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1. Образование
Стратешка цел/импакт: Подобренa образовната структура кај ромската заедница особено кај девојчињата и жената Ромка
Исходи:
1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на Ромите, особено наРомските девојчиња
2. Подобрен пристап и успешнокомплетирање на основното образование на Ромите, особено на Ромскитедевојчиња
3. Подобрен пристап и успешнокомплетирање на средното образование на Ромите, особено на Ромскитедевојчиња
4. Зголеменпристап и успешнокомплетирање на високото образование на Ромите, особено на Ромскитедевојчиња
5. Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и средното образование
6. Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални училишта во Р.Македонија
ТАРГЕТИ

Буџет
Временск
и рок на
спроведув
ање

Исход/Излезни
резултати/
Активности

Надлежни институции

Индикатори

Период
кога се
врши
проценка

Проценка на
трошоците

(од –до)
M–
месечно
Qквартално
Sполугодиш
но

до 2020,
пресметани во
однос на
таргетираните
резултати/
Извори на
A–
резултатите кои финансира
годишно се таргетираат ње
Pпостојано

Средстваза
верификац
ија

Појдовна
основа

2016

2020

Број на деца Роми кои
успешно преминуваат
од претшколско
образование во прво
одделение во основно
образование
дисегрегирани по пол;

МОН во партнерство со
2016-2020 А
Управата за образованието
на јазиците на припадниците
на заедниците (во
понатамошниот текст УОЈЗ)
во партнерство со
Министерство за труд и
социјална политика, локални
власти и државен просветен
инспекторат, центар за
образование на возрасните,
Биро за развој на
Број на ученици Роми со образованието, Центар за
комплетирано основно средно стручно образование
образование
дисегрегирани по пол;

Импакт: Подобренa
образовната структура кај
ромската заедница особено кај
девојчињата и жената Ромка;
Број на ученици Роми со
комплетирано средно
образование
1

Буџет на
610.155.154, 00 МОН,
Средства од
денари
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

- 2.8 % е
За 1 %
За 4 %
опфат на
зголемена
зголемена Евиденциј
Ромски деца вклученост на вклученост а на
градинкит
во
деца Роми во на деца
е за број
претшколскот градинките од Роми во
на
о образование кои 50% се
градинките запишани
девојчиња
од кои 50% деца Роми
се девојчиња
Евиденциј
За 20-25%
а на
За 5%
зголемен
75% од
основните
зголемен
процентот на
училишта
учениците Роми процентот на
ученици
за број на
успешно го
ученици Роми Роми кои
запишани
комплетираат кои успешно
успешно го ученици и
основното
го
комплетираа број на
образование
комплетираат т своето
ученици
Роми кои
основно
основно
образование образование успешно
од кои 50% се од кои 50% завршиле
основно
девојчиња
се девојчиња образован
ие
95% од
учениците Роми
во 3 и 4 година
успешно го
комплетираат
средното
образование

Проф. МајаГеровска, анализа 2013
Податоциод Стратегијатазасиромаштијаза
3
Појдовна основа за основно образование на возрасни ќе биде обезбеден во 2016/17 и истиот ќе биде појдовна основа до 2020 година
2

За 1%
5% зголемен Запишани
зголемен
процентот на ученици
процентот на ученици
Роми во
прва
ученици Роми Роми кои
година во
кои успешно успешно
преминуваат преминуваат средно
образован
од една во
од една во ие
друга година друга година Евиденциј

дисегрегирани по пол;

Број на дипломирани
Роми дисегрегирани по
пол

Број на возрасни Роми
со комплетирано
основно образование
дисегрегирани по пол;

од кои 50% се од кои 50% а на
девојчиња
се девојчиња средните
училишта
за број на
ученици
5% е зголемен за најмалку Роми кои
успешно
бројот на
10% е
завршиле
студенти Роми зголемен
средно
Од вкупниот
од кои 50% се бројот на
образован
број на
женски
студенти
ие
дипломирани
Роми
0,6% се Роми од
запишани на Евиденциј
кои 50% се жени
факултети, а на
1
(2011)
факултетит
од кои 50%
е за број
се женски
на РОми
250 – 300 Роми
кои
студенти
успешно
запишани на
дипломир
државните и
але
приватните
факултети
250 возрасни
50 возрасни
Роми
Евиденциј
Роми
комплетирал а на
комплетирале
основните
е основно
основно
20.6% од
образование училишта
за број на
вкупниот број на образование
возрасни
неписмени луѓе
роми кои
се Роми од кои
комплетир
57% се жени
але
2 3
(2010 )
основно

50 возрасни

образован
ие, како и
евиденциј
а на
лиценцира
ни
250 возрасни спроведув
Роми
ачи на

Број на возрасни Роми
со комплетирано средно
образование
дисегрегирани по пол;

