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ПРВ ДЕЛ 

 

Вовед 

Здружението за поддршка на маргинализирани заедници - Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) – 

Скопје од 16 Јануари 2017 година почна со имплементација на проектот Градење на посилно гра-

ѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ро-

мите“ со референтен број на проектот: IPA/2015/382038. Проектот се спроведува во партнерство 

со Family and Childcare Centre (KMOP) од Грција. 

Проектот е финансиран од Европската Унија и се имплементира во рамките на ИПА програмата 

Civil Society Facility and Media Programe 2015 (Reference: EuropeAid/151569/DD/ACT/MK) која е ме-

наџирана од страна на Делегација на Европската Унија во Република Македонија. 

Проектот е дизајниран да го зајакне граѓанското општество во Македонија и да придонесе кон 

подобра заштита на детските права, особено да обезбеди еднаков пристап за децата од Ромската 

заедница до квалитетно образование преку формалниот образовен систем во државата.  
Главната цел на проектот е да се поттикне погодна средина за граѓанското општество во Ма-

кедонија за да се промовираат подобро правата на децата Роми, особено правото на еднаков при-
стап до квалитетно образование, а со тоа и на пазарот на трудот на  подолг рок. 

 
Специфичните цели се:  
А) Зајакнување на дијалогот и соработката помеѓу владата и локалните НВОи кои рабо-

тат на терен за инклузија на ромските деца во образованието; 
Б) Зголемување на постоечкото знаење за прашањата кои се однесуваат на вклучување 

на Ромите до образованието и општеството во целина и да се предложи напредна рамка 
за јавни политики кои ќе го олеснат пристапот на ромските деца кон пазарот на трудот пр-
еку зголемено учество во редовното образование; 

В) Зголемување на имплементацијата на посечката законска регулатива за инклузија на 
Ромите преку градење на организациски и човечки капацитети на grass - root организаци-
ите кои работа со Роми во 9 општини со паралелно воспоставување на сеопфатен механи-
зам на грантова шема; 

Г) Подобрување на капацитетите на локалните афторитети кои реализираат програми 
за инклузија на Ромите; 

Д) Зголемување на свеста за важноста на граѓанскиот сектор и промоција на еднаков 
пристап до образование за Ромите. 

Крајни корисници се Grass-root невладини организации  и професионалци; Локални 
авторитети, претставници од  деветте таргетирани општини; Централни авторитети и 
донесувачи на одлуки; Роми лидери и семејства.  

Проектот ќе се имплеменира во 9 општини во Македонија (Шуто Оризари, Чаир, Топаана, 

Битола, Прилеп, Куманово, Штип, Кочани, Тетово и Виница) каде што има поголем број на ромско 

население.   



 

 

 

Во рамките на проектот, планирани и се две анализи: Мапа на ромската заедница и Мапа на 
граѓанскиот сектор. Целта на првата,  Мапа на ромската заедница, е да се направи сеопфатен преглед 
за идетификување на статутсот на ромската заедница во Македонија особено да се идентификуваат и 
анализираат предизвиците со кои се соочува ромската популација во образованието и инклузијата во 
општеството.  Особено фокус на оваа анализа е подлабоко да се навлезе во проблемите со кои се 
соочуваат Ромите во образованието на нивните деца, причините кои придонесуваат до големиот 
степен на осипување и исклученост на децата Роми од основното образование, како и поддршката и 
соработката од страна на локалните организации и институции која им се нуди за решавање на 
проблемите со кои се соочуваат во образовниот процес на нивните деца.  

Целта на оваа, втора анализа, Мапа на граѓанскиот сектор, т.н. Проценка на капацитетите 
на локалните граѓански организации за образовна инклузија на ромската заедница и 
соработка со другите актери на локално ниво е да обезбеди преглед на граѓанскиот сектор во 
Македонија кој работи на унапредување на заштита на правата на Ромите, со фокус на правата 
на децата Роми за пристап до квалитетно образование, како и идентификување на граѓанските 
организации кои се активни на ова поле во општините каде што се имплементира проектот. Оваа 
анализа се фокусира на таргетирање на оперативни, технички и човечки ресурси и капацитети на 
граѓанските организации. Дополнително, се анализира и релацијата на граѓанските организации 
и другите релеватни чинители.  

Во оваа публикација, во првиот дел, се содржани наодите од првото истражување, т.е. 
Мапата на ромската заедница, вториот дел ја дава рамката и методологијата на 
истажување, додека во третиот дел се содржани наодите од самото истражување и на 
крај, во четвртиот дел, се дадени заклучоците од анализата.  

1. Наоди од Мапата на образованата инклузија на ромската заедница 

во Република Македонија  

Спроведеното истражување, кое од една страна го мапира степенот на образовна инк-
лузија на ромите, а од друга страна, капацитетот на одговорните институции и на граѓанскиот 
сектор, дојде до повеќе согледувања и заклучоци, според кое се формулираа и соодветни 
препораки. Истите се следниве:  

• Генерално, недоволната институционална поддршка на инклузивното образование на ромската 
заедница, како и недоволната соработка помеѓу локалните институции на локално ниво, помеѓу 
локалните и националните институции, помеѓу локалните, националните институции и граѓанскиот 
сектор, проследено со недостатокот на капацитет на истите за унапредување на образовната инклузија на 
ромската заедница на локални и национално ниво, доведува до ситуација каде иако има добра волја, 
имплементацијата на предвидените активности, како на национално, така и на локално ниво е отежната.  

