СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: I

БРОЈ: 15

7. НОВЕМБАР
2018. ГОДИНЕ

179
На основу члана 46. а у вези члана 66. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана
67. Статута града Бора (''Службени лист општине Бор'',
бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), Градско веће града
Бора, на седници одржаној 6. децембра 2018. године,
донело је
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ИНКЛУЗИЈУ РОМА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Оперативни план Мобилног тима за
социјалну инклузију Рома за 2019. годину, који је у
прилогу овог закључка и чини његов саставни део.
Члан 2.
Овај закључак објавити у ''Службеном листу
града Бора''.
Број: 90-4/2018-IV
У Бору, 6. децембра 2018. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

7. новембар 2018.

Увод-

Град Бор укључен је на пројекту „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима”. Формиран је мобилни тим који је са терена
сакупио податке о најугроженијим ромским породицама који живе у неусловним насељима. У Бору ромске породице живе по ободу рудника у колективним зградама и радничким баракама
где се није годинама уређивало. Мобилни тим је препознао шта је потребно радити и на подизању свести код Рома да се и они укључе у процес унапређења свог живота и преузму одговорност
за свој живот.
Проблеми које смо на терену препознали по приоритету решавати И свака установа даће свој план решавања проблема ромских породица.Циљ мобилног тима је да се ромске породице
одговорно укључе у решавање проблема, како би породицама побољшали положај у свим областима.
Мобилни тим овим пројектом „ Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – Становање Рома“ оперативним планом
испланираће локалне механизме И проритете за помоћ ромским породицама у Бору.

ПРИОРИТЕТ 1

СРЕДЊОРОЧН
И ЦИЉ 1.1.

ВЕЗА
СА
СТРАТЕГИЈОМ
ВИШЕГ РЕДА

Побољшати условe
становања за 50
ромских породица у 3
насeља прeтeжно
насeљeна Ромима
кроз спровођeњe
активности из свих
области, до краја
2021.
СТРАТЕГИЈА ЗА
СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊА
РОМА И РОМКИЊА
У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД
ОД 2016 ДО 2025.
ГОДИНЕ:
ЛОКАЛНИ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
РОМЕ
ДРУГИ
РЕЛЕВАНТНИ
СТРАТЕШКИ
ДОКУМЕНТИ



СТАНОВАЊЕ
Почeтни показатeљи
. Преко 100 породица живи у неусловним
становима на ивици површинског копа РТБ-а.
Породице живе у становима у којима
није могуће пријавити место становања због
спорног власништва. Неке од зграда су
предвиђене за рушење због основане сумње да се
зграда може урушити у рудник.


•

унапређењем постојећег броја стамбених јединица и изградња нових;
унапређењем и израдом инфраструктуре



У изради



Други ЛАП или споразуми су у изради



Показатeљи и схода
Изграђене стамбене јединице у којима су пресељене породице које живе у
неадекватним условима

-Планира сe изградња зградe за расeљавањe ромских породица, али јe то нeдовољно
Образложење

Контекст
Кључно проблеми

-Нeма могућности помоћ градскe управe за рeновирањe колeктивних станова јe проблeм власништва И близина копа рудника.
- Проблeми у нeусловним становима,потрeба расeљавања из колeктивних нeусловних станова.
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Опeративни
циљ 1.1.1.
Активност

1.1.1.1.
Обилазак насеља
са неусловним
становима где
живе 90%
ромских
породица
1.1.2.
Мобилни тим
записује
неправилности
које примети
на терену и
исте
пријављује
надлежним
институцијама
ради даљег
решења
1.1.3.
Писање
предлога
пројеката у
вези становања
Рома

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

Процeна потрeба за унапрeђeњe животних услова људи
у насeљима из којих сe расeљавају Роми, до краја 2019.
Рок

31.12
.2019
.

31.12
.2019
.

31.12
.2019
.