% на категоризираните
ученици вратени во
редовно образование

Роми
комплетирал образован
ие за
комплетирале е средно
средно
образование возрасни
образование

50 возрасни
Роми
комплетирале
средно
образование
преку проект на
НВО „Тернипе
МК“ со
Минимум
финансиска
Минимум 10% 20% од
поддршка од
од
рекатегоризи Евиденциј
РЕФ
рекатегоризир раните
а на
средните
аните ученици ученици
0
училишта
Роми се
Роми се
за број на
вратени во
вратени во
возрасни
редовно
редовно
роми кои
образование образование комплетир
але средно
образован
ие, како и
евиденциј
а на
лиценцира
ни
спроведув
ачи на
образован
ие за
возрасни

МОН, ЦОВ
и МТСП
извештаи

Исход 1: Подобрен пристап
и успешно комплетирање
на предучилишно
образование на Ромите,
особено наРомските
девојчиња

% на успешно запишани Министерство за труд и
наспрема
планирани социјална политика во
деца, дисегрегирани по партнерство со ЕЛС
пол;

2016-2020
A

Над 90% од
Над 89% од
планираните
планираните
300.460.000, 00
деца се успешно деца се
Буџет на
денари
МОН, ЕЛС, запишани, а од успешно
Средства од нив 48% се
запишани, а
европските
4
женски деца
од нив 48% се
фондови,
5
женски деца
Донации/
донаторски 2014/2015
средства

575 од кои
женски се 276
деца

Излезен резултат 1.1
Зголемен број на деца Роми
кои успешно завршиле
претшколско образование
на возраст од 3 до 5 години

4

Број на вклучени деца
Роми во претшколско
образование на возраст
од 3 до 5
Министерство за труд и
годинидисегрегирани
социјална политика –
по пол;
МТСПво партнерство соЕЛС

Q
2016-2020 A

Буџет на
МОН, ЕЛС,
Средства од
286.000.000,00 европските
денари
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Број на планирани деца 635, број на запишани деца 575 од кои што машки се 299, ддоека пак женски се 276 деца
Број на планирани деца 650, број на запишани деца 577 од кои што машки се 295, доека пак женски се 282 деца
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2014/2015

Над 90% од
планираните
деца се
успешно
запишани, а
од нив 50%
се женски
деца

Евиденциј
а на
градинкит
е за
запишани
деца Роми
во возраст
од 3 до 5.7
години

577 нови деца Над 1000
Извештаи
од кои што
нови деца од на МТСП,
Извештаи
женски се 282 кои што
на
деца
женски да се
Ромскиот
над 50%
едукативе
2015/16
н фонд –
2017-2020
РЕФ и
други
домашни
и
меѓународ
ни
организац
ии

Број на
имплементирани
програми за бесплатно
1.1.1 Имплементација на
вклучување на деца
програми за бесплатно
вклучување на деца Роми од 3 Роми во предучилишно
до 5 години во предучилишно воспитание и
образование
воспитно образовен процес
1.1.2. Изградена нова градинка Изградена нова
во Шуто Оризари на веќе
градинка во Шуто
Оризари со поголем
постоечкиот објект
капацитет за
вклучување на деца
Роми

Излезен резултат 1.2:
Зајакнети капацитети на
персоналот во градинките

Број на обучен
персонал

Министерствозатруд и
2016-2020 А
социјалнаполитика – МТСПво
партнерство со ЕЛС

225.000.000, 00 Буџет на
Импелментиран Импелментир
МОН,
ЕЛС,
денари
а 1 прогрма
ана 1 прогрма
Средства од годишно
годишно
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Општина Шуто Оризари во
2016 - 2020 А
партнерство со Влада на РМ,
МТСП

61.000.000,00
денари

Министерство за труд и
2016-2020 A
социјална политика –
МТСПво партнерство со ЕЛС

6.000.000, 00
денари

Буџет на
има 1 градинка
МОН, ЕЛС, изградена пред
Средства од 30 години
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Буџет на
МОН и ЕЛС

Импелменти
рана 1
прогрма
МТСП
годишно
Сектор за
детска
заштита

Започната
Изградена и
иницијатива за отворена 1
изградба на 1 нова
нова градинка градинка во
во Шуто
Шуто
Оризари на
Оризари на
веќе
веќе
постоечката постоечки
објект
локација

Обучени 40 лица Обучени и
Обучени и
од персоналот зајкнати
зајкнати
на 20 градинки капацитети на капацитети
во Македонија 50 лица од
на 100 лица
Средства од
персоналот на од
европските
градинките од персоналот
фондови,
20 општини во на
Македонија градинките
Донации/
од 20
донаторски
општини во
средства
Македонија

Изграден
нов објект
Решение за
пуштање
во
употреба
на
градинката

Извештај
од
оддржани
обуки
Програмит
е за
интеркулту
рно
воспитани
еи
образован
ие се
имплемен
тираат во
градинкит
е

