Краткорочна цел 1.4. Да се вклучат Ромите во обуки за непознат
Работодавец;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2: Да се подобри степенот на вработеност на жената
Ромка за 10% во периодот 2012-2015 г
Краткорочна цел 2.1. Идентификација на невработени жени Ромки кои се
заинтересирани за вработување;
Краткорочна цел 2.2. Подготвување на апликација и учество на најмалку 2
тендери за поддршка на самовработување на жени
Ромки на годишно ниво;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3 Да се креираат и спроведуваат програми за развој
на претприемништвото
Краткорочна цел 3.1.. Да се отвори консултативен-советодавен центар за
Ромската заедница за поддршка на мали и средни
Претпријатија;
Краткорочна цел 3.2.. Да се развијат претприемнички вештини и припрема
за активно барање на работа;
Краткорочна цел 3.3. Вклучување во програмите “YES“;
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Образование

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4: Да се зголеми вклученоста на деца Роми во
предучилишно воспитание и образование за 45%
Краткорочна цел 4.1: Да се зголеми за 80% бројот на информирани ромски
семејства за бенефитот од предучилишното
воспитание и образование;
Краткорочна цел 4.2: Да се зголеми бројот на опфатени Ромски деца во
предучилишно образование за 50% на годишно ниво
во однос на учебната 2011 /2012;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5: Да се подобри редовноста на учениците Роми во
основното и средното стручно образование за 50
% до крајот на 2015 г
Краткорочна цел 5.1: Подобрување на редовноста, намалување на бројот
на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ во
Битола;
Краткорочна цел 5.2: Подобрување на редовноста, намалување на бројот
наизостаноци за 50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6: Да се овозможи континуирано јакнење на
толеранцијата и прифаќање на разликите кај 60
наставници со вклучување во соодветни
едукативни програми
Краткорочна цел 6.1: Во периодот од 2012/2013 година да се опфатат 30
наставници во едукативни обуки за толеранција и
прифаќење на разликите.
Краткорочна цел 6.2: Во периодот од 2013/2014 година да се опфатат 30
наставници во едукативни обуки за толеранција и
прифаќење на разликите
Краткорочна цел 6.3: Во периодот од 2012/2015 година да се изработи
прирачник за работа со ученици Роми за развој на
толеранција, за развој на знаења и вештини кои
промовираат меѓуетничка толеранција
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7: Да се подобри успехот во основно и средно
образование кај Ромската популација за 60%
Краткорочна цел 7.1: Подобрување на успехот за 0,5 индексни поени по
ученик во основно образование во период 2012/2015 г;
Краткорочна цел 7.2: Обезбедување туторство за дел од неописменетите
ученици за основно образование;
Краткорочна цел 7.3: Подобрување на успехот за 0,5% индексни поени по
ученик во средно образование во период 2012/2015
МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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година;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 8: Да се подобрат условите (материјални и технички)
за посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи Сугарев –
Битола
Краткорочна цел 8.1: Подобрување на условите за превоз на деца со
посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ
ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола;
Краткорочна цел 8.2: Обезбедување на исхрана во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВБитола за учениците со посебни потреби;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 9 Да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ до
крајот на 2015
Краткорочна цел 9.1: Формирање, ажурирање и менаџирање набаза на
Податоци;
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Домување

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 10: Да се реши проблемот со инфраструктурата и

станбеното прашање во населбата Петочна вода за
семејствата населени надвор од градежен реон
Краткорочна цел 10.1. Да се измени и дополни ГУП и ДУП за населба Баир;
Краткорочна цел 10.2. Да се легализираат ромските дивоградби во Битола
онаму каде што е изводливо и возможно;
Краткорочна цел 10.3.. Да се изготват главни проекти за инфраструктурни и
градежни објекти;
Краткорочна цел 10.4.. Да се изградат објекти од цврста градба за 150
Семејства;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 11: Да се реши проблемот со водоснабдување на
најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот
на 2015г.
Краткорочна цел 11.1.. Да се реконструира водоводот во високата зона на
населба Баир и да се изведат нови цевководи со
должина 3000м;
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 12: Да се решат останатите инфраструктурни
потреби во населба Баир
Краткорочна цел 12.1..: Да се реконструира ободниот канал за населба
Баир во должина од 2.700м;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

7.

МЕРКИ И КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ / МОЖНИ ПРОЕКТИ

Вработување

Клучни мерки во однос на Зголемувањето на бројот на вработени Роми
во Општина Битола за најмалку 50 во периодот 2012- 2015 г. се:
 Информирање на Ромите за активните мерки за вработување;
 Вклучување на Ромите во обуки за познат работодавец;
 Обука на Ромите за дефицитарни занимања;
 Вклучување на Ромите во практиканство;
 Вклучување на Ромите во обуки за непознат работодавец;
За да се подобри степенот на вработеност на жената Ромка за 10% во
периодот 2012-2015 г клучни мерки се:
 Идентификација на невработени жени Ромки кои се заинтересирани за
вработување;
 Подготовка на апликации и учество на најмалку 2 тендери за поддршка
на самовработување на жени Ромки на годишно ниво;
Клучни мерки во однос на Креирањето и спроведувањето програми за
развој на претприемништвото кај Ромите се:
 Отворање на консултативен-советодавен центар за Ромската
заедница за поддршка на мали и средни претпријатија;
 Обуки за развивање на претприемнички вештини и активно барање на
работа;
 Вклучување во програмите “YES“;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