Носиоци

Мобилни
тим
града
Бор

Мобилни
тим
града
Бор

Мобилни
тим
града
Бор

Партнер
и
РНВО
ПА
АА
ЗДРАВС
ТВЕНИ
МЕДИЈ
АТОР
Локалне
институц
ије

Градска
управа,
локалне
институц
ије

ПРИОРИТЕТ2

СРЕДЊОРОЧН
И ЦИЉ 2.1.

Најмање 15 Рома са
територије града
Бора, који остварују
право на здравље у
здравственом
систему Републике
Србије, најмање 15
жена које су
посетиле гинеколога,
и најмање 30-оро
деце комплетно
вакцинисане кроз
реализацију мера
мобилног тима за
здравство до краја
2021.



Постојећ
и
ресурси
Веза у
Градској
управи

Људски
ресурси

Износ

0

0

Људски
ресурси

Индикатори
 ___
 ____
 ____
Потребни
Износ
ресурси

Гориво за
обилазак
терена

/

Освежење
за састанке

5.000

0

1.000 по
састанку

7. новембар 2018.
Извор провере
 ___
 ___
 ___
Изворфинансирања
индрикатори
Буџет
лс
Др.извор

5.000

0

0

Попуњени
упитници са
терена

0

Број поднетих
пријава о
неправилности
ма уочених на
терену

Извор провере

извештај

извештај

Најмање један
поднет предлог
пројекта

12.000
0

Предлог пројекта

0
ЗДРАВСТВО
Почетни показатељи
Показатељи исхода
Постоје Роми без здравствених књижица и личних

Идентификацијом лица без личних докумената и здравствених књижица као и
докумената који не остварују право на здравствено
помоћ при добијању истих, број Рома који остварује право на здравствено
осигурање
осигурање ће се повећати

БРОЈ 15

3

Веза са
стратегијом већег
реда

Стратегија за
социјално
укључивање Рома и
Ромкиња у Србији за
период од 2016 до
2025. године:
Локални акциони
план
Други релевантни
стратешки документ
Контекст

Образложење
Опереативни
циљ
2.1.1.
Активност

2.1.1.1 Израда
базе података
Рома и Ромкиња
на територији
града Бора без
личних
докумената и
здравственог
осигурања и
редовно
ажурирање;
Оперативни циљ
2.1.2.
Активност

2.1.2.1
Индивидуални
рад са
породицама,
едукација о
здравим
стиловима
живота и

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

7. новембар 2018.


побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту кроз праћење примене

Закона о здравственој заштити;

побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију
У изради
Нема

Постоје Роми без здравствених књижица и личних докумената који не остварују право на здравствено осигурање
Према извештајима са терена, појављује се проблем око пријаве пребивалишта (нужни смештај), ромска полулација не може да пријави адресу
Опис проблема
боравишта што искључује могућност да добију личну карту и здравствено осигурање.
Идентификација 5 лица без
Индикатори:
Извори верификације:
здравственог осигурања и личних
Идентификована лица без личних
Извештаји са терена
докумената до краја 2019. године
докумената и здравственог осигурања
Рок
Носиоци
Партн
Пос
Износ
Потребни
Износ
Извор
Индикатори
Извор провере
ери
тоје
ресурси
финансирања
ћи
ресу
Буџет
Др.и
рси
ЛС
звор

31.12.2
019.

Здравствени
медијатори

Дом
Здрав
ља,
ромск
а
удруж
ења

Здра
вств
ени
мед
ијат
ор

Побољшање здравствене заштите
ромске популације у односу на
животно окружење, да најмање 5 жена
посетиле гинеколога и да најмање 10оро деце прими комплетну
вакцинацију до краја 2019. Године
Рок
Носиоци
Партне
Пост
ри
ојећи
ресур
си

31.12.2
019.