1.2.1 Јакнење на капацитети на
персоналот за спроведување на Број на обуки
програмите за интеркултурно
учење

Министерство за труд и
социјална политика – МТСП,
во партнерство со ЕЛС

2016-2020 А

6.000.000, 00
денари

2016-2020 А
Излезен резултат 1.3:
Подигната свест кај
родителите за важност од
предучилишното
образование за нивните
деца

Број на родители
Роми со подигната
свест

Министерство за труд и
социјална политика –
МТСПво партнерство со ЕЛС

8.460.000,00
денари

Буџет на
2 обуки годишно
МОН и ЕЛС/
2 обуки
2 обуки на
Средства од
годишно ниво годишно
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Извештај
од
оддржани
обуки

Подигната свест
кај 2000
Буџет на
МОН и ЕЛС родители Роми
за важноста од
предучилишнот
Средства од о воспитани и
образование
европските
фондови,

Записници
од средби

Донации/
донаторски
средства
1.3.1 Подигање на свеста на
Број на средби со
родителите за важноста од
родители
предучилишно интеркултурно
учење

Министерство за труд и
2016-2020 А
социјална политика – МТСПво
партнерство со ЕЛС

6.000.000,00
денари

Буџет на
100 средби
МОН и ЕЛС
Средства од
европските
фондови,

Подигната
Подигната
свест кај 3000 свест кај
родители
5000
Роми за
родители
важноста од Роми за
предучилишн важноста од
ото воспитани предучилиш
и образование ното
воспитани и
образование

2.460.000,00
денари

Буџет на
МОН и ЕЛС
Средства од
европските
фондови,

Извештаи

дополнителни дополнителн
50 средби
и 100 средби

Донации/
донаторски
средства
1.3.2. Вклучување на родители Број на градинки со Министерство за труд и
2016-2020 А
Роми во управувачките тела на вклучени родители во социјална политика – МТСПво
градинките
советите
на партнерство со ЕЛС
родители/училипни
одбори во градинките.

Материјал
и од
кампањи

Записници
од средби

Во пет градинки во 10
има вклучено
градинки
родители Роми
во
управувачките

над 10
градинки

Одлуки на
градинките
за
вклучувањ
е на
родители

Донации/
тела на
донаторски градинките
средства
Исход 2: Подобрен пристап и
успешнокомплетирање на
основното образование на
Ромите, особено на
Ромскитедевојчиња

МОНво партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 A
Државен просветен
инспекторат и ЕЛС
% од учениците Роми
успешно го
комплетираат
основното образование

184.323.000,00 Буџет на
денари
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Роми

5% зголемен 10%
Евиденциј
а на
процентот на зголемен
75% од
ученици Роми процентот на основните
училишта
учениците Роми кои успешно ученици
за број на
успешно го
го завршуваат Роми кои
ученици
комплетираат основното
успешно го кои
основното
образование завршуваат успешно
образование
основното завршуваа
образование т основно
образован
ие
нема донесен
закон и
позаконски акти

Донесен Закон и
подзаконски акти за
2.1. Подобрена законска
за Условни парични
регулатива за пристап на
трансфери за
Ромите ученици во основното ученици Роми во
образование
основно образование

2.1.1 Воведување на локални
медијатори во училиштата за
учениците Роми

Број на воведени
медијатори

МОН во партнерство со УОЈЗ
2016-2020 А
и МТСП

МОНво партнерство со УОЈЗ и
2016-2020 А
ЕЛС

Донесен
закон или
подзаконс
Буџет на
ки акт за
МОН
Условни
Средства од
парични
европските
трансфери
нема донесен Донесен
фондови,
за ученици
Донации/
закон и
закон и
Роми во
131.733.000,00 донаторски
позаконски подзаконски основно
акти
акти
денари
средства
образован
ие
Буџет на
Ангажирани 50
Решенија
Ангажирани Ангажирани
МОН
образовни
Средства од медијатори
дополнителни дополнителн за
20 локални
и 40 локални ангажира
европските
фондови,
образовни
образовни ње на
медијатори
медијатори образовни
35.424.000, 00 Донации/
денари
донаторски
медијатор

средства
2.1.2. Спроведување на
МОНво партнерство со УОЈЗ и 2016-2020 А
Број на ученици Роми
програма за условни парични
ЕЛС
корисници на условни
трансфери за ученици Роми во
парични трансфери во
основно образование
основното образование

35.424.000, 00 Буџет на
денари
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

и
1000
средношколци
Роми приматели
на условни
парични
трансфери

3000 ученици
Роми во
основно
обраозование
од прв
развоен
период (од 1
до 3
одделение)

12000
Извештаи
ученици
на МОН
Роми во
основно
обраозовани
е од прв
развоен
период (од 1
до 3
одделение)