Образование
Клучни мерки во однос на Зголемувањето на вклученоста на деца Роми
во предучилишно воспитание и образование за 45% се:
 Зголемување на бројот на информирани ромски семејства за 80% во
однос на бенефитот од предучилишното воспитание и образование;
 Зголемување на опфатот на Ромски деца во предучилишно
образование за 50% на годишно ниво во однос на учебната
2011/2012г.;
За да се подобри редовноста на учениците Роми во основното и
средното стручно образование за 50 % до крајот на 2015 г. клучни мерки
се:
 Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за
50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола;
 Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за
50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;
Клучни мерки во однос на Континуираното јакнење на толеранцијата и
прифаќање на разликите кај 60 наставници со вклучување во соодветни
дукативни програми се:
 Вклучување на 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и
прифаќење на разликите на годишно ниво во периодот 2012 – 2014;
 Изработка и дистрибуција на прирачник за работа со ученици Роми за
развој на толеранција, знаења и вештини кои промовираат
меѓуетничка толеранција;
Клучни мерки за да се подобри успехот во основно и средно
образование кај Ромската популација за 60% се:
 Да се подобри успехот за 0,5 индексни поени по ученик во основно
образование во период 2012/2015 г;
 Туторство за дел од неописменетите ученици за основно образование;
 Да се подобри успехот за 0,5% индексни поени по ученик во средно
образование во период 2012/2015 г.
Во однос на Подобрувањето на условите (материјални и технички) за
посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи Сугарев – Битола клучни мерки се:
 Обезбедување на возило за превоз на деца со посебни потреби во
периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола.
 Обезбедување на финансиска поддршка за храна /ужина/ за учениците
со посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ- Битола
За да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ поврзани со
Образованието на Ромите во Битола до крајот на 2015 Клучни чекори се:
 Формирање /обезбедување на хардвер и друга опрема и поставување
на истата/;
 Ажурирање на Базата;
 Менаџирање на базата на податоци;
МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

Домување

Клучни мерки во однос на Решавањето на проблемите со
инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода за
семејствата населени надвор од градежен реон се:
 Измени и дополни на ГУП и ДУП за населба Баир;
 Легализација на Ромските дивоградби во Битола онаму каде што е
изводливо и возможно;
 Подготвка на главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;
 Изградба на колективни станбени објекти од цврста градба за 150
Семејства;
За да се реши проблемот со водоснабдување на најмалку 3000 жители на
населба Баир до крајот на 2015г. ќе се:
 Изврши реконструкција на водоводот во високата зона на населба
Баир и изведба на нови цевководи со должина 3000м;
За да се решат останатите инфраструктурни потреби во населба Баир ќе
се:
 Реконструира ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700м;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите

14

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

8.

Вработување
Очекувани резултати и индикатори во однос на Зголемувањето на бројот
на вработени Роми во Општина Битола за најмалку 50 во периодот 20122015 г. се:






Значителен број на Ромите информиран за активните мерки за
вработување;
Ромите се вклучени во обуки за познат работодавец;
Број на обучени Роми за дефицитарни занимања;
Број на вклучени Роми во практиканство;
Ромите се вклучени во обуки за непознат работодавец;

Очекувани резултати и индикатори во однос на Подобрувањето на
степенот на вработеност на жената Ромка за 10% во периодот 2012-2015
се:




Подготвена листа на невработени жени Ромки кои се заинтересирани
за вработување;
Подготвени апликации и алицирано на најмалку 2 тендери за
поддршка на самовработување на жени Ромки на годишно ниво;
Број на нововработени жени Ромки;

Очекувани резултати и индикатори во однос на Креирањето и
спроведувањето програми за развој на претприемништвото кај Ромите
се:






Отворен Консултативен-Советодавен центар за Ромската заедница за
поддршка на мали и средни претпријатија;
Обучени Роми подготвени за претприемништво и активно барање на
работа;
Број на Роми опфатени со обуки;
Дел од заинтересираните Роми ќе се вклучат во програмите “YES“;
Број на Роми вклучени во програмите YES“;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

