12.04.2017.
Оснаживање ромске заједнице у нашем граду
Презентацију пројекта „Оснаживање ромске заједнице кроз социоекономски развој и заштиту животне средине у Граду Краљеву“, представљање
коначног нацрта Локалног акционог плана (ЛАП) за Роме и базе података
дизајниране за потребе израде ЛАП-а са циљем унапређења могућности
запошљавања и самозапошљевања Ромa, који финансира Делегација Европске
Уније у Републици Србији, реализовао је у нашем граду Дански савет за
избеглице (Danish Refugee Council), уз помоћ града Краљева.
Циљ догађаја је био да презентује досадашње резултате и исходе
реализованих
пројектних
активности,
могућности
запошљавања
и
самозапошљавања припадника ромске заједнице, као и да презентује локалној
заједници налазе о економским, здравственим, животним и образовним условима
и другим важним питањима са којима се суочавају припадници ромске заједнице.
Учесници догађаја су били представници локалне самоуправе, корисници
пројекта, представници ЈКП „Чистоћа“, представници Националне службе за
запошљавање, Центра за социјални рад, Данског савета за избеглице, као и
других невладиних организација и друге заинтересоване стране.
Презентација је била прилика за размену мишљења око важних питања,
размену идеја и нових афирмативних решења социо-економских иницијатива за
социјалну инклузију Рома, у циљу подршке маргинализованим и угроженим
групама и локалној заједници и активном учешћу у друштвено-економском развоју
и заштити животне средине у граду Краљеву.
Како је истакла Верица Речевић, менаџер програма у Данском савету за
избеглице, циљ пројекта је оснаживање ромске популације, која је социјално
угрожена, налажење начина да се општа запошљивост повећа, да се социоекономске потешкоће са којима се ромска популација у граду Краљеву, али и у
Србији, налази умање, проблеми реше или поставе основе како би се ромска
популација активније укључила у процес одлучивања. Један од циљева је и
подршка ЛАП за решавање проблема Рома.
„ЛАП града Краљева је у претходном периоду решавао врло важна питања.
Град Краљево је нама увек био веома важан партнер, и по питању решавања
проблема избеглица и интерно расељених лица, али и сада. Циљ је и да се
усаврши и осавремени ЛАП за Роме и да обухвати све што смернице Националне
стратегије за решавање питања Рома и предвиђају – помоћи Ромима да се што
активније укључе у све оно што им је јако важно – образовање, здравство,
запослење. ЛАП ће сагледати циљеве од 2017. до 2020, чак и до 2025. године.
Надамо се да ће локална самоуправа помоћи да се ЛАП ускоро усвоји и да почне
реализовање активности“, изјавила је представница Данског савета.
Према речима Речевићеве, читав низ активности је већ спроведен. Роми су
били укључени у идентификовање својих потреба - и ромска удружења, и ромски
координатори, и појединачно. Читава насеља су обиђена ради сагледавања
проблема и прављења плана за пословно планирање. Обуку за пословно
планирање је прошло 55 Рома.

„То значи да знају чиме би се бавили, која средства би употребили у том
занимању, да знају какво је тржиште и како да пласирају свој производ. Пројекат је
подржао и град Краљево. Осмишљено је и стручно усавршавање, тако да је 25
Рома, међу којим је више од 50 одсто жена, успело да се стручно обучи и да своје
вештине и знања усаврши, и то по питању органске производње хране,
цвећарства, органске пољопривреде, активног управљања отпадом. Они ће и
даље бити активно укључени како да конкуришу за директну материјалну подршку,
кроз грантове – за појединце, иницијативе удружења Рома. Подршком ЈКП
„Чистоћа“ Краљево, у одређеним средствима за рад и усавршавање простора за
органску производњу компоста, моћи ћемо више Рома да укључимо у сарадњу са
предузећем и да се на њих касније рачуна и на тржишту“, објаснила је Верица
Речевић.
Висина појединачних грантова за Роме ће бити око 2.000 евра. Групни
грантови ће доћи до 5.500 евра. Ради се о алатима, конкретним средствима која
Роми сада знају кроз овај процес како да употребе. Средства је обезбедила
Делегација ЕУ, која континуирано прати унапређење положаја Рома у Србији.
Како је истакла представница Данског савета, град Краљево им је јако
важан партнер и надају се још већој сарадњи.
Члан Градског већа града Краљева задужен за заштиту и унапређење
људских права Милун Јовановић је навео да је ово само један у низу пројеката
које је град Краљево реализовао са Данским саветом, али да је било сарадње и са
другим невладиним организацијама.
„Сматрам да је потребно да и даље радимо на решавању актуелног питања.
На основу акта донетих у претходном периоду, нама је створена могућност да
„повлачимо“ пројекте попут овог. Он се реализује једним видом организације која
личи на задругу, где ће сви учесници бити акционари у том друштву, сваки од њих
ће за оно за шта је конкурисао добити одређена средства, а онда ће преко те
задруге пласирати свој производ“, рекао је Јовановић додавши да је планирано и
добијање једне пресе која ће сву прикупљену сировину моћи да пакује и да
пласира даље, а прикупљање сировина ће с једне стране штитити екологију, а са
друге стране стварати услове да породица може да функционише.