800 ученици
Роми вклучени
во туторска
настава

2.1.3. Обезбедување на
дополнителна туторска настава
за учениците Роми кои
покажуваат послаби образовни Број на ученици кои се
резултати по одредени
вклучени во туторска
предмети во основното
настава
образование

МОН во парнерство соУОЈЗ и
ЕЛС
2016-2020 А

33.210.000,00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Над 2500
ученици
Роми
вклучени во
1600 ученици туторска
Роми вклучени настава во
во туторска
основно
настава
образование
Нема кариерни
центри

2.1.4. Отворање на Кариерни
центри за кариерно
Број на отворени
насочување на учениците Роми кариерни центри
во основното образование
2.1.5. Развивање и реализирање Број на ученици Роми
на програма за Ре - интеграција ре-интегрирани во

МОН во парнерство со УОЈЗ и
ЕЛС
2016-2020 А
МОН во парнерство со УОЈЗ ,
Биро за развој на
2016-2020 А

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
3.075.000,00
средства
24.600.000, 00 Буџет на
Нема
денари
МОН
реинтегрирани

Извештаи и
анализи за
прогресот
на
образован
ието кај
учениците
Училишна
евиденција
на
училиштат
а
Формиран
и тимови
Опремени
простории

Отворени 5
кариерни
центри во 5
основни
училишта
500 ученици
роми на

Извештаи
Отворени 20 за работата
кариерни
на
центри во 20 кариернит
е центри
основни
училишта
2000 ученици Педагошка
роми на
евиденција

на ученици Роми во основното воспитно образовниот
образование
систем;

Број на вклучени
родители Роми како
Излезен резултат 2.2
членови во советите
Подигната свест кај родителите на основните
за важност од основното
училишта
образование за нивните деца

2.2.1Подигнување на свеста кај
родителите Роми за важноста
на основното образование
Број на организирани
средби

Излезен резултат 2.3
Зголемена вклученост на
деца од улица во воспитно
образовниот процес

Број на деца од улица
вклучени во основно
образование согласно
нивната возраст

2.3.1 Донесување на законски и Усвоени законски и
подзаконски кои ќе овозможат подзаконски измени;

образованието и ЕЛС

МОНво парнерство соУОЈЗ и
ЕЛС
2016-2020 А

МОН во партнерство со УОЈЗ
и ЕЛС

А

МОН во партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 А
МТСП и ЕЛС

МОН во партнерство со УОЈЗ ,
МТСП, Биро за развоја на
2016-2020 А

Средства од ученици
различна
европските
возраст рефондови,
интегрирани
Донации/
во воспитно –
донаторски
образовниот
средства
процес
Подигната свест
кај 1000
родители Роми
за важноста од
основно
Буџет на
образование
МОН
(ИПА проектот Подигната
Средства од Поддршка на
свест кај 2000
европските интеграцијата на родители
етничките
Роми за
фондови,
Донации/
заедници во
важноста на
6.000.000,00
основното
донаторски образовниот
денари
средства
систем
образование
Буџет на
20 организирани
МОН
средби
Средства од
европските
фондови,
Донации/
40
6.000.000,00
донаторски
организирани
денари
средства
средби
Околу 150 деца
од улица на
различна
Дополнитени
Буџет на
возраст се
50 деца од
згрижени во
улица на
МОН
Средства од дневни центри, различна
36.900.000, 00 европските но 0 вклучени во возраст
денари
фондови,
редовно
вклучени во
Донации/
образование
воспитно
образовниот
донаторски
средства
систем
Буџет на
Нема закон и
Нема закон и
МОН
подзаконски
подзаконски
/

на
различан
возраст
реинтегрир
реинтегриран ани
и во воспитно ученици
образовниот
процес

Подигната
свест кај
4000
родители
Записници
Роми за
од средби
важноста на
основното Извештаи
образование

Записници
од средби
Над 50
организиран
и средби
Педагошка
евиденциј
Дополнитени а за
100деца од ученици
улица на
од улица
различна
вратени во
возраст
образовни
вклучени во от процес
воспитно
образовниот
систем
Донесен
Закон и
закон и
подзаконск

вклучување на децата од улица
во воспитно образовниот
систем;

образованието и ЕЛС

2016-2020 A

2.3.2 Спроведување на
активности и програми за
враќање на децата од улица во
основното образование
Излезен резултат 2.4:
Развивање на нови форми на
соработка помеѓу
националните, локалните
институции, невладиниот
сектор и заедницата за
поддршка на образованието

Број на деца на улица
вклучени во програми за
ре-интеграција во
МОНво партнерство со УОЈЗ ,
образованието
МТСП и ЕЛС
МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A
и ЕЛС

Број на формирани
локални совети за
соработка во општините

2.4.1. Организирање на средби
со релаватни институции на
локално ниво за формирање на
локални совети за сорабтока
Број на средби

МОН во партнерство со УОЈЗ
и ЕЛС
2016-2020 А

Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
Буџет на
МОН,
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