Образование

Очекувани резултати и индикатори во однос на Зголемувањето на
вклученоста на деца Роми во предучилишно воспитание и образование
за 45% до крајот на 2015 г. се:
 Зголемен бројот на информирани ромски семејства за бенефитот од
предучилишното воспитание и образование;
 Зголемен на опфатот на Ромски деца во предучилишно образование
за 50% на годишно ниво во однос на учебната 2011/2012г.;
Очекувани резултати и индикатори во однос Подобрувањето на
редовноста на учениците Роми во основното и средното стручно
образование за 50 % до крајот на 2015 г. се:
 Подобрена редовноста, намален бројот на изостаноци за 50% во СОУ
ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола;
 Подобрена редовноста, намален бројот на изостаноци за 50% во ОУ
ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;
Очекувани резултати и индикатори во однос на Континуираното јакнење на
толеранцијата и прифаќање на разликите кај 60 наставници со
вклучување во соодветни дукативни програми се:
 Вклучени 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и
прифаќење на разликите на годишно ниво во периодот 2012 – 2014;
 Изработен и дистрибуиран прирачник за работа со ученици Роми за
развој на толеранција, знаења и вештини кои промовираат
меѓуетничка толеранција;
Очекувани резултати и индикатори во однос на Подобрувањето на успехот
во основно и средно образование кај Ромската популација за 60% се:
 Подобар успех за 0,5 индексни поени по ученик во основно
образование во период 2012/2015 г;
 Обезбедено туторство за дел од неописменетите ученици за основно
образование;
 Подобар успех за 0,5% индексни поени по ученик во средно
образование во период 2012/2015 г;
Очекувани резултати и индикатори во однос на Подобрувањето на
условите (материјални и технички) за посебните паралелки во ОУ Ѓорѓи
Сугарев – Битола се:
 Обезбедено возило за превоз на деца со посебни потреби во периодот
2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ-Битола;
 Обезбедена финансиска поддршка за храна /ужина/ за учениците со
посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ- Битола;
Очекувани резултати и индикатори во однос на Воспоставувањето на
активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ поврзана со Образованието на Ромите во
Битола до крајот на 2015 се:
 Оперативна база на податоци;
 Ажурирна на Базата /релевантни и актуелни податоци;
 Подготвен план и процедура за менаџирање на базата на податоци;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

Домување

Очекувани резултати и индикатори во однос на Решавањето на проблемите
со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна вода
за семејствата населени надвор од градежен реон се:
 Изменети и дополнети ГУП и ДУП за населба Баир;
 Легализирани Ромските дивоградби во Битола онаму каде што е
изводливо и возможно;
 Подготвени главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;
 Изградени колективни станбени објекти од цврста градба за 150
Семејства;
Очекувани резултати и индикатори во однос на водоснабдување на
најмалку 3000 жители на населба Баир до крајот на 2015г. се:
 Реконструиран водоводот во високата зона на населба Баир и
поставени нови цевководи со должина 3000м;
Очекувани резултати и индикатори во однос на инфраструктурни потреби
во населба Баир се:
 Реконструиран ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700м;

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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10. МЕРКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. Општината се грижи за овозможување на услови за имплементација и
воспоставување на механизми за следење на напредокот на овој Локален
Aкционен План.

2. За таа цел, може да се организираат комисии, механизми на партнерство
и/или работни групи во соработка со други органи на јавната администрација,
како и со активни граѓански здруженија.

3. Со сето ова ќе се осигури дека се дискутираат, утврдуваат и буџетираат
приоритетни активности од ЛАП и истите навреме се вклучуваат во
Годишната програма на општината.

4. Заради постигнување на позитивни резултати и висок степен на еективност и
ефикасност во имплементацијата на ЛАП општината назначува Лице за
контакт кое во исто време е одговорно за менаџирањето со истиот.
Примарната улога на лицето за контакт за ЛАП ќе биде да ја поттикнува
имплементацијата на ЛАП.

5. Задачи на лицето за контакт се:
 Собирање информации за имплементацијата на ЛАП и поднесување
годишен извештај до Советот на општината;
 Контакт лицето ќе биде врска меѓу општината и потенцијалните засегнати
страни како што се: органи и агенции на централната власт, образовни
институции, НВОи, донатори и др.).
 Контакт лицето ќе одговара на нивни барања за конкретни или општи аспекти
на ЛАП и ќе се грижи тие да ги добиваат информациите и поддршката кои им се
потребни за да имплементираат активности кои се вклучени во ЛАП.
 Контакт лицето ќе ја организира соработката за прашања поврзани со
имплементацијата на ЛАП со други вклучени институции / имплементатори и
граѓански организации.
 По налог на Советот на општината или на Градоначалникот, извршувањето
на некои од овие задачи може да се делегира на други засегнати страни под
услови и за имплементација кои се споменати претходно.

6. Лице за контакт во Општина Битола за овој Локален Акционен План е:
м-р Виолета Налевска –советник ЛЕР , 047-208-336,
e-mail:viki.nalevska@bitola.gov.mk

_________________________

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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10. ПЛАН ЗА АКЦИЈА
 Вработување
 Образование
 Домување

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ВРАБОТУВАЊЕ
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Да се зголеми бројот на вработени Роми во Општина Битола за 50 Роми во 2012-2015 година
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Сума

КЦ 1.1. Да се подобри степенот на информирање на Ромите за активните мерки за вработување
1.1.1
Информативни средби
за активни мерки за
вработување

-организирани 8
/2 пати годишно/
работилници до 2015
-опфатени најмалку
100 роми

1.1.2. Медиумска
кампања за активни
мерки преку локалните
медиуми

-најмалку 5 огласи
годишно
-најмалку 3
информативни
емисии годишно

- Број на
организирани
работилници до
2015г.
- Број на опфатени
Роми
-Број на огласи до
2015г.
- Број на емисии
до 2015г.