 
Од една страна, оваа состојба може да се надмине доколку се подобри координацијата меѓу 

надлежните институции, како на локално, така и на национално ниво.  
Од друга страна, доколку се вложат напори да се зајакнат капацитетите на граѓанскиот сектор, 

но и на институциите за подготовка и управување со проекти (имајќи ги предвид моменталните 
заложби на глобално ниво за целосна инклузија на ромите до 2020, т.е. Стратегијата 2020). 

 

• Незадоволителниот степен на соработка меѓу институциите, како и недоволната комуникација, 
доведува до ситуација каде институциите на локално ниво не се запознаени со стратешките документи, 
донесени и усвоени од страна на локалната власт, а последователно не ги ни земаат во предвид.  

 
 
 
 



 

 

 

Оваа состојба може да се надмине со профункционирање на новоформираните Локалните 
акциони групи за имплементација на локалните акциони планови за инклузија на ромите, во 
општините каде се донесени, што понатаму ќе служи како добра практика во сите останати 
општини во кои ромското население е помалубројно.  

 

• Индивидуалното делување на граѓанскиот сектор, како и ад-хок работењето на проекти, 
наспроти планското и стратешкото дејстување, доведува до ситуации каде имаме кумулација на исти 
активности, во исти региони, наспроти потребата од други и/или во други региони. 

 
Оваа ситуција може да се надмине со зајакнување на капацитетите на преставниците на 

граѓанскиот сектор за стратешко застапување, базирано на националните/локалните страте-
гии и акциони планови.  

 

• Најдостакот на иницијативи за проактивно делување на инстиуциите во насока на инклузија и 
поддршка на ромската заедница, е евидентен и преку малиот број на проекти. Иницијативите за 
заедничко работење на темата, најчесто доаѓаат од граѓанските организации.  

 
Потребна е поредовна комуникација меѓу граѓанскиот сектор и локалните институции. Оваа 

комуникација може да се остварува преку локалните координативни тела за стратешки пра-
шања, но и преку редовна електронска размена на информации и заеднички акции/заложби за 
решавање на одредени проблеми.  

 

• Најчестите причини заради кои учениците Роми не се доволно вклучени во образование или 
пак многу рано го прекинуваат образованието се привремени надворешните миграции (случаи на 
неуспешни азил процедури), лоша социо-економска ситуација и недостаток на свест за важноста на 
образованието, јазични бариери, како и постоењето на случаи на нерегистрирани деца, 
дискриминацијата, реонизацијата како системси начин за сегрегација на ромите, неуспехот на 
условниот систем на парични трансфери, но и т.н. работен ангажман (родителите ги вклучуваат во 
својата работа за дополнување на семејниот буџет). Не е за занемарување и дека многу деца имаат 
потешкотии во процесот на интеграција на постарите деца во рамките на одделение со помлади 
соученици (во случај кога возрасната разлика е повеќе од 1 година).  

 
Потребна е сеофатна координирана акција на национално и локално ниво. Во 21 век, се очекува 

искоренување на неписменоста. Заложбите и аспирациите за евро-атланстско интегрирање на 
Република Македонија, не обврзуваат на тоа.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВТОР ДЕЛ 

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

1. Предмет на истражувањето  

Оваа анализа дава слика за состојбата и капацитетот на граѓанскиот сектор и другите 
институции, како и нивната меѓусебна соработка, со цел да се детектира нивниот пристап 
и активности насочени кон образовната вклученост/исклученост на ромското население 
во основното образование во девет општини во Република Македонија (Куманово, Вини-
ца, Тетово, Шуто Оризари, Штип, Кочани, Чаир, Битола и Прилеп). Важен фактор во проце-
сот на креирање и имплементација на политиките насочени кон ромите се самите инситу-
тции на локално ниво. Од тие причини, целна група на истражувањето се граѓанските 
организации, активни во рамките на 9-те општини (Куманово, Виница, Тетово, Шуто Ори-
зари, Штип, Кочани, Чаир, Битола и Прилеп), а кои работат на образовна инклузија на ро-
ми на локално ниво во горенаведените општини 

2. Цел и карактер на истражувањето  
 
Истражувањето по својот карактер е евалуациско, теоретско и емпириско. Концепциската пос-

тавеност на истражувањето е во согласност со неговиот карактер, претпоставува да се реализираа 
повеќе задачи. 

Целта на истражувањето е да обезбеди релевантни информации за причините на осипување на 
младите Роми во основното образование, капацитетот на релевантните локални институции и сте-
пенот на нивната интерсекторска соработка. Истражувањето очекува да ги добие овие податоци 
користејќи комбиниран компаративен пристап за  обезбедување на соодветни податоци за бројот 
на осипани ученици во последните 3 години (2015-2017) и самопроценка на активностите од стра-
на на самите инситуции во делот на нивното работење во полето на образовна инклузија на ром-
ски ученици.  