акти

акти

подзаконски и акти
акти

0 деца на улица
Над 100 деца
кои се надвор од
од улица на
образовен
различна
процес вклучени 50 деца од
возраст
во програми за улица на
вклучени во
ре-интеграција различна
во програми
(2015)
возраст
за ревклучени во во интеграција Извештаи
програми за
на
36.900.000, 00
инстуции и
ре-интеграција
НВО-а
денари
Буџет на
Нема локални Формирани се Формирани
МОН
совети за
2 локални
10 локални Записници
Средства од поддршка на
совети во две совети во 10 од средби
европските
образованието општини
општини
фондови,
на
ромската
Донации/
донаторски заедница на
локално ниво
1.230.000, 00 средства
денари
Буџет на
0 средби
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
Извештаи
1.230.000, 00 донаторски
Најмалку 2
Најмалку 10 на
денари
средби
средби
средства
институции

Излезен резултат 2.5:
Изготвени програми за
превенција и заштита од
дискриминација и
сегрегација во основните
училишта

Број на програми за
МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A
превенција и заштита од , Биро за развој на
дискриминација и
образованието и ЕЛС
сегрегација во
училиштата

8.460.000, 00
денари

2016-2020 А

2.5.1 Ревидирање на
постоечките планови за
реонизација за упис на
ученици согласно
мултиетничките контексти во
општините

Буџет на
МОН

Број на општини кои
ги ревидирале
плановите за
реонизација

1.230.000, 00
денари

МОНво партнерство со УОЈЗ и
ЕЛС

Извештај
на МОН

Одлуки на
совет за
измени на
плановите
за
реонизациј
а

Нема
ревидирани
планови

Донации/
донаторски
средства

Ревидиран 1
план за
реонизација

Нови
Ревидирани планови за
4 планови за реонизациј
реонизација а

Буџет на
0
МОН и ЕЛС
Средства од
европските
фондови,

Број на лица со
подигната свест

МОН во партнерство соУОЈЗ и
ЕЛС

1.230.000, 00
денари

Донации/
донаторски
средства

МОН во партнерство соУОЈЗ и
ЕЛС

Над 1500
лица

1000 родители
6.000.000, 00
денари

Број на информирани
родители/по лице

Записници
од средби
250 лица

2016-2020 А
2.5.3 Подигнување на свеста
кај родителите Роми за
механизмите за заштита од
дискриминација во
образованието

Развиена
програма

Средства од
европските
фондови,

2016-2020 А

2.5.2 Активности за
подигнување на свеста кај
релевантните фактори и кај
родителите за проблемот со
сегрегацијата

Буџет на
Нема развиена Нема
МОН/Средст програма
развиена
ва од
програма
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Записници
од средби

Буџет на
МОН и ЕЛС
Средства од
европските

Над 3000
2000 родители родители

Материјал
и од
кампањи

Исход 3: Подобрен пристап и
успешнокомплетирање на
средното образование на
Ромите, особено на
Ромскитедевојчиња

Извештаи

Донации/
донаторски
средства

Видео
записи и
фотографи
и од
настани
Извештаи
на МОН

МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A

73.165.000, 00 Буџет на
денари
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

95% од
учениците Роми
во 3 и 4 година
успешно го
комплетираат
средното
образование

За 1%
За 3%
зголемен
зголемен
бројот на
бројот на
ученици Роми ученици
кои успешно Роми кои
го
успешно го
комплетираат комплетираа
средното
т средното
образование, образование

МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A

63.475.000,00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

538 ученици
Роми запишани
во прва година
во средните
училишта во
Македонија, од
кои 248 се
девојчиња;

4% зголемен 10%
бројот на
зголемен
ученици Роми бројот на
кои се
ученици
запишуваат во Роми кои се
прва година запишуваат
средно
во прва
година во
средно

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
40.000.000, 00 донаторски
денари
средства

670 доделени
стипендии на
средношколци
Роми запишани
во 1,2,3 и 4
година во
учебната
2014/15 година

671 доделена Над 2500
Решенија
стипендија на доделени
за
средношколци стипендии на доделувањ
Роми
средношколц е на
запишани во и Роми
стипендии
1,2,3 и 4
запишани во
година во
1,2,3 и 4
Конкурс
учебната
година во

Број на ученици Роми
кои завршиле средно
образование
дисегрегирани по пол и
по година, во споредба
со претходната година

Излезен резултат 3.1: Зголемен
Број на запишани
упис на Роми во средно
ученици Роми во прва
училиште
година во средно
образование
дисегрегирани по пол

3.1.1. Стипендирање на
средношколци Роми

фондови,

Број ученици корисници
на стипендија
МОН во партнерство соУОЈЗ

2016-2020

А

Евиденциј
а на
средните
училишта
за број на
запишани
ученици
Роми во
прва
година

2015/16

3.1.2. Воведување на нови
Број на ангажирани
форми на дополнителна
ментори/тутори
поддршка на средношколците
Роми преку менторство и
туторство