Континуирано
во периодот
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Согласно ОП
на АВРМ 20122015г.

АВР Битола

Континуирано
во периодот
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

КЦ 1.2. Да се вклучат Ромите во обуки за познат работодавец
1.2.1 Информативни
средби за огласите за
обуки доквалификација
и преквалификација

Организирани
најмалку 8 средби
годишно

1.2.2.Мотивирање на
работодавците за
вклучување во
активните мерки преку
директни средби со
граѓаните од ромското

Организирани
најмалку 5 средби
годишно

-Број на
организирани
средби до 2015г.
- Број на опфатени
Роми
Број на
организирани
средби до 2015г.
- Број на опфатени

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Буџет
Можен
Коментар
извор

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

население
1.2.3. Обука за познат
работодавец

Роми

-организирани 16 /4
пати годишно/
работилници до 2015
-опфатени најмалку
200 роми

- Број на
организирани
работилници до
2015г.
- Број на опфатени
Роми

Во периодот

АВР Битола

2012-2015г.

КЦ 1.3. Обука За дефицитарни занимања и практиканство
1.3.1 Информација од
пазарот на трудот
1.3.2 Припрема на
апликација за Роми
1.3.3 Информирање за
права и обврски,
склучување на договори
1.3.4 Вклучување во
практиканство
1.3.5 Вклучување во
обуки за ИТ технологии

Информирани по
најмалку 5 Роми на
годишно ниво
Аплицирале најмалку
5 Роми на годишно
ниво
Информирани по
најмалку 5 Роми /сите
оние што аплицираат/
на годишно ниво
Вклучени по најмалку
5 Роми на годишно
ниво
Вклучени по најмалку
5 Роми на годишно
ниво

Број на опфатени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Број на Роми што
аплицирале на
годишно ниво
Број на опфатени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Број на вклучени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Број на вклучени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Број на вклучени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Број на вклучени
Роми

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

К.Ц 1.4 Обука за непознат работодавец
1.4.1 Обука Стекнување на знаење
1.4.2 Обука Стекнување на вештини

Вклучени по најмалку
3 Роми на годишно
ниво
Вклучени по најмалку
3 Роми на годишно
ниво

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРУВАЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ВРАБОТЕНОСТ НА ЖЕНАТА РОМКА ЗА 10% 2012-2015 ГОДИНА
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

КЦ 2.1. Идентификација на невработената жена Ромка
2.1.1. Пресек на
пријавени жени
ромки во АВРМ
секој декември, во
периодот 20122015г

УтврденТочен
број на пријавени
жени Ромки во
АВРМ

-направен пресек
вопредвидениот
рок
-подготвен список
во предвидениот
рок

Секој декември
во периодот
2012-2015г.

АВР Битола

2.1.2.
Истражување
преку анкетен
прашалник заради
добивање на
податоци за бројот
на жените Ромки
работоспособни
од 16- 35 години

Констатирана
фактичка
состојба од
терен

-направено
истражување во
предвидениот рок
-подготвен список
во предвидениот
рок

Континуирано на
годишно ниво во
периодот 2012 –
2015 г.

АВР Битола

2.1.3.
Добивање
информации за
заинтересирани
жени Ромки за
добивање работен
однос

Утврдување
потенцијален број
на жени Ромки
заинтересирани
за вработување

направено
истражување во
предвидениот рок
-подготвен список
во предвидениот
рок

Континуирано на
годишно ниво во
периодот 2012 –
2015 г

АВР Битола

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Сума

Буџет
Можен
извор

Коментар

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

2.1.4.
Програма за
подготовка на
заинтересираните
жени Ромки за
работа

Опфатени
најмалку 10 жени
Ромки на годишно
ниво

Број на опфатени
жени Ромки на
годишно ниво

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола
НВО

КЦ 2.2. Подготвување на апликација и учество на најмалку 2 тендери за поддршка на самовработување на жени Ромки на
годишно ниво
Број на
Континуирано
АВР Битола
2.2.1 Информации Опфатени
за огласи по основ
за:
-формализација
-самовработување
-други кредитни
линии

најмалку 10 жени
Ромки на годишно
ниво

информирани
жени Ромки на
годишно ниво

2012 – 2015 г.

2.2.2 Подготовка

Најмалку 5
подготвени
апликации
годишно

-Број на опфатени
жени Ромки на
годишно ниво
-Број на
подготвени
апликации на
годишно ниво
Број на опфатени
жени Ромки на
годишно ниво
-Број на подготв.
Бизнис планови
на годишно ниво

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

Континуирано
2012 – 2015 г.