 

3. Задачи на истражувањето  
 

Целта на истражувањето е конкретизирана низ повеќе задачи: 
 
1. Проценка на степенот на институционална поддршка на инклузивното образова-

ние на ромската заедница 
2. Процека на нивото на соработка помеѓу самите локални институции, помеѓу локал-

ните и националните институции како и помеѓу локалните, националните институции и 
граѓанскиот сектор 

3. Проценка на степенот на информираност на локалните институции и граѓанскиот 
сектор за инклузивни образовни политики  

4. Детектирање на (не)постоењето на стратешки документи и механизми за поддрш-
ка на инклузијата на ромската заедница, вклучително и образовната инклузија 

5. Проценка на нивото на запознаеност на локалните институции и граѓанските орга-
низации на законските регулативи и политики кои ја поддржуваат инклузијата на ромите 

 
 
 



 

 

 

4. Општа хипотеза  
 

Како општа хипотетска рамка е тезата дека ако постои поголем капацитет и на граѓанските 
организации, како и континуирана меѓусебна соработка со сите инситуции и на сите нивоа, 
тогаш ќе се намали и степенот на исклученост и осипување на ученици роми во образовниот 
процес во Република Македонија.  

Преку различни достапни извори (пр: официјални статистички податоци по општини, податоци 
добиени од Секторот за образование на локално ниво и основните училишта) за детектирање на  
најчестите причини заради кои учениците Роми не се доволно вклучени во образовниот процес 
или пак многу рано го прекинуваат образованието, како и лоцирање на одговорноста на самите 
институции, ќе се направи обид да се потврди оваа хипотеза.  

 
 

a.  Посебни  хипотези  

Прва посебна хипотеза:  

Ако во Република Македонија постои поголем капацитет на граѓанскиот сектор, то-
гаш ќе се намали и степенот на исклученост и осипување на ученици Роми во образов-
ниот процес.  

Независна варијабла:    

Капацитетот на граѓанските организации за намалување на степенот на исклученост и 
осипување на учениците Роми во образовниот процес.  

Зависна варијабла: 

Осипување и исклученост од образовниот процес на учениците Роми. 

Имено, Република Македонија има превземено одговорност за целосна вклученост на 
ромите во општестовото, преку донесување на конкретни политики, вклучително и посе-
бен Акциоен план за образование 2014-2020. Прашањето што се поставува е колку граѓа-
нските организации, како на национално, така и на локално ниво, имаат знаења и вешти-
ни потребни за имплементација на овие мерки? Дали и во кој обем придонесуваат кон 
нивна имплементација и на кое ниво соработуваат со одговорните институции?  Имајќи 
предвид дека е тешко да се измери капацитет, истиот може да се разгледува споредбено 
со бројот на одговорни лица/вработени лица во секој од секторите, како и нивниот рабо-
тен статус и поле на работа. Воедно, оваа бројка може да се компарира и со бројот на 
проекти реализирани од страна на граѓанскиот, наспроти бројот на проекти реализирани 
до страна на институциите.   

Извор на верификација  

(1) Официјални податоци од Завод за статистика;  

(2)  Официјални податоци од локалните институции;  

(3) Расположливи податоци од граѓанските органаизации и ромските информативни 
центри;  

(4) информации/извештаи од други актери од Македонија и меѓународни организа-
ции/институции кои ја следат состојбата (најчесто парцијално и ad hock); и тн.    

 

 



 

 

 

Втора посебна хипотеза:  

Ако во Република Македонија постои поголема соработка помеѓу граѓанските органи-
зации и другите релевантни „актери“ за образовна инклузија на ученици Роми, тогаш ќе 
има поголема вклученост и во редовниот образовен процес.  

 

Независна варијабла: 

Информираност и редовна комуникација помеѓу граѓанските организации и другите 
релевантни „актери“ за образовна инклузија на ученици Роми.  

Зависна варијабла: 

 

Вклученост на ученици роми во редовниот образовен процес 

Во Република Македонија се креирани Локални координативни тела за имплементаци-
ја на Стратегијата 2014-2020 во 12 општини. Истите имаат за задача да прибираат и разме-
нуваат информации за најразлични активности, како и да планираат/препорачаат актив-
ности во насока на остварување на Стратегијата на локално ниво. Од друга страна, држав-
ните инситтуции се оние кои се директно одговорни, како за прибирање на податоците од 
терен за да се согледа реалната состојба, така и за имплементација на на истите.  Праша-
њето што се поставува е колку постојат канали за комуникација помеѓу сите заинтересира-
ни актери? (на пример, мерено преку активностите на истите во изминатите 3 години), 
како и со другите национални и локални институции по прашањето на образовна инклузи-
ја на ромите? Овие податоци се очекува да се добијат, доколку се споредат резултатите 
од планираните анализи во рамките на оваа истражувачка скица.  

 

Извор на верификација  

(1) Официјални податоци од Завод за статистика;  

(2)  Официјални податоци од локалните институции;  

(3) Расположливи податоци од граѓанските организации и ромските информативни 
центри;  

(4) Информации/извештаи од други актери од Македонија и меѓународни организа-
ции/институции кои ја следат состојбата (најчесто парцијално и ad hock); и тн.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Методи, техники и инструменти на истражувањето  

Во истражувањето се користат методи кои ќе обезбедат квалитетни научни сознанија, и тоа: 
анализа (содржинска, структурална) синтеза, дескрипција, индукција, генерализација. 