3.1.3. Реализирање на условен
Паричен Трансфер (CCT) за
средношколците кои
потекнуваат од семејства
приматели на социјална
парична помош

МОН во партнерство соУОЈЗ

2016-2020 А

срендо
Извештаи
образование
Буџет на
94 ангажирани 120 ангажираи Над 400
МОН
ментори/тутори ментори/тутор ангажирани
Потпишани
Средства од за учебната
и за учебната ментори
договори
европските 2014/15
2015/16
12.600.000, 00 фондови,
Извештаи
денари
Донации/
донаторски
средства

учениците Роми
корисници на условни
парични трансфери да се
најмалку 10% од
вкупниот број на
корисници

МОНво партнерство со УОЈЗ ,
МТСП и државен просветен
инспекторат

7.800.000,00
6
денари
2016-2020 А

3.1.4 Соодветна примена на
одлуката за позитивна
дискриминација при упис на
ученици Роми во средните
училишта во Р.Македонија

Број на ученици Роми
кои се запишале во
средно образование
согласно одлуката за
позитивна
дискриминација

МОНво партнерство со УОЈЗ ,
државен просветен
инспекторат
2016-2020 А

6

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

/

/

вклучени 6745
потенцијални
корисници од
кои 10% се од
ромска
националност
20014/15

Од 70 до 100
деца се
запишани во
средните
училишта
согласно
позитивната
дискриминација
при упис во
2014/15

вклучени над
6500
корисноци од
кои 10% да
бидат
корисници од
ромска
националност
2016/17

вклучени над
6500
корисноци по
учебна
Решенија
година од
кои 10% да за
бидат
доделени
корисници УсловниПа
од ромска рични
националнос Трансфери
т
2018/19 и
2020

Над 400 нови Конкурс
Од 100 до 130 ученици
Евиденција
ученици Роми Роми се
се запишани запишани во на
во средните средните
средните
училишта
училишта
училишта
согласно
согласно
за
позитивната позитивната запишани
дискриминаци дискриминац ученици
ија
Роми
ја

78.000.000,00 денарие планираниот буџет за учебната 2015/2016 година за УПН програмата за средно образование за сите корисници. Буџетот во НАП е 10% од
вкупниот буџет за да одговара на планираниот број корисници од ромска националност

3.1.5. Реализирање на
активности за професионална
ориентација на
средношколците Роми

Број на кариерни центри

/

3.075.000,00
денари

МОНво партнерство со УОЈЗ
Излезен резултат 3.2
Зајакната свест кај родителите
Роми за важноста од средното
образование на нивните деца

2016-2020 А
Број на родители Роми
2016-2020 А
МОН во партнерство со УОЈЗ
со зајакната свеста за
важноста од средното
образование

8.460.000, 00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
Буџет на
0
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Формиран
и тимови
Опремени
простории

Отворени 5
кариерни
центри во 5
средни
училишта
Подигната
свест кај 1000
родители
Роми

Отворени 20
кариерни
центри во 20
средни
училишта
Подигната
свест на над
2000
родители
Роми

Извештаи
за работата
на
кариернит
е центри

Записници
од средби
Материјал
и од
кампањи
Извештаи
Видео
записи и
фотографи
и од
настани

3.2.1 Активности за јакнење на Број на средби
свеста на родителите за
важноста од средното
образование
МОН во партнерство соУОЈЗ
2016-2020 А
3.2.2. Вклучување на родители
Роми во совети на
родители/училишни одбори во
средните училишта

Број на училишта во кои
2016-2020 А
се вклучени родители
МОН во партнерство со УОЈЗ
роми во
совети/училишни

6.000.000, 00
денари
2.460.000, 00
денари

Буџет на
0
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
Буџет на
Во 5 средни
МОН и ЕЛС училишта има
вклучено
родители Роми
Средства од
во советот на

Записници
Организиран од средби
Организирани и над 50
20 средби
средби
Во 5 средни Во 20 средни
Одлуки на
училишта има училишта
средните
вклучено 5
има вклучено
училишта
родители
20 родители за
Роми во
Роми во
вклучувањ

одбори

европските
фондови,

родители

советот на
родители

советот на
родители

е на
родители
Роми

0

Решенија
за
формирањ
е на
локални
Формирани 2 Формирани совети
локални
10 локални
совети во две совети во 10 Записници
општини
општини
од средби
Решенија
за
формирањ
е на
локални
совети

Донации/
донаторски
средства
Излезен резултат 3.3
Воведени нови форми на
соработка помеѓу локалните
институции, невладиниот
сектор и ромската заедница