Здравствен
и медијатор

Дом
Здрављ
а,
ромска
удруже
ња

Здрав
ствен
и
медиј
атор,
истит
уције

16.667,00
динара

Људски
ресурси

0

/

Индикатори:
5 жена посетило гинеколога, 10-оро деце
примило комплетну вакцинацију
Износ

12.000,0
0
динара

Потребни
ресурси

Износ

/

0

/

Подаци унети у бази података

Извори верификације:
Извештаји са терена и евиденције посете Дома Здравља

Извор
финансирања
Буџет
Др.и
ЛС
звор

12.000
,00
динар
а

Израђена база података

/

Индикатори i

Остварен рад са
породицама на терену

Извор провере

Извештаји са терена
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упознавање са
процесима
остваривања
права на
здравствену
заштиту

на
локал
у

ПРИОРИТЕТ 3.

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ
3.1.

ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ
ВИШЕГ РЕДА

ОБРАЗОВАЊЕ
Почетни показатељи
СЦ 1: Повећати обухват
ромске деце у програмима
предшколске установе у
периоду раног развоја (3-5,5
година) до 15 детета на
територији града Бора до
краја 2021 године

Опереативни циљ
3.1.1.
Активност




СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО
УKЉУЧИВАЊА РОМА И
РОМKИЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2016
ДО 2025. ГОДИНЕ:
ЛОKАЛНИ АKЦИОНИ ПЛАН
ЗА РОМЕ
ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ
СТРАТЕШKИ ДОKУМЕНТИ
Контекст

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

7. новембар 2018.

Кључни проблеми

У школској 2018/19 години у средње узрастне групе (3-5,5
година), има свега два до три ромска детета у склопу
предшколске установе у Бору.
Непостојање диверсифокованих програма у предшколској
установи у Бору.

Носиоци

31.12.2019.

Kаменови
ћ Саша
ПА,
Шаиновић
Владимир
АА,
Марина
Синанови
ћ Здрав.

•Повећан број Ромске деце до 5 детета у средње
узрастне групе (3-5,5 година) у склопу
предшколске установе у Бору.
•Бар 5 ромска деца укључена у диверсификоване
програме предшколске установе у Бору.

Посебан циљ 1: Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и
средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и
одраслих који се нису школовали или су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу
против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему.


У изради



/

Предшколска установа у Бору нема довољне капацитете за пријем деце у узрасту 3-5,5 година.
Потреба за ангажовањем педагошког асистента која су тренутно на боловању, али се предпоставаља да након боловања исти се
неће вратити на радно место због пресељења у иностранство.Тако да у предшколској установи нема педагошког асистента који би
пратило, укључивао и радио са ромском децом. Иста ситуација је и у ОШ „Свети Сава“, која је такође остала без асистента из
истих разлога. Ситуација у Бору је таква да нам недостају најмање два педагошка асистента.

До краја 2019. год. повећати обухват ромске деце
у програмима предшколске установе, у периоду
раног развоја 3-5,5 година до 5 детета у односу
на школску 2017/18 одину на територији града
Бора.
Рок

Показатељи исхода

Партнери

Индикатори:
Већи број ромске деце у периоду раног развоја обухвачене програмима предшколске установе Бор до краја
2019.

Постојећи
ресурси

Износ

Потребни
ресурси

Износ

Извор финансирања
Буџет лс

3.1.1.1.
Организовање промоедукативних активности са
циљем мотивисања и
информисања породица
(деца и родитељи), и јавне
трибине о значају
образовања у периоду раног
развоја;

педагошки
асистенти,
ромска
удружења,
Предшколска
установа,
Градска управа

Едуковани тим
за рад са децом
и родитељима
за период
раног развоја
ромске деце,
дидактички
материјал и
играчке

96. 000

Финансијски
ресурси

5.000

IИндикатори

Извори верификације:
Број ромске деце
обухваћене
програмима
предшколске установе
у Бору.

Извор
прове
ре

Др.извор

5 .000

5.000

Број
промотивно
едукативних
радионица,
реализоване
јавне трибине

Извештаји са
радионица, трибина,
слике, листа учесника
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Медиј.

31.12.2019.
3.1.1.2.
Радионице за родитеље и
децу у периоду раног
узраста.

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ
3.2.