Во процесот на добивање релевантни податоци се користат следниве техники и 
инструменти: 

Техники на истражувањето 

1. Анализа на релевантна документација (правна регулатива, стратегии, извештаи) 

2. Анкетирање 

3. Интервјуирање (фокус групи) 

Инструменти на истражувањето  

1. Прашалник за проценка на капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа 
на образовна инклузија на Ромите (П/ГО-2017)   

2. Протоколот на полуструктурирано интервју за (П/ПИ-ФК-2017)  

 

1.1 Прашалникот за проценка на капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа 
на образовна инклузија на Ромите (П/ГО-2017) е составен од четири истражувачки теми 

поделени во IV дела кои се состевени од вкупно 26 (дваесет и шест) прашања.  

Во првиот дел се бараат некои релевантни општи податоци за испитаниците преку 
поставени 11 (единаесет) прашања, од кои 10 (десет) прашања се од отворен тип и 1 (едно) 

прашање е од комбиниран тип.  

Преку прашањата од вториот дел на прашалникот, се испитуваат ставовите и мислењата на 
претставниците од граѓанските организации за образовната инклузија на учениците Роми во 

основното образование (од I до IX оддееление). Овој дел е  составен од 1 (едно) прашање е од 
комбиниран тип, 1 (едно) прашање - скала на проценка и 1 (едно) прашање е од затворен тип. 

Третиот дел е составен од 9 (девет прашања) преку кои е потребно да направи проце-
нка на капацитетите на граѓанската организација. Во овој дел се поставени 4 (четири пра-
шања) од отворен тип, 2 (две прашања) од затворен тип; 2 (две) прашања од комбиниран 
тип 1 (едно прашање) е од типот на скала на проценка. 

Преку прашањата од четвртиот дел на прашалникот, се испитува соработката со инсти-
туциите на општинско и национално ниво. Во овој дел се поставени 3 (три прашања), од 
кои 2 (две прашања) се од отворен тип и 1 (едно прашање) е од типот на скала на про-
ценка. 

1.2 Протоколот на полуструктурирано интервју за (П/ПИ-ФК-2017)  

Дискусијата во фокус групите беше насочена според однапред подготвени прашања, 
значајни за образованието на Роми и за капацитетите на локалните граѓански организа-
ции во преземање на активности за справување со овој специфичен проблем. Посебен ак-
цент беше ставен на теми/проблеми кои досега не се доволно истражувани и за кои нема 
доволно податоци. 

 

 

 



 

 

 

Прашањата се групирани во три категории (ангажман, истражување и завршни праша-
ња). Тие се дизајнирани според следниве критериуми: кратки и јасни, недвосмислено 
формулирани, прашања од отворен тип и прашања со дополнување, формулирани на 
начин што не може да се одговори со едноставно „да“ или „не“ (употреба на „зошто“ и 
„како“). 

Учесниците покажаа подготвеност активно да се вклучат во дискусијата, обезбедувајќи 
корисни информации и коментари кои стимулираа и влијаеа на дополнително размислу-
вање и споделување од страна на другите. 

Целата дискусија во фокус групите беше уредно снимана од страна на помошникот-
модераторот, и аудио снимките подоцна се користеа за анализа и сумирање на групните 
наоди, заклучоци и препораки. 

Пред почетокот на дискусијата во фокус-групите, учесниците беа замолени да пополнат 
прашалник со основни податоци, дизајниран како кратка форма на професионален статус, 
кој бара не повеќе од две или три минути за да се комплетира. Прашалникот беше соста-
вен од вкупно 13 прашања, вклучувајќи области како што се специјализации, релевантни 
ангажмани во текот на изминатите години на искуство, студии. 

Добиените податоци од прашалниците, се внесени во Excel програмата, и проследени 
со обработка и анализа на податоците со користење на различни алатки. Исто така, учес-
ниците беа поделени според следните критериуми: националност, пол, возраст, степен на 
образование, претходно учество во активности за градење на капацитетите и според 
бројот на обуките кои ги посетувале во последните 12 месеци. 

 

6. Примерок на истражувањето 

Во истражувањето примерокот е намерен и стратификуван. При тоа се опфатени 
повеќе разновидни примероци од различни општини (табела бр. 1), и тоа: 

 

А. Примерок на граѓански организации кои работат во областа на образовна инклузија 
на Ромите 

 

Во истражувањето се опфатени вкупно 17 (седумнаесет) граѓански организации од 9 
(девет) општини кои ја третираат проблематиката на образовната инклузија на ромската 
популација (табела бр. 1). Најголем број на опфатени граѓански организации има во опш-
тините Кочани и Шуто Оризари (по 4 ГО), по што следуваат општините Куманово и Штип, 
со по 2 ГО, а во останатите општини (Битола, Виница, Прилеп, Тетово и Чаир) се опфатени 
по една ГО.  