АВР Битола

за апликации

2.2.3 Креирање
на бизнис план

Најмалку 2
изготвени бизнис
планови

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 3: ДА СЕ КРЕИРААТ И СПРОВЕДУВААТ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

3.1.1.
Обезбедување на
простор за
отварање на
центар за
консултативнисоветодавни
услуги

Да се обезбеди
ссодветен
простор за работа
на центарот

Обезбеден
простор во
предвидениот рок

Буџет
Сума
Можен
Коментар
извор
КЦ 3.1. Да се отвори консултативен-советодавен центар за Ромската заедница за поддршка на мали и средни претпријатија

3.1.2
Отварање на
центар за
консултативнисоветодавни
услуги

До крајот на 2013
да
профункионира

Отворен центарот
во предвидениот
рок Ромски
центар за
консултативнисоветодавни
услуги при
вработување

2013 г.

3.1.3
Користење на
програми за
активните мерки:
-формализација
-самовработување
-други кредитни

Најмалку 3 Роми
да започнат
сопствени
бизниси на
годишно ниво

Број на Роми на
годишно ниво што
започнале
сопствен бизнис
со помош на

2013 -2015 г.

2012 г.

Можен
имплементатор

АВР Битола
Општина Битола
НВО

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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НВО
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линии

центарот

КЦ 3.2. Да се развијат претприемнички вештини и припрема за активно барање на работа
3.2.1.
Едукација на Роми
за развивање на
-бизнис план:
-формализација
-самовработување
-други кредитни
линии

3.2.2.
Развивање на
вештини и
способности кај
Ромите за
успешно барање
на работа

Опфатени
најмалку 10 Роми
на годишно ниво

-Број на извршени
консултации на
годишно ниво

Во периодот
2014 -2015

АВР Битола
НВО

-Број на опфатени
Роми
Опфатени
најмалку 10 Роми
на годишно ниво

Број на извршени
консултации на
годишно ниво

Во периодот
2014 -2015

АВР Битола
НВО

-Број на опфатени
Роми

КЦ 3.3. Вклучување во програмите “YES“
3.3.1.
Припрема на
младите Роми за
подобро
вклучување во
пазарот на трудот

Најмалку 10
млади Роми на
годишно ниво ќе
добијат вештини и
способности за
активно барање
на работа

Број млади Роми
на годишно ниво
кои ќе бидат
вклучени во
програмата “YES”

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 4: ДА СЕ ЗГОЛЕМИ ВКЛУЧЕНОСТА НА ДЕЦА РОМИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА 45% ДО КРАЈОТ НА 2015 г.
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

4.1.1.
Подготовка на
информативни
материјали

Подготвени
информативни
материјали
(постери, флаери и
сл.)

4.1.2.

Дистрибуирани
информативни
материјали (од
институциии, НВО)

- Подготвени
информативни
материјали во
предвидениот рок
- Количини/број
на подготвени
мат.
- Дистрибуирани
информативни
материјали (од
институциии,
НВО) во
предвидениот рок
- Број на
доставени
материјали
-Број на посети
-Број на
реализирани
средби
-Број на присутни
семејства/

Буџет
Можен
Коментар
извор
КЦ 4.1. Да се зголеми за 80% бројот на информирани ромски семејства за бенефитот од предучилишното воспитание и
образование

Дистрибуција на
информативни
материјали

4.1.3.
Средби со
родители
(најмалку 3
годишно)

Реализирани
најмалку 10 средби
во период 20122015 година со
присуство на
најмалку 20

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите

Рок

Можен
имплементатор

Прва половина
на 2012 година

Општина Битола,
Централна детска
градинка,
НВО

Прва половина
на 2012 година

Општина Битола
Централна детска
градинка
НВО

Од 2012 до 2015
година

Општина Битола
Централна детска
градинка
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Сума

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

родители по
средба)

родители

НВО

КЦ 4.2. Да се зголеми бројот на опфатени Ромски деца во предучилишно образование за 50% на годишно ниво во однос на
учебната 2011 /2012;
Реализирани
Број на
Општина Битола
4.2.1 Заеднички
Континуирано
најмалку 10 средби
реализирани
средби (размена
2012-2015 г.
на искуства)
работилници меѓу
родителите
(најмалку 3
годишно)

4.2.2 Детекција
на деца кои ќе ги
посетуваат
градинките како
теренска
активност за
собирање на
податоци преку
посета на Ромски
семејства

4.2.3 Формирање
на тим за работа

и работилници до
крајот на
програмава
Разменети искуства
Присуство на
најмалку 50
родители по
средба/работилница
Идентификувани
деца кои ќе ги
посетуваат
градинките
Подготвена листа
на кандидати

средби на
годишно ниво

Централна детска
градинка

Број на вклучени
родители

НВО

Идентификувани
деца кои ќе ги
посетуваат
градинките и
Подготвена листа
на кандидати во
предвидениот
рок.

Континуирано
2012-2015 г.

Општина Битола
Централна детска
градинка
НВО

Број на запишани
деца
Формиран тим за
работа

Формиран тим за
работа во
предвидениот рок

До крајот на
2012 г.