Оперативни циљ3.2.1

Активност

Kаменови
ћ Саша
ПА,
Шаиновић
Владимир
АА,
Марина
Синанови
ћ Здрав.
Медији

Kанцеларија за
ромска питања,
педагошки
асистенти,
ромска
удружења,
Предшколска
установа

СЦ 2 Повећати обухват уписа
ромске деце у први разред
основне школе до 15 детета, на
територији града Бора до 2021
године.

потребне за
одржавање
едукативних
активности
Едуковани тим
за рад са децом
и родитељима
за период
раног развоја
ромске деце,
дидактички
материјал и
играчке
потребне за
одржавање
едукативних
активности

Носио
ци

96. 000

Освежење за
радионице,
куповина
репроматерија
ла за
радионице
.

30.000

30. 000

3.2.1.1.
Мотивисање и информисања
родитеља о значају основног
образовања и важности
уписа у први разред кроз рад
на терену

31.12.2019.

Реализоване
радионице

Извештаји са
радионица, листа
учесника, слике.

Почетни показатељи
•
Број уписане ромске деце у први разред у три основне школе
креће се од 10-15 детета на територији града Бора.
•
Три од пет ОШ на територији града Бора уписују већи број
ромске деце него ли преослале две( по плану реонизације).
•
Списак матичне службе о броју деце за упис у први разред
ОШ на територији града Бора.
•
Пуно деце која нису у систему основног образовања чак и до
9 година старости ( стање на терену).

Партнери

Постојећи ресурси

Мобилни тим,
ромска
удружења,
Предшколска
установа

Људски ресурси –
стручни тимови у
ОШ

Извор верификације:
•
Број уписане
ромске деце у први
разред ОШ у школској
2019/20 године на
територији града Бора.

Индикатори:
•
Већи број уписане ромске деце у први разред ОШ на територији града Бора.
Износ

Потребни
ресурси

Износ

Извор финансирања
Буџет ЛС

Педаг
ошки
асист
енти
и
основ
не
школе

300 000

Показатељи исхода
• Већи број уписане ромске деце у свих пет
основних школа на територији града Бора до 5
детета у школској 2019/20 години.

До краја 2019. Године повећати обухват уписа ромске деце у
први разред ОШ до 5 детета у односу на школску2017/18 годину
на територији града Бора
Рок

7. новембар 2018.

0

Превоз /
гориво

7.000

7.000

Индикатори

Извор
прове
ре

Др.извор

0

Број обиђених
ромских
породица на
терену

Списак породица код
којих је извршен
обилазак
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СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ
3.3.

Оперативни циљ3.3.1.

Активност

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

СЦ 3: Повећати обухват
ромске
деце
у
систем
средњошколског образовања
до 15 детета, до краја 2021
годин.
Повећети обухват ромских
студената за бар 3 студента до
краја
2021
године
на
територији града Бора

Почетни показатељи
• Недовољан обухват ромске деце при упису у средње школе на
територији града Бора. Чак 30% деце уопште не упише средњу школу
док много њих који упише не заврши.

До краја 2019 године повећати обухват ромских средњошколаца
за 5 ученика у односу на школску 2017/18 годину, као и
повећати обихват ромских студената за једног у односу на
школску 2017/18 годину на територији града Бора.
Рок

Носиоци

7. новембар 2018.

Партнери

Постојећи ресурси

•

Показатељи исхода
Више уписане ромске деце, до 5 детета више
уписана у односу на 2017/18 годину у средње
образовање на терији града Бора.

Индикатори:
•
Већи број уписане ромске деце у први разред средње школе и факултете.

Износ

Потребни
ресурси

Износ

Извор финансирања
Буџет ЛС

3.3.1.1.
Организовање промотивноедукативних активности са
циљем мотивисања и
информисања породица о
значају средњошколског
образовања и примени
афирмативних мера за упис
ученика и студента

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ3.4.

Оперативни циљ3.4.1.
Активност

31.12.2019.