 Во истражувањето анкетирани се вкупно 17 претставници од граѓанските локални 
организации.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Табела број 1: Кумулативен приказ на истражувачкиот примерок 

 

Ред. бр. Општина Граѓански организации кои работат во областа на образовна инклузија на 
Ромите (ГО) 

1. Битола ЦРРЗ „Баирска Светлина“ - Битола 

2. Виница Здружение на Роми „Дивес“ - Виница Сефер Салиов 

3. Кочани Романо Вило 

Здружение на Роми „Авена“ 

ЗГ „Подготви свој пат“ 

Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите  „Светла иднина“ - 
Кочани 

4. Куманово Центар за ромска заедница „Дром“ 

Здружение Ромска Организација на жените од Македонија „ДАЈА“ 
Куманово 

5. Прилеп Здружение за перспективна интеграција и развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ - 
Прилеп 

6. Тетово Асоцијација за демократски развој на Ромите - СОНЦЕ 

7. Чаир Здружение за развој на заедница СУМНАЛ 

8. Штип Здружение за правата на Ромите Штип 

ЗГ Ромаверзитас 

9. Шуто 
Оризари 

Здружение центар за образовна поддршка Дендо вас 

Здружение на просветни работници и заштита направата на жените и 
децата - ЛИЛ 

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК - Скопје 

Асоцијација 24 вакти 

Вкупно: N=9 N=17 

Б. Примерок на фокус групи 

Табела број 3: Кумулативен приказ на истражувачкиот примерок од фокус групите 

 



 

 

 

7. Обработка на податоци  
 
Во истражувањето се применува квантитативна и квалитативна обработка на податоците. При 

квантитативната обработка се користат неколку статистички постапки од областа на дескриптив-
ната и инференцијалната статистика, и тоа: определува дистрибуција на фреквенција, процентуа-
лно и графичко претставување на фреквенциите, линеарна регресија (податоци добиени од пра-
шањата од затворен тип). За обработка на податоците, од ваков карактер, се користи Статистички 
систем за социјалните науки (IBM SPSS 20.0). 

Останатите податоци, добиени од прашањата од отворен карактер, квалитативно се 
обработени и анализирани.  

 

8. Календар на истражувањето  

Истражуавњето е реализирана во периодот од февруари 2017 до јули 2017 година. 
Истражувањето се спроведе преку следните етапи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институции       Општини         

  Карпош 
Ѓорче 

Петров Чаир 
Шуто 

Оризари Виница Кочани Куманово 
Вкупно:     
N=7 

  f f f f f f f   

Граѓански 
организации / 2 3 / / 2 5 12 

Претставник од 
Општина 1 1 / / 3 / 2 7 

Центар за Социјални 
работи  / / / / 2 / 1 3 

РИЦ  / / / / 1 / 1 2 

Биро за развој на 
образование  / / / / / 1 / 1 

Основни училишта 1 / / 4 1 2 3 11 

Предучилишни 
институции 
(градинки) / / / / / / 1 1 

Родители / / / 1 2 / 6 9 

Вкупно: 2 3 3 5 9 5 19 N=46 



 

 

 

• Формирање експертски тим за истражување 

• Работни средби со претставници од релевантни граѓански организации 

• Анализа на релевантна документација 

• Подготовка на проект за истражување 

• Подготовка на истражувачки инструментариум (за фокус групи)  

• Организација на теренско истражување (интервјуирање на фокус групи) март, 2017 

• Спроведување на анкетирање на релевантни целни групи мај-јуни 2017  

• Подготовка на статистички програми за обработка на податоци 

• Прибирање  и обработка на податоци 

• Анализа (квантитативна и квалитативна) и интерпретација на резултатите 

• Изведување заклучоци и давање препораки  

• Подготовка на извештаи, јуни - јули 2017 

• Презентација на резултати, јули 2017 
 

 

ТРЕТИ ДЕЛ 

АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  

 

1. Анализа и интерпретација на резултатите добиени од проценката на 
капацитетите на граѓанските организации кои работат во областа на обра-
зовна инклузија на Ромите 

 
I дел: Општи податоци 

 

Испитувањето на ставовите на претставниците од граѓанските организации започнува 
со прибирање на општи податоци за лицето коешто го поплнува прашалникот по одделни 
општини, потоа возрасната, половата и националната структура на испитаниицте опфате-
ни со истражувачкиот примерок. Покрај тоа направена е и своевидна база на податоци за 
контакт-информации и информации од типот: (адреса на ГО, телефонски број и официјал-
на електронска адреса (e-mail) и веб страна на граѓанската организација. 

Од анализираните податоци, прикажани во тебела бр. 2 може да се констатира дека најголем 
дел од испитаниците, 7 (седум) се на возраст од 24 до 29 години, тројца се на возраст од 48 до 53 
години, а двајца се на возраст од 30 до 35 години, односно од 36 до 41 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Табела број 2: Возрасна структута на лицата од ГО кои го пополнуваат прашалникот 

Ред. 
бр. 

Општина 

ГО 

Прашање бр. 4 Возраст на лицето 

18-
23 г. 

24-
29 г. 

30-
35 г. 

36-
41 г. 

42-
47 г. 