Општина Битола
Централна детска
градинка
НВО
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ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 5: ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕДОВНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ РОМИ ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 50%
Активности

Буџет
Можен
Коментар
извор
КЦ 5.1. Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во СОУ ТАКИ ДАСКАЛОТ Битола
5.1.1.
Ревидирање на
годишната
програма на
училиштето и
вклучување
заеднички
активности на
наставниците,
учениците,
родителите

5.1.2.Иницирање
на најмалку две
доплонителни
средби годишно

5.1.3.
Воведување на
Медијатори за
работа со
Ромската
заедница

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Изготвена и
прифатена
програма

Изготвена и
прифатена
програма во
предвидениот
рок

Учебна
2012/2013

Општина Битола,
СОУ Таки Даскалот
НВО

Одржани
најмаlку 8
средби до крајот
на 2015г.

Број на одржани
средби на
годишно ниво

Континуирано
2012-2015 г.

Општина Битола,
СОУ Таки Даскалот
НВО

Назначување на
одговорно лице
(медијатор)
подобрена
редовност

Број на активни
медијатори
Број на
потпишани
договори со
медијатори

Прва половина
на 2012 г.

Општина Битола,
СОУ Таки Даскалот
НВО

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Сума

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

(родители,
училиште и НВО)

Број на
изостаноци
(намален)

КЦ 5.2. Подобрување на редовноста, намалување на бројот на изостаноци за 50% во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола;
5.2.1 Ревидирање
на годишната
програма на
училиштето и
вклучување
заеднички
активности на
наставниците,
учениците,
родителите
5.2.2 Иницирање
на најмалку две
доплонителни
средби годишно

Изготвена и
прифатена
програма

Одржани
најмаlку 8
средби до крајот
на 2015г.

Изготвена и
прифатена
програма во
предвидениот
рок

Учебна
2012/2013

Број на одржани
средби на
годишно ниво

Континуирано
2012-2015 г.

Општина Битола
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО

Општина Битола
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО

5.2.3 Воведување
на Медијатори за
работа со
Ромската
заедница
(родители,
училиште
и НВО)

Назначување на
одговорно лице
(медијатор)
подобрена
редовност

Број на активни
медијатори
Број на
потпишани
договори со
медијатори
Број на
изостаноци
(намален)
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на 2012 г.

Општина Битола
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 6: ДА СЕ ОВОЗМОЖИ КОНТИНУИРАНО ЈАКНЕЊЕ НА ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПРИФАЌЕЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ КАЈ
60 НАСТАВНИЦИ СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Буџет
Можен
Коментар
извор
КЦ 6.1. Во периодот од 2012/2013 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќење
на разликите
Дијазнирана
Дијазнирана
Општина Битола,
До крајот на
6.1.1.
програма за обука програма за обука првата половина
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Дизајнирањена
во
предвидениот
Битола
програма за
на 2012
рок
СОУ Таки Даскалот
обука (најмалку
НВО
една обука
/модул годишно)
Изработен
Општина Битола,
До крајот на
5.1.2. Изработка Изработен
акционен
план.
акционен
план
во
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
првата
половина
на акционен
предвидениот рок на 2012
Битола
план
СОУ Таки Даскалот
Сума

НВО

5.1.3.
Обука на 30
наставници

Имплементирана
обука

Имплементирана
обука во
предвидениот рок
Број на обучени
наставници

До крајот на
2013 г.

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
НВО

КЦ 6.2. Во периодот од 2013/2014 година да се опфатат 30 наставници во едукативни обуки за толеранција и прифаќење на
разликите;
Изготвена и
Општина Битола,
Изготвена и
До крајот на
6.2.1 Обука на 30
наставници

прифатена
програма

прифатена
програма во

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите

2013/2014 г.

ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
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СОУ Таки Даскалот
НВО

предвидениот рок

КЦ 6.3. Во периодот од 2012/2015 година да се изработи прирачник за работа со ученици Роми за развој на толеранција, за
развој на знаења и вештини кои промовираат меѓуетничка толеранција
Подготвен,
Подготвен,
До крајот на 2012 Општина Битола,
6.3.1
Подготвување на
прирачник

испечатен и
дистрибуиран
прирачник

6.3.2
Обука на
наставниците –
најмалку еднаш
годишно
6.3.3
Организирање на
најмалку еден
настан на
годишно ниво од
мултиетнички
катактер

Реализирана
обука – 4 до крајот
на 2015 година
Реализирани 4
настани до крајот
на 2015 година

испечатен и
дистрибуиран
прирачник во
предвидениот рок
Број на
организирани
сесии
Број на учесници
Број на
организирани
настани
Број на учесници
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година

До крајот на
секоја учебна
година во
периодот 2012 2015
До крајот на
секоја учебна
година во
периодот 2012 2015

ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
НВО
Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
НВО
Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
НВО

31

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 7: ДА СЕ ПОДОБРИ УСПЕХОТ ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ КАЈ РОМСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ЗА
60% ДО КРАЈОТ НА 2015 г.
Активности