Педагошк
и
асистенти

Мобилни тим,
ромска
удружења,
средње школе

СЦ 4: Повећати обухват
одраслих Рома и Ромкиња,
насељених у 3 борска насеља
претежно насељена Ромима, у
систем
ФООО
до
15
полазника, до краја 2021
годин. на територији града
Бора .

Људски ресурси

0

Освежење
за
промоедук
ативне
активност
и

1. 000 по
једној
промоедикат
ивној
радиониц

Шаиновић

Извор
прове
ре

3.000

0

Најмање једна
промотивно
едукативна
активност број
укључене
ромске деце
ромске

Списак ученика ромске
националности
уписаних у средње
школе и факултете

Показатељи исхода
•Већи број уписаних Рома и Ромкиња у ФООО до 5
у школској 2019/20 години.
•Већи број Рома и Ромкиња који заврше очети
циклус ФООО.

Почетни показатељи
• У школској 2017/18 годиниу писано је 30 Рома и Ромкиња у ФООО
од којих је 8 Рома успешно завршило циклус у коме је био.
• Број заинтересованих Рома за укљућчивање у ФООО.

До краја 2019 године повећати обухват Рома Ромкиња старијих
од 15 година до 5 полазника у односу на 2017/18 годину на
територији града Бора.
Рок
Носиоци
Партнери
Постојећи ресурси

31.12.2019.

Индикатори
Др.извор

Педагошки

Мобилни тим

Извор верификације:
•Списак уписаних
полазника ФООО.

Индикатори:
•Више уписаних Рома и Ромкиња у ФООО у школској 2019/20 години.
Износ

Потребни
ресурси

Износ

0

Освежење

1 000,00 по

Извор финансирања
Буџет ЛС

3.4.1.1.

Извор верификације:
•
Списак
уисане ромске деце у
средње школе и
факултете у 2019/20
школској години.

3 000

Индикатори
Др.извор
0

Извор
прове
ре
Формиран

Извештаји
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Успостављање
функционалних механизама
међусекторске сарадње и
ефикасног протока
информација кроз рад
мобилног тима;

3.4.1.2Организовање
промотивно-едукативних
активности са циљем
мотивисања и информисања
породица о значају
функционалног основног
образовања одраслих и
значају формалног
образовања за особе са
инвалидитетом;

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

Владимир
андрагошк
и
асистент,
ОШ „Вук
Kараџић“,
Виолета
центар за
социјални
рад, Бојан
Марковић
Национал
на служва
за
запошљав
ање

31.12.2019.

Шаиновић
Владимир
андрагошк
и
асистент,
ОШ „Вук
Kараџић“

7. новембар 2018.

асистенти,
помска
удружења,
Центар за
социјални рад,
Национална
служба за
запошљаваље,
градска управа.

за
састанке

Мобилни тим

састанку

Освежење
0
Људске ресурсе

1 000,00 по
радионици

ПРИОРИТЕТ 4

3 000

0

Најмање једна
промотивно
едукативна
активност

Извештај са промо
едукативне радионице

ЗАПОШЉАВАЊЕ

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉ 4.1.

ВЕЗА СА СТРАТЕГИЈОМ ВИШЕГ РЕДА

мобилни тим
дневник
активности

СТРАТЕГИЈА ЗА
СОЦИЈАЛНО УKЉУЧИВАЊА
РОМА И РОМKИЊА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА
ПЕРИОД ОД 2016 ДО 2025.
ГОДИНЕ:

Унапређењење запослености и запошљивости Рома
и Ромкиња, насељених у 3 борска насеља претежно
насељена Ромима, кроз укључивање најмање 30
лица у мере АПЗ, до краја 2021.

5.3. ЗАПОШЉАВАЊЕ
Посебни циљ 3: Подстицати укључивање радноспособних припадника ромске националне мањине на формално
тржиштерада, подизатиз апошљивост, запошљавање и економскооснаживање, посебно Рома и Ромкиња којипри падају
категорија мавишеструко тежез апошљивих незапослених лица.
Оперативни циљ 3: Повећати конкурентност припадник аромск енационалне мањине на тржишту рада.
Мера(3):Укључити већи број незапослених лица ромске националности у програме функционалног и додатног
образовања и обуке ради стицања додатних знања, вештина и компетенција ради конкурентнијег иступања на
тржишту рада.