Број на формирани
локални совети

МОН во партнерство со УОЈЗ
и ЕЛС
2016-2020 А

1.230.000, 00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

1.230.000, 00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

0

3.3. 1 Спроведување на средби Број на средби на
на локално ниво за формирање локално ниво
на локални совети

МОНво партнерство соУОЈЗ и
ЕЛС

Исход 4: Зголеменпристап и
успешнокомплетирање на
високото образование на
Ромите, особено на
Ромскитедевојчиња

% на дипломирани
Роми од вкупниот број
на дипломирани
студенти

2016-2020 А
МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A
и Универзитетите

2 средби
Од вкупниот
Зголемен
Буџет на
број на
бројот на
43.824.654, 00 МОН
дипломирани
дипломирани
Средства од
денари
европските 0,6% се Роми од Роми за 1%
кои 50% се жени
фондови,
7
Донации/
(2011)
донаторски
средства

Записници
од средби
10 средби
Зголемен
Евиденциј
а на
бројот на
дипломиран факултетит
е за број
и Роми за 5%
на
дипломир
ани Роми

МОН во партнерство со УОЈЗ 2016-2020 A
и
Универзитетите/факултетите
Излезен резултат 4.1: Зголемен
% на запишани
број на запишани Роми
студенти Роми на
студенти на државните и
приватните универзитети
државните и приватните
факултети во
Р.Македонија
дисегрегирани по пол

4.1.1. Проширување на
Број на студенти Роми
постоечката квота за
запишување на студенти Роми кои се запишале по
квота
на државните факултети и
соодветна примена на истата

4.1.2. Обезбедување на
стипендии за студенти Роми со Број на студенти со
доделени стипендии
приоритет на студентите кои
студираат на факултетите кои
продуцираат наставнички кадар

4.1.3. Обезбедување на
академска и дополнителна
поддршка за студентите Роми

МОН во партнерство соУОЈЗ и
Универзитетите/факултетите 2016-2020 А

МОН во партнерство соУОЈЗ

2016-2020 А

Број на студенти со
МОН во партнерство соУОЈЗ
дополнителна поддршка

2016-2020 А

43.824.654, 00 Буџет на
МОН
денари
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

250 Роми
студенти
запишани на
државните и
приватните
факултети во
Македонија

За 5% е
За 10% е
зголемен
зголемен
бројот на
бројот на
студенти Роми студенти
запишани на Роми
факултети
запишани на
факултети

Над 300
67 студенти
студенти
Буџет на
Роми запишани 75 студенти запишани
МОН
во прва година Роми
студенти
Средства од на факултети во запишани во Роми на
европските Македонија во прва година факултетите
фондови,
учебната
на факултети во
Донации/
2014/15
Македонија
3.690.000, 00 донаторски
средства
денари
120 студенти се 120 студенти
стипендирани од се
Буџет на
РМУСП
стипендирани
МОН
Средства од програмата
од РМУСП
европските преку странски програмата
фондови,
фондови за
преку
200
Донации/
2014/15
странски
стипендии за
фондови за
студенти
15.375.000, 00 донаторски
денари
средства
2015/16
Роми
Буџет на
Над 200
МОН,
25 студенти
студенти
70 студенти
Средства од Роми
Роми
Роми вклучени
24.759.654, 00 Универзитети корисницни на
вклучени во
во активности
денари
те,
програмата
активности
на НВО
Средства од Ромаверзитас –
на НВО
Ромаверзитас
европските ФООМ
Ромаверзита
фондови,
с

Евиденциј
а на
факултетит
е за број
на
запишани
студенти
Роми

Евидендија
на
запишани
студенти
Роми

Потпишани
договори
Извештаи

Извештаи

Исход 5:
Зголемен бројот на возрасни
Роми кои го комплетирале
основното и средното
образование особено жени
Ромки

МОН во партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 A
Зголемен % на возрасни
Центарот за образование на
Роми кои успешно го
возрасните, Центарот за
комплетирале нивното
средно стручно образование,
основно образование,
Биро за развој на
особено жени Ромки;
образование и ЕЛС
Зголемен % на возрасни
Роми кои успешно го
комплетирале нивното
средно образование,
особено жени Ромки;

8

преку проектот на НВО „Тернипе“ финансиран од РЕФ, 2015

3.382.500, 00
денари

Донации/
донаторски
средства
Буџет на
0
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
50 возрасни
Роми
комплетирале
средно
8
образование

50 возрасни 250 возрасни Доделени
свидетелст
Роми
Роми
комплетирале комплетирал ва за
комплетир
основно
е основно
ано
образование образование основно
образован
ие
50 возрасни Над 150
Роми
возрасни
Доделени
свидетелст
комплетирале Роми
средно
комплетирал ва и
дипломи
образование е средно
за
образование
комплетир
ано средно
обраозавн
ие

Излезен резултат 5.1:
Подобрен пристап и успешно
комплетирање на
образованието за возрасните
Роми

Број на одобрени
иницијатива за
образование од
различни профили на
образование;