Буџет
Можен
Коментар
извор
КЦ 7.1. Подобрување на успехот за 0,5% индексни поени по ученик во основно образование во период 2012/2015 година
7.1.1.
Елементарно
описменување на
најмалку 20
ученици кои
повторно се
вклучени во
наставниот
процес со помош
на ментор
7.1.2.
Медијатор од НВО
за посредување
помеѓу
училиштето и
семејството

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

Описменети најмаку
60 ученици до 2015
година

- Број на
Описменети
најмаку 60
ученици до 2015
година

До крајот на
2012 година

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО

Остварена
соработка помеѓу
училиштето и
семејствата
Остварена
соработка помеѓу
училиштето и
семејствата

- Ангажиран
Медијатор од
НВО за
посредување
помеѓу
училиштето и
семејството
-Потпишан
договор

До крајот на
2012 година

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО

КЦ 7.2. Обезбедување туторство за дел од неописменетите ученици за основно образование
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Сума
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7.2.1 Ангажирање
на лица тутори

Ангажирани тутори

7.2.3

Подобрен успех на
ученици Роми со
потреба од
туторство

Спроведување на
програма за
туторство

Ангажирани
тутори во
предвидениот рок
Број на вклучени
тутори
Имплементирана
програма

Учебна
2012/2013
година
Континуирано
2012/2015 г

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
НВО

К.Ц 7.3 Подобрување на успехот за 0,5% индексни поени по ученик во средно образование во период 2012/2015 година
7.3.1.
Менторирање на
најмалку 50
ученици од
страна на 10
ментори

Подобрен успехот
на 50 ученици

7.3.1.

Остварена
соработка помеѓу
училиштето и
семејствата

Медијатор од НВО
за посредување
помеѓу
училиштето и
семејството

-Број на ученици
со подобрен
успех

До крајот на 2015
година

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
Битола
НВО

До крајот на 2012
година

Општина Битола,

-Постигнати
индексни поени
-број на медијции
-број на средби
-број на
состаноци
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СОУ Таки Даскалот
Битола
НВО
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 8: ДА СЕ ПОДОБРАТ УСЛОВИТЕ (МАТЕРИЈАЛНИ И ТЕХНИЧКИ) ЗА ПОСЕБНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ВО ОУ ЃОРЃИ
СУГАРЕВ БИТОЛА
Активности

Буџет
Можен
Коментар
извор
КЦ 8.1. Подобрување на условите за превоз на деца со посебни потреби во периодот 2012/2015 година во ОУ ЃОРЃИ
СУГАРЕВ Битола
Обезбедено
Обезбеден
До крајот на 2013 Општина Битола,
8.1.1.
Обезбедување на
возило за 20
ученици

Очекувани
резултати

возило за 20
ученици

Индикатори

донатор
Обезбедено
возило во
предвидениот рок

Рок

година

Можен
имплементатор

Сума

ОУ Ѓорѓи Сугарев
Битола
НВО

КЦ 8.2. Обезбедување на исхрана за учениците со посебни потреби во ОУ ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола
8.2.1
Обезбедување на
исхрана за 40
ученици

Обезбедена
училишна
исхрана за 40
ученици

Обезбеден
донатор
Обезбедено
возило во
предвидениот рок

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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година

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев
Битола
НВО
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 9: Да се воспостави активна БАЗА НА ПОДАТОЦИ
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

КЦ 9.1. ФОРМИРАЊЕ, АЖУРИРАЊЕ, МЕНАЏИРАЊЕ НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ
Креирана база на
податоци

Креирана база на
податоци во
предвидениот рок

До крајот на 2013
година

9.1.2
Формирање на
тим за работа

Формиран тим

Формиран тим во
предвидениот рок

До крајот на 2013
година

9.2.3
Ажурирање на
податоци

Активна база на
податоци како
основа на
програми и
проекти

Оперативна база
на податоци

Континуирано
2012-2015 година

9.1.1
Собирање на
податоци (работа
на терен)

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите

Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
Битола
НВО
Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
Битола
НВО
Општина Битола,
ОУ Ѓорѓи Сугарев,
Битола
СОУ Таки Даскалот
Битола
НВО
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Буџет
Можен
извор

Коментар
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ДОМУВАЊЕ
ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 10: Да се реши проблемот со инфраструктурата и станбеното прашање во населбата Петочна

вода за семејствата населени надвор од градежен реон
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

КЦ 10.1. Да се измени и дополни ГУП и ДУП за населба Баир;
10.1.1
Утврдување на
фактичката состојба

10.1.2
Поставување на дневен
ред на совет
иницијативата за
промена на ГУП и ДУП

10.1.3
Donesuvawe na odluka
na sovet za promena na
GUP i DUP
Izbor na izgotvuva~ na
GUP i DUP

Утврдена фактичката
состојба
Поднесено барање и
иницијативата
ставена на дневен
ред

Јавна расправа
Одржана седница на
советот и донесена
одлука
Спроведен процес
Избран изведувач

Број на извештаи
од снимена
ситуација
Извештај од
седницата на
советот
Одлуката за
промена и
дополнување на
ГУП и ДУП
Јавна расправа
Одлуката за
промена и
дополнување на
ГУП и ДУП

2012-2013г.