ЛОKАЛНИ АKЦИОНИ ПЛАН
ЗА РОМЕ

Почетни показатељи
•На евиденцији незапослених је у структури
евидентираних Рома, преко 70% без ОШ

У изради

Показатељи исхода
20 Рома укључених у
ФООО до краја 2021.
године
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“


Закон о запошљавању

Закон о социјалној заштити

Протокол НСЗ и ЦСР

Закон о соновама система образовања и васпитања и Закон о прекршајима
Преко 70% (око 200 од око 300 евидентираних) Рома на евиденцији незапослених нема ОШ.
С друге стране, мали број Рома без ОШ се уписује на ФООО
ОШ је неопходна за укључивање у већину обука. Без ОШ немају компетенције за вођење сопственог пословања
(сналажење у административним и фискалним процедурама). Без ОШ им је отежано и коришћење било ког права, а
најчешће нису ни упознати са својим правима и обавезама које морају извршити како би остварили права. Често због
ниских компетенција и не разумеју процедуре, не умеју да попуне обрасце, прочитају упутства и смернице и слично. .
Забрана запошљавања. Мало понуда за посао са основном школом. Велики број Рома и Ромкиња немају завршену
основну школу.

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ
СТРАТЕШKИ ДОKУМЕНТИ

Контекст
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Кључни проблеми

ПРИОРИТЕТ 5
СРЕДЊОРОЧНИ
ЦИЉ 5.1.

ВЕЗА СА
СТРАТЕГИЈОМ
ВИШЕГ РЕДА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

.Оперативни циљ
5.1.1.
Активност
5.1.1.1
Прикупљање
података из
основних школа на
локалу о броју
ромских девојчица
из материјално
угрожених
породица (8.
Разред основне

Унапредити приступ услугама
социјалне заштите и повећање
социјалне укључености Рома и
Ромкиња у локалној заједници
СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИМ
УKЉУЧИВАЊЕМ РОМА И
РОМKИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2025.
ГОДИНЕ:
ЛОKАЛНИ АKЦИОНИ ПЛАН ЗА
РОМЕ
ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ СТРАТЕШKИ
ДОKУМЕНТ
KОНТЕKСТ KОНТЕKСТ




•

Носиоци

ЦСР



Показатељи исхода
Малолетни родитељи, некомпетентни у вршењу родитељских
функција (Ризично понашање, нередовност деце образовном
систему, и понављање улазка у ране бракове)• Велики број
малолетничких бракова

Саветодавни рад и подршка ромским породицама (социо-едукативне активности)
Услуге ЦСР

Унапређење приступа социјалној заштити и повећање социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници
Нема другог стратешког документа

Саветодавни рад и подршка ромским
породицама

31.12.2019.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Почетни показатељи
Велики број малолетничких бракова

Проблем остваривања права на социјалну помоћ јесте недостатак личних докумената (пребивалиште). Ромска популација није у могућности да оствари своја
права (ни по жалби) јер је углавном неписмена и не познаје своја права, правна помоћ је недоступна јер није корисник социјалне помоћи .

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ

Рок

7. новембар 2018.

Партнер
и
Мобилн
и тим,
РНВО,
педагош
ки
асистент
и

Индикатор:
•
Што већи број ромских породица које су укључене у
Извор верификације:
саветовању
Извештаји са радионица са породицама у школама и МЗ
•
Што већи број ромских породица које су добиле подршку
ЦСР
Постојећи
Износ
Портебни
Износ
Извор финансирања
Индикатори
Извор провере
ресурси
ресурси
Буџет ЛС
Др.извор

Људски ресурси

0

/

0

/

/

Међусекторска
сарадња, школа и
ЦСР

Извештаји о
подацима и броју
девојчица из
основних школа
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школе)
5.1.1.2
Организовање
радионица у
основним школама
, едукација девојч.
о превенцијји
малолетничких
бракова

5.1.1.3
Препознавање
потреба кроз
непосредан рад у
ромским
насељима,
пружање подшке
ромским
породицама,
нарочито младима
и едуковање да не
ступају у брак
малолетни пре
достизања психо
социјалне зрелости
ПРИОРИТЕТ 6

31.12.2019.