МОН во партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 А
Центарот за образование на
возрасните, Центарот за
средно стручно образование,
Биро за развој на
образование и ЕЛС

3.382.500, 00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Нема
реализрани
активности за
дооформување
на основно
образование
Програма за
работа на
Центарот за
образование на
возрасните за
дооформување
на основното
образование
Програма за
работа на
Центарот за
образование на
возрасните за
дооформување
на средно
образование

5.1.1. Развивање на програми
според клучните компетенции
за докомплетирање на основно
образование по усвоената
Концепција за основно
Број на модули
образование

МОНво партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 А
Центарот за образование на
возрасните, Центарот за
средно стручно образование,
Биро за развој на
образованиеи ЕЛС

3.075.000, 00
денари

Реализирана 1 Реализрани1
програма за 0 програми Годишни
извештаи
дооформувањ за
е на средното доофрмувањ за
работата
образование е на основно
на ЦОВ
на возрасни и средно
Роми
образование
на возрасни Издадени
свидетелст
Роми
ва
Евиденциј
а на
училишта
за
образоваб
ние на
возрасни

Нема развиени Изготвени
Изготвени 8
Изготвени
програми за
2програми за програми за програми
комплетирање комплетирање комплетирањ
Буџет на
на основно
на основно
е на на
МОН
образование на образование основно
Средства од возрасни според на возрасни образование
европските
клучните
според 2 (две) кои ги
фондови,
компетенции
клучни
опфаќаат
Донации/
компетенции
сите 8 клучни
донаторски
компетенции
средства

МОН во партнерство соУОЈЗ , 2016-2020 А
Центарот за образование на
возрасните

5.1.2. Развивање на База на
податоци за возрасни Роми кои
не комплетирале основно и
средно образование

Изготвена дата база за
возрани Роми кои
немаат комплетирано
основно и средно
образование

307.500, 00
денари

Нема дата база
Буџет на
со податоци за
МОН
возрасни Роми
Средства од кои немаат
европските
комплетирано
фондови,
образование
Донации/
донаторски
средства

МОН во партнерство со УОЈЗ, 2016-2020 А
МТСП, МЗ и ЕЛС

Исход 6
Намален бројот на ученици
Роми во основните и средните % на категоризираните
специјални училишта во
ученици вратени во
Р.Македонија
редовно образование
Број на законски измени МОН во партнерство со УОЈЗ , 2016-2020 A
и прилагодени
МТСП и МЗ
правилници за
запишување на ученици
во специјалните
основни и средни
Излезен резултат 6.1: Доследна училишта
примена на законската
регулатива за запишување на
ученици во училиштата за
специјално образование

дата база
Минимум 10% Минимум
од
20% од
рекатегоризир рекатегоризи
аните ученици раните
Роми се
ученици
вратени во
Роми се
редовно
вратени во
образование редовно
Извештаи
образование на МОН и
на МТСП
Предлог за
Изменет
Прилагодени Одлуки за
измени на
измена на
правилник за законски
правилник за
проценка на регулативи и законски
регулативи
проценка на
способности подзаконски
и
способности кај кај учениците акти
подзаконс
учениците
прилагодени ки акти
на потребите
на учениците
кои се
запишуваат
во училишта
со посебни
обраозвни
потреби
0%

5.000.000,00
денари
5.000.000,00
денари

Буџет на
МОН
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства
Буџет на
МОН,
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Изготвена дата Ажурирана
база со
дата база со
податоци и
преглед на
бројки за
податоци по
возрасни Роми нивоа на
кои немаат
образование
комплетирано
образование

6.1.1Зајакнување на комисиите Број на преведувачи
Роми
за проценка на образовна
способност кај учениците Роми

МОН во партнерство со УОЈЗ, 2016-2020 А
МТСП и МЗ

4.500.000, 00
денари

Буџет на
Нема
МОН
преведувач Ром
Средства од
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

6.1.2Спорведуваење на
рекатегоризација на учениците Број на реализирани
рекатегоризации кај
Роми кои се запишани во
ученици Роми
специјалните училишта, и
доследна примена на
резултатите

МОНво партнерство со УОЈЗ, 2016-2020 А
МТСП и МЗ

500.000, 00
денари

Буџет на
Нема
МОН
реализирана
Средства од категоризација
европските
фондови,
Донации/
донаторски
средства

Вклучен 1
Вклучени 5 Решение
преведувач
преведувачи
Одлука за
Ром во
Роми во
формирањ
комисија за комисии за
е на
рекатегоризац проценка на комисија
ија
способноста
кај учениците Извештаи
од
работата
на
комисијата
Реализирана Реализирана Записници
рекатегоризац рекатегориза и извештаи
ии кај ученици ции кај
од
Роми во
ученици
работата
специјалните Роми во
на
училишта
специјалните комисијата
училишта