48-
53 г. 

54-
59 г. 

60-
65 г. 

 
  f f f f f f 

1 Битола 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 Виница 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 Кочани 4 1 1 0 1 0 1 0 0 

4 Куманово 2 0 0 1 0 0 0 1 0 

5 Прилеп 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 Тетово 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 Чаир 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 Штип 2 0 1 0 1 0 0 0 0 

9 Шуто 
Оризари 4 0 1 1 0 0 2 0 0 

 
Вкупно N=17 N=1 N=7 N=2 N=2 N=1 N=3 N=1 N=0 

Не постојат значителни разлики меѓу половата застапеност на претставниците на граѓанските 
организации, односно 59% од машкиот пол, респективно 41% од женскиот пол (табела бр. 3). 

Табела број 3: Полова структура на испитаниците 

Ред. 
бр. 

 

Општ
ина 

 

Граѓански 
организации кои 

работат во областа на 
образовна инклузија 

на Ромите (ГО) 
 

Прашање бр. 5 Пол на лицето 

Машки Женски 

f % f % 

1 Битола 1 1 10.00 0 0.00 

2 Виница 1 1 10.00 0 0.00 

3 Кочани 4 3 30.00 1 14,29 

4 Куманово 2 1 10.00 1 14,29 

5 Прилеп 1 0 0.00 1 14,29 

6 Тетово 1 0 10.00 1 14,29 

7 Чаир 1 0 10.00 1 14,29 

8 Штип 2 2 20.00 0 0.00 

9 Шуто 
Оризари 4 2 20.00 2 28,57 

Вку
пно: N=9 N=17 10 58,82 7 41,18 

 



 

 

 

Што се однесува до националната структура на испитаниците (табела бр. 4) интерес-
но е дека дури 82,35 % се од ромската националност, а само 17,65 % се од македонска 
националност. Генерализирањето на заклучоците врз основа на ваков релативно мал 
примерок е методолошки неконзистентно, меѓутоа е показател за тоа дека во граѓанските 
организации кои работат во областа на образовна инклузија на Ромите изгледа дека пре-
тежно Ромите се занимаваат со „ромски прашања“. Ова донекаде е и разбирливо од при-
чина што тие најдобро го познаваат културното наследство на оваа популација, стилот на 
живеење и проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Меѓутоа, доколку инклузијата 
воопшто, вклучувајќи ја и образовната инклузија се разбере како проактивен двонасочен 
процес, тогаш би било очекувано поголем број во граѓанските организации со својата ра-
бота да партиципира и поголем број на кадар и од дргите националности. Само така „ром-
ското прашање“ ќе стане „општо прашање“. Ова размислување се однесува пред сé на 
граѓанските организации вклучени во истражувачкиот примерок. На реално ниво факти-
чката состојба е поинаква, бидејќи многу субјекти од различни националности се вклуче-
ни во поддршката на образовниот и севкупниот развој на Ромите во Република Македо-
нија. Сепак, глобалниот преглед на истражувачкиот инструмент покажува дека во едно од 
наредните прашања испитаниците пројавиле потреба за поголема поддршка од страна на 
институциите на локално и национално ниво. 

Табела број 4: Национална структура на испитаниците 

Ред. 
бр. 

Општина ГО 
Прашање број 6 Националност 

ромска македонска 

      f % f % 

1 Битола 1 1 7.14 0 0.00 

2 Виница 1 1 7.14 0 0.00 

3 Кочани 4 4 28.57 0 0.00 

4 Куманово 2 2 14.29 0 0.00 

5 Прилеп 1 0 0.00 1 33.33 

6 Тетово 1 1 7.14 0 0.00 

7 Чаир 1 0 0.00 1 33.33 

8 Штип 2 2 14.29 0 0.00 

9 Шуто 
Оризари 4 3 21.43 1 33.33 

Вкупно: 

17 14 100 3 99.99 

N=17 N=14 82.35 N=3 17.65 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образованието е најприоритетна област за работа на граѓанските организации опфатени со 
истражувачкиот примерок (табела бр.5). По опстојната анализа на другите понудени опции 
покажува дека најголем дел од ГО се фокусирани врз работа и врз области кои повеќе или пома-
лку директно го поддржуваат образовниот прогрес, како на пример: човекови права и дискрими-
нација (11), вработување, здравство, култура, домување. Сигнификантен е податокот дека само 2 
(две) од ГО опфатени со примерокот на ова истражување се занимаваат со унапредување на стату-
сот на жената Ромка, што гледано во еден поширок контекст сигнализира потреба од интензиви-
рање на проекти и програми преку кои ќе се работи на подигнување на свеста за значењето на 
образованието на децата од ромската популација. 