31.12.2019

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“

ЦСР

ЦСР

Мобилн
и тим,
РНВО,
педагош
ки
асистент
и
РНВО
Центар
за
социјалн
и рад,
Здравств
ени
медијато
р, Дома
здравља,
представ
ници
институ
ција,
ромске
НВО

0

/

/

0

0

0

/

/

Број
реализованих
радионица током
године

Извештаји са
радионица,
фотографије

/

Већи број
едукованих Рома
на терену ,
смањен број
малолетничких
бракова

Извештаји са
терена

До краја 2021.године
успостављен ефикасан рад
Kанцеларије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња

СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО
УKЉУЧИВАЊА РОМА И
РОМKИЊА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2016 ДО
2025. ГОДИНЕ:

Почетни показатељи
У 2018.години није ангажовано лице на пословима координације
локалне политике социјалног укључивања Рома
У 2018.години није израђен Локални акциони план за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у складу са Стратегијом за социјално
укључивање Рома и Ромкиња 2016 – 2025.године
Буџетом за 2018.годину нису предвиђена средства за пројекте у
области социјалног укљлучивања Рома и Ромкиња

Показатељи исхода


У 2019.години ангажовано лице на пословима координације
Мобиног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња, израде,
реализације и праћења остварења Локалног акциног плана за
социјално укључивање Рома и Ромкиња


Током 2019.године израђен Локални акциони план за
социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2020 –

2023.година.

Износ буџетска средства за имплементацију ЛАПа за
социјално укључивање Рома и Ромкиња

Број пројекта за социјалну инклузију Рома и Ромкиња
реализованих у период 2019-2023.године
-Успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности;


ВЕЗА
СА
СТРАТЕГИЈОМ
ВИШЕГ РЕДА

Социјални
радници, ромски
активиости на
терену

0

УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ KАПАЦИТЕТА ЗА KРЕИРАЊЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ЛОKАЛНЕ ПОЛИТИKЕ СОЦИЈАЛНОГ
УKЉУЧИВАЊА РОМА И РОМKИЊА У ГРАДУ БОРУ



СРЕДЊОРОЧНИ
ЦИЉ 6.1.

Људски ресурси,
просторни
капацитети

7. новембар 2018.

– Развију капацитети и одговорност органа државне управе и локалне самоуправе да се ефикасно старају о остваривању и заштити права лица ромске
националности;

БРОЈ 15
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7. новембар 2018.

– Обезбеде средства у буџету Републике Србије, буџетима јединица локалне самоуправе, као и код међународних развојних партнера који делују у
Републици Србији за финансирање стратешких мера;

ЛОKАЛНИ АKЦИОНИ ПЛАН ЗА
РОМЕ
ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ
ДОKУМЕНТИ
Образложење

Активност

6.1.1.1. Обезбеђен
процтор за рад
Kоординатора за Роме
6.1.1.2. Ангажовање
Kоординатора
Мобилног тима за
социјалну инклузију
Рома и Ромкиња по
уговору

нема
Указати на разлоге због којих је битно да се успоставе институционални капацитети. Нпр. усвојен је ЛАП, али изостају организациони капацитетии
механизми за његову имплементацију

