
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СРГ
Пристапот на работа во СРГ не се
карактеризираше со посериозна
динамика во текот на 2021 година.
Потребно е да се донесе одлука за
начинот на идното функционирање на оваа СРГ, дали таа ќе функционира самостојно на 
начин што би добила неопходна и соодветна институционална поддршка или, пак, 
посоодветно,  да се кооптира со СРГ за образование, социјална политика и вработување, 
од каде и првично се издвоила во 2019 година. 

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

Во СРГ има 17 претставници на ГО, со статус на членови. Во текот на 2021 година не е 
одржан пленарен состанок на СРГ и оттука не може да се зборува за нивно учество во 
работата на СРГ.

КАПАЦИТЕТИ НА ГО

Претставниците на ГО сметаат дека нивната улога во самата СРГ е нејасна, не се сметаат 
за информирани што се случува и имаат резерви во однос на нивното учество. 
Посочуваат дека не може да се зборува за нивно ефикасно учество во СРГ доколку се 
земе предвид фактот дека СРГ нема динамика на состаноците и воопшто нема 
комуникација помеѓу членовите на СРГ надвор од самите состаноци.

ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТА НА СРГ

СРГ има слаба динамика во 2021 година, не е одржан пленарен состанок ниту 
оперативен состанок. Ваквата динамика е недоволна за да може да се подготвуваат 
стратегиски и плански и да се следат постигнатите резултати на начин што овозможува 
суштинска вклученост на засегнатите страни. 

ШТО СЕ СЛУЧУВАШЕ СО КЛУЧНИТЕ
СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО
СЕКТОРОТ ИНТЕГРАЦИЈА НА
РОМИ ВО ТЕКОТ НА 2021
ГОДИНА?

СЕКТОРСКА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА
НА РОМИ

2020
Не се одржани

пленарни
состаноци

2021
Не се одржани

пленарни
состаноци

2019
1 x пленарен состанок:

06.12.2019



истражување во акција

СТРАТЕГИСКИ
НАСОКИ

Оваа визуелизација е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината на визуелизацијата е единствена 
одговорност на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Центар за европски стратегии – Евротинк, Реактор - 
Истражување во акција и Центар за граѓански комуникации и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија. 

Европската комисија усвои нови десетгодишни цели за 2030 година:

• Намалување на процентот на Роми со искуство на дискриминација за најмалку половина
• Двојно зголемување на процентот на Роми што пријавуваат кога се соочуваат со дискриминација
• Намалување на јазот во сиромаштијата помеѓу Ромите и општата популација за најмалку половина
• Намалување на јазот во учеството во раното детско образование за најмалку половина
• Намалување на процентот на деца Роми што посетуваат одделени основни училишта за најмалку
    половина во земјите членки со значително ромско население
• Намалување на јазот во вработувањето и родовиот јаз во вработувањето за најмалку половина
• Намалување на јазот во очекуваниот животен век за најмалку половина
• Намалување на јазот во лишувањето од домување за најмалку една третина
• Обезбедување дека најмалку 95% од Ромите имаат пристап до вода од чешма

Показатели за успешност
1. До 2030 година стапката на вработеност да достигне 
најмалку до 28%
2. До 2030 година 80% од Ромите живеат во урбанизирани 
населби и имаат пристап до основна комунална 
инфраструктура
3. Зголемување на пристапот до сите нивоа на образование 
до 2030 година
4. До 2030 година, во просек зголемување за 5 години 
очекуваниот век кај Ромската заедница
5. До 2030, воспоставени се институции кои се грижат за 
нега на Ромскиот идентитет
6. До 2030, намалување на сиромаштијата за Роми за 50%
7. 0% на лица без државјанство до 2030
8. До 2030, намалување на процентот на Роми кои се соочиле 
со некаков вид на дискриминација

Стратешка цел
 
1. Зголемување на вработеноста на Ромите во РСМ
2.Обезбедување на постојано, достоинствено и 
не-сегрегирано домување на Ромите
3. Зголемување на опфатот на ромски деца и ученици, 
подобрување на успехот во сите сфери на образование во РСМ
4. Зголемување на очекуваното време на живеење кај 
Ромската заедница
5. Развој, негување и промоција на ромската култура, јазик и 
традиција
6. Обезбедување на материјална сигурност и намалување на 
социјалната исклученост на ромската заедница
7. До 2030, сите Роми имаат граѓанска регистрација на 
територијата на РСМ
8. Елиминација на формите на манифестација на 
антициганизмот и намалување на дискриминацијата врз 
Ромите

Стратегиска
рамка на ЕУ

за Ромите

Стратегија за инклузија на Ромите 2022-2030 
На национално ниво на почетокот на 2022 година е усвоена Стратегијата за инклузија на Роми 2022 – 2030
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