Табела број 5: Приоритетни области на работата на граѓанските организации 

Општина 

ГО 

Прашање бр. 10 Приоритети во работата 

образован
ие 

вработува
ње 

социјална 
заштита здравство 

човекови 
права и 
дискримин
ација домување култура 

унапреду
вање на 
статусот 
на жената 
Ромка 

друг
и 
обла
сти 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Битола 
1 1 6.67 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 9.09 0 0.00 1 14.29 0 0.00 0 

0.
00 

Виница 
1 1 6.67 1 12.50 1 

10.0
0 1 12.50 1 9.09 1 

20.0
0 0 0.00 0 0.00 1 

16
.67 

Кочани 
4 4 26.67 1 12.50 3 

30.0
0 1 12.50 2 

18.1
8 2 

40.0
0 2 28.57 0 0.00 3 

50
.00 

Куманово 
2 2 13.33 2 25.00 2 

20.0
0 2 25.00 2 

18.1
8 1 

20.0
0 1 14.29 1 

50.0
0 0 

0.
00 

Прилеп 
1 1 6.67 0 0.00 1 

10.0
0 0 0.00 1 9.09 1 

20.0
0 1 14.29 0 0.00 1 

16
.67 

Тетово 
1 1 6.67 1 12.50 0 0.00 1 12.50 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

0.
00 

Чаир 
1 1 6.67 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 1 

50.0
0 0 

0.
00 

Штип 
2 2 13.33 0 0.00 1 

10.0
0 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

0.
00 

Шуто 
Оризари 4 2 13.33 2 25.00 2 

20.0
0 2 25.00 2 

18.1
8 0 0.00 1 14.29 0 0.00 1 

16
.67 

1
7 15 100.01 8 100.00 10 

100.
00 8 100.00 11 

99.9
9 5 

100.
00 7 

100.0
2 2 

100.
00 6 

100.0
1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доколку се земат во предвид одговорите на други прашања од овој инструмент, во 
кој се потенцира потребата од едуцирање и вклучување на родителите во процесот на 
образовната инклузија станува јасно дека се потребни проектни активности во оваа 
област. 

Во последната опција од ова прашање дава можности да се наведат и други можности 
за делување, во кои се наведени повеќе разновидни проектни области кои излегуваат во 
пресрет на потребите на секојдневното живеење на Ромите:  мултикултурализам, јакнење 
на капацитетите на младите, социјална инклузија на Роми жители и повратници во Р. 
Македонија, дообразование, вклучување во предучилишни установи и туторска настава 
од четврто до шесто одделение, јакнење на процесот за инклузија на Ромите во процесот 
на донесување на одлуки на локално ниво, екологија, образование и медиуму. 

 

Квалитативна обработка (прашање број 11) 

Глобалната анализа на проектите кои се реализираат во периодот од 2015 до денс од 
страна на граѓанските организации, опфатени со примерокот од истражувањето, покажува 
голема реализација на проекти (дури 58). Постојат квантитативни разлики помеѓу оддел-
ни општини. При тоа не може во целост конзистентно да се прифати принципот дека опш-
тините со поголем број на опфатени граѓански организации реализираат повеќе проекти.  

Најмногу проекти (вкупно 16) се реализираат во општината Кочани, во која се опфате-
ни 4 граѓански организации.  

Во најголемата ромска општина Шуто Оризари се реализираат вкупно 14 проекти, пре-
ку проектни активностите на четири граѓански организации. Ова е сигнификантен податок, 
кој произлегува најверојатно од фактот дека во оваа општина има голема концентрација 
на ромска популација. Ова е сигнификантен податок, кој произлегува најверојатно од фак-
тот дека во оваа општина има голема концентрација на ромска популација, такашто се 
очекува да се зголеми и бројот на проектните активности во наредниот период. 

 

Најмал број на проекти се реализираат во источните општини Штип (2 проекти) и во 
општината Виница (2 проекти), преку активностите на 2 респективно 2 граѓански органи-
зации. Очигледно е дека во овие општини постои потреба од интензивирање на проект-
ните активности, особено со оглед на ромската популација којашто живее во овие опш-
тини. 

Најголема проектна активност во рамките на една ГО има во општината Прилеп, каде-
што се реализираат дури 7 проекти. Потребно е дополнително проучување на работата на 
оваа граѓанска организација како добра позитивна практика во реална активност. 

 
Преку анализата на работата на НВО ЦРРЗ „Баирска Светлина“ од Битола, тешко може да се 

пронајде заеднички именител на целната поставеност на реализираните проекти. Сепак заедни-
чкиот именител е во тоа што сите проекти се во функција на подобрување на статусот на ром-
ската заедница преку сеопфатна инклузија со помож на туторска поддршка на учениицте Роми, 
подобрување на здравствената заштита, зајакнување на капацитетите на граѓанската организа-
ција и промоција на ромската култура и традиција во пошироки рамки. 

