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Програма на ЕУ – Поддршка при транзиција и институционална надградба (ИПА компонента 1) – Национална програма 2008 

EU Programme -  Transitional Assistance and Institutional Building (IPA Component I) – National Programme 2008 
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and results)and results)and results)and results)     

Главната цел на проектот е да се зајакне институционалниот 

капацитет на структурите за координација за имплементирање на 

Националната стратегија за Ромите и Декадата за вклучување на 

Ромите 2005-2015, во однос да се придонесе кон подобрување на 

ситуацијата со Ромите во земјата. 

Целите на проектот се: 

- Да се обезбеди градење на капацитетите и организациски 

развој на институциите кориснички (на национално и локално 

ниво), вклучувајќи го развојот на човечките ресурси и 

зајакнување на раководството за да обезбеди ефективна 

имплементација на Стратегијата за Ромите и Декадата за 

вклучување на Ромите; 

- Да се поддржи дизајнот, имплементацијата, следењето и 

оценката на локалните планови за акција и приоритетните 

акции (вклучувајќи ги акциите за мобилизирање на ресурсите). 

Проектните активности се фокусирани на: 

- Зајакнување на оперативните координативни структури н 

обете, национално и општинско ниво, за имплементација на 

Стратегијата за Ромите; 

- Поддршка за имплементација на акционите планови со фокус 

на локалните планови за акција. 

The overall project goal is to strengthen the institutional 

capacity of the co-ordination structures for implementing the 

National Strategy for Roma and the Decade for Roma Inclusion 

2005-2015, in view to contribute to improvement of the situation 

of Roma in the country. 

The project purposes are: 

- To provide capacity building and organizational 

development of the beneficiary institutions (at national 

and local level), including human resources 

development and strengthening the managerial to 

ensure effective implementation of the Roma Strategy 

and the Decade for Roma Inclusion; 

- To support the design, implementation, monitoring and 

evaluation of the local action plans and the prioritized 

actions (including resource mobilization actions). 

The project activities are focused on: 

- Strengthening the operational coordination structures 

at both national and municipal levels for implementing 

the Roma Strategy; 

- Support of the implementation of Action Plans with a 

focus on local action plans. 
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Мабера Камбери, Раководител на сектор/ Mabera Kamberi, Head of Department 

E-mail: MKamberi@mtsp.gov.mk  

Огњан Друмев, Проектен менаџер / Ognjan Drumev, Project Manager 

E-mail: ODrumev@mtsp.gov.mk  
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