Општина Битола

2012-2013г

Општина Битола

2012-2013г

Општина Битола

Број на пријави на
тендерот
Потпишан договор

2012-2013г

Општина Битола

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Сума

Буџет
Можен
Коментар
извор

ЛОКАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ ВО БИТОЛА ЗА ПЕРИОДОТ 2012 – 2015 г.

Изработка на ГУП и
ДУП

Подготвени ГУП и
ДУП

Подготвени ГУП и
ДУП во
предвидениот рок

2012-2013г

Општина Битола

КЦ 10.2. Да се легализираат ромските дивоградби во Битола онаму каде што е изводливо и возможно;
10.2.1
Процес на легализација
на дивите ромски
градби onamu kade {to
e izvedlivo i
vozmo`no

10.2.2

Утврдена фактичка
состојба
Започнат процес

Број на диви градби

2012 – 2015

Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
НВО

Изработени планови

Број на работни
средби
План за
урбанизација

2012-2013

Решени имотноправни односи

Документација за
имотно-правна
состојба

2012 – 2015

Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
НВО
Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
НВО

Промовирани
прописите и
можностите

Промотивен
материјал

2012-2013

Изработка на планови
за урбанизација

10.2.3
Рe{avawe na
pra{aweto za
sopstvenosta na ku}ite
i zemji{teto vrz koe
tie se nao|aat
(legalizacija) i trajni
re{enija

10.2.4
Промоција на прописите
за легализација на
дивоградбите

Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
НВО

КЦ 10.3. Да се изготват главни проекти за инфраструктурни и градежни објекти;
10.3.1
Донесување на одлука
за изготвување и
реализирање на главни
проекти

Донесена одлука

Број на состаноци
Одлуката за
изготвување на
главните проекти

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите

2012-2013

Општина
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10.3.2
Избор на изведувач на
главните проекти

10.3.3
Izrabotka na glavni
proekti za vodovod,
kanalizacija, ulici i
osvetluvawe,PTT

Спроведен процес и
избран изведувач

Број на пријавени на
тендерот

2012-2013

Општина

Изработени главните
инфраструктурни
проекти за Баир

Главни проекти за
водовод,
канализација, улици
и осветлување

2012-2013

Изведувач

К.Ц 10.4 Да се изградат објекти од цврста градба за 150 семејства;
10.4.1
Izrabotka na glavni
proekti za grade`ni
objekti
10.4.2

Обезбедување на
финансиски средства
10.4.3

Избор на изведувач
10.4.4
Izvedba na grade`nite
raboti

Izrabotka na glavni
proekti za grade`ni
objekti
Обезбедување на
финансиски средства
Обезбедување на
финансиски средства
Имплементирани
градежни активности

Број на работни
средби
Главни проекти за
градежни проекти
Број на апликации
Број на донатори

2013-2015

Објавен тендер
Број на пријавени
на тендерот
Финализирани
Градежни објекти

2013-2015

Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
Општина Битола
МТСП
МЛС
МТВ
Општина

2013-2015

Изведувач
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2013-2015
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 11: Да се реши проблемот со водоснабдување на најмалку 3000 жители на населба Баир до

крајот на 2015г.
Активности

Буџет
Сума
Можен
Коментар
извор
КЦ 11.1. Да се реконструира водоводот во високата зона на населба Баир и да се изведат нови цевководи со должина
3000м;
11.1.1
Носење на одлука за
реконструкција на
водоводот
11.1.2
Изработка на техничка
документација
11.1.3
Изведба на
реконструкцијата

Очекувани
резултати

Донесена одлука

Изработена техничка
документација
Реконструиран
водоводот во населба
Баир

Индикатори

Број на состаноци
Одлука за
реконструкција на
водоводот
водоводот
Техничката
документација
Реконструиран
водовод

МТСП, Проект: Поддршка во имплементација на Стратегијата на Ромите
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Можен
имплементатор

2012-2013г.

Општина

2012-2013г.

ЈП

2012-2014г.

ЈП
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 12: Да се решат останатите инфраструктурни потреби во населба Баир
Активности

Очекувани
резултати

Индикатори

Рок

Можен
имплементатор

КЦ 12.1. Да се до- реконструира ободниот канал за населба Баир во должина од 2.700 м;
12.1.1
Носење на одлука за
реконструкција на
ободниот канал
12.1.2
Изработка на техничка
документација

Донесена одлука

Број на состаноци
Одлуката за
реконструкција

2014г.

Општина

Изработена техничка
документација

2014г.

Општина

12.1.3
Изведба на
реконструкцијата
12.1.4
Кампања за
подигнување на јавната
свест

Комплетирани
градежни работи

Број на работни
средби
Техничка
документација
Реконструкцијата

2014.-2015г.

ЈП

Број на кампањски
настани
Број на
дистрибуирани
материјали

2014.-2015г.

Општина

Информирани и
мотивирани граѓани
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Сума

Буџет
Можен
Коментар
извор
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