Контекст



Неуке странке, проблем са пребивалиштем , проблем који настају због пребивалиштакао: лична карта, пријављивање новог члана породице,
остваривање дечијег додатка и сл.,
Индикатори:
Изворпровере:
•
АнгажованKоординатор
Мобилног тима за социјано укључивање
•
Уговорсаангажованимлицем
Рома и Ромкиња
Обезбеђенинеопходниинституционални и инфраструктурнипредуслови за креирање,
•
Одлука о доделипростора за
•
Обезбеђен процтор и опрема за
реализацију и праћењелокалнеполитике за социјалну инклузију у градуБору.
рад Kоординатора
рад
•
РЕшење о формирању
•
Дефинисанправниоквир од
Мобилног тима и Правилник о раду
значаја за координацију и функционисање
Мобилног тима
Рок
Носиоци
Партнери
Постојећи
Износ
Потребни ресурси
Износ
Извор финансирања
Индикатори
Извор провере
ресурси
Буџет
ЛС
Др.изворо
ЈП за
Простор
Градска
стамбене
Трг
5.000x
Град Бор
I/2019
0
Накнада за простор
60.000
0
Одлука
управа
услуге
ослобођењ
12=60.000
ул.Трг ослобођења бр.4
„Бор“
а бр.4
Kључни проблеми

Оперативни циљ6.1.1.

– Делотворно укључе представници ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања гарантованих људских права
на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту.
ЛАП за Роме

I/2019

I/2019

Одабир по
конкурсу

НВО

Начелник ГУ

-Пројекат
Становање
Рома

0

0

Нанкада за ангажовање
координатора

50.000

Kанцеларијски материал

30.000
15.000
15.000
10.000

штампач
-скенер
-фотоапарат
-диктафон

0

12x40.000=
480.000 din.

-Kомпјутер40.000

12x40.0
00=
480.000
din.

40.000

0

Закључен уговор о делу
са координатором
Моб.тима И Гратском
управом

10.000

Потврда о преузетом
канц.материјалу

70.000

Потврда о преузетом
материјалу

6.1.1.3. Опремање
канцеларије

II/2019

Мобилни
тим

-Пројекти

0

70.000

0

Уговор о делу

Потврда о
преузетом
канц.материја
лу
Потврда о
преузетом
канцеларијско
м материјалу
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6.1.1.4. Набавка возила
за потребе реализација
Мобилног тима
I/2019

Начелник ГУ

Пројекат
становања
рома

-Регистрација возила
-Набавка зимске опреме
-Редовни трошкови
одржавања возила

Аутомобил
обезбеђен
из средства
Пројекта

УКУПНО:

7. новембар 2018.

930.000

-30.000
-Gume 50.000
-60.000

930.000

140.000

0

800.000

385.000

Извршена регистрација
возила
Набављена зимска
опрема
Обављен редован
технички сервис

--
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180
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012, 62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016 и 113/2017) и члана 27. Одлуке о буџету општине
Бор за 2018.годину («Службени лист општинe Бор»
бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора» бр.
6/2018), градоначелник града Бора доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2018.годину («Службени лист општинe
Бор» бр.30/2017, 25/2018 и «Службени лист града Бора»
бр. 6/2018), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Глава 1- Градска управа града Бора, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 224 и економска класификација 49912 -“Текућа
резерва”, одобравају се средства у износу од 120.000
динара, Органу града Бора - Градоначелник града
Бора.
2. Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквиру Раздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм - 2 - Комуналне делатности, Програмска
класификација - 1102-0004 - Зоохигијена, функција 160Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
на позицију 25-2 и економску класификацију 423Услуге по уговору.
3.О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије Градске управе Бор.
4.Решење доставити: Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије
Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
Потребно је обезбедити средства за анексирање
Споразума о техничко пословној сарадњи број
404/507/2018-II-01 од 20.07.2018.године.
Како средства за ову намену, нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града БораГрадоначелник града Бора, а самим тим ни Одлуком о
буџету општине Бор за 2018.годину, без предлога
Одељења за финансије Градске управе Бор, користити
средства текуће буџетске резерве у износу од 120.000
динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-933/ 2018-II
У Бору, 27.11.2018. године
Градоначелник,
Александар Миликић, с.р.

7. новембар 2018.
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