 

 



 

 

 

Битола 

1. НВО ЦРРЗ „Баирска Светлина“ – Битола 

Назив на проектот: Денови на Ромска култура 

Цели на проектот: Промоција на Ромската култура и традиција 

Поддржувач на проектот: ЕУ / прекугранична соработка со Албанија 

 

Назив на проектот: Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во второ, трето и 
четврто одделение во ОУ „Ѓорѓи Сугаре“ - Битола 

Цели на проектот: Придонес кон зголемување на проодноста и образовните резултати 
кај учениците Роми кои учат во второ, трето и четврто одделение 

Поддржувач на проектот: РЕФ Будимпешта/Барска Светлина е локална организација 
под координација на носителите на проектот РРЦ - Скопје и Сонце - Тетово 

 

Назив на проектот: Правото на здравствена заштита е право на сите граѓани во Репу-
блика Македонија 

Цели на проектот: Еднаков пристап до здравствени услуги на припадниците на Ромска-
та заедница 

Поддржувач на проектот: Британска амбасада / Метаморфозис 

Назив на проектот: Полесен пристап до ЕУ фондовите за Ромските НВО 

Цели на проектот: Да се даде придонес во процесот на зајакнување на капацитети на 
Ромските организации кои се занимаваат со фондови на ЕУ 

Поддржувач на проектот: Roma CSO Network проектот: ИНСОК Скопје и МЕСЕЧИНА 
Гостивар, финансиран од ЕУ 

 

Преку анализата на работата на Здружението на Роми „Дивес“ - Виница Сефер Салиов од 
општина Виница евидентни се проектни активности од сферата на образованието: ран детски 
развој и туторска настава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Виница 

1. Здружение на Роми „Дивес“ - Виница Сефер Салиов 

Назив на проектот: Инклузија на Деца Роми во Детски Градинки 

Цели на проектот: Да се подобри пристапот ставот на родителите на опфатени Ромски 
Деца преку јакнење и поддршка и образованието на децата и јакнење на мајчин јазик од 
4 до 6 одделение. 

Поддржувач на проектот: Ромски едукативен фонд Будимпешта 

 

Назив на проектот: Ромски Ресурсен Центар Скопје 

Цели на проектот: Туторска настава од 4 до 6 одделение. 

Поддржувач на проектот: Ромски едукативен фонд Будимпешта 

 

Во општината (Кочани) во којашто се реализираат најголем број на проекти (вкупно 16), цел-
ната поставеност на 15 проекти се однесува на социјалната проблематика, а само еден проект 
третира образовна проблематика, и тоа за туторската поддршка на учениците. Анализата на по-
датоците упатува на потреба од поддршка на развојот на интересот за образовната проблемати-
ка. Четирите граѓански организации во општина Кочани реализираат најголем број на проекти, 
но се чини дека тие се „специјализирани“ за проучување на проблематика од социјалната сфе-
ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кочани 

1. Романо Вило 

Назив на проектот: Социјална инклузија на Роми жители и повратници во Македонија 

Цели на проектот: Функционирање на отворено катче за ран детски развој на децата и 
дружење со мајките. Ангажирано за пружење на правна помош во постапка за 
легализација, приватизација и постапки за пристап до фундаментални права на целната 
група. Соработка со О. Кочани за развој и усвојување на политики и стратегии за ромските 
жители и мигранти повратници. Организирање на мотивирачки посети на терен упис во 
прво одделение и поделба на мотивирачки прибори. 

Поддржувач на проектот: Национален Ромски Центар и WE EFFECT 

   

  Назив на проектот: Подобрување на учеството на (по)малите заедници на локално ниво 

 

Цели на проектот: Градење мир поттикнување на инклузивност кај помалите заедници. 
Јакнење на капацитетот на советот на безбедност. Подигнување на свеста кај помалите 
заедници. 

Поддржувач на проектот: Национален Ромски Центар 

Кочани 

2. ЗГ „Подготви свој пат“ 

Назив на проектот: Превенција од современи форми на трговија со луѓе 

Цели на проектот: Превенција на трговијата со луѓе преку зголемување на свесноста на 
средношколците и ранливите категории на граѓани за современите форми на трговија на 
луѓе кои се во пораст, како што се трудовата експлоатација, принудно питачење, принудно 
вршење кривични дела и внатрешна трговија. 

Поддржувач на проектот: Civika Mobilitas 

 

Назив на проектот: Подобрување на пристапот до социјални права за ранливите групи 

Цели на проектот: Нудење на директна помош и совет во врска со соц. права на ранли-
ви групи во О. Куманово. Подигање на свест кај ранливи групи за нивните социјални права 
и принципот на недискриминација и превенција на нерегуларна миграција. 

Поддржувач на проектот: GIZ (German cooperation zusammenarbeit) 

 

Назив на проектот: Одржливи модели за вработување на Ромите 

Цели на проектот: Да се зголемат можностите за вработување на 120 Роми од Кумано-
во и Прилеп преку стекнување на професионални вештини и сертификати за одредени 
струки. 

 

 

 



 

 

 

Поддржувач на проектот: ЕУ 

  Назив на проектот: Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на 
жени од малцински групи 

Цели на проектот: Да се отворат 4 регионални центри за обуки. Да се изработи скрини-
нг студија за карактерот на невработеноста во Скопје, Куманово, Тетово и Штип. Да се обу-
чат 300 невработени жени за социјална инклузија и да се золеми нивната можност на па-
зарот на трудот. 

Поддржувач на проектот: ЕУ 

Назив на проектот: Граѓанско општество во акција за еднаквост 

Цели на проектот: Да се поттикне граѓанското општество за учество при антидискрими-
наторски политики и практики на локално ниво. 

Поддржувач на проектот: ЕУ 

 

Назив на проектот: Туторска поддршка на ученици Роми во основното образование во 
Р. Македонија 

Цели на проектот: Да се обезбеди менторска настава на учениците Роми од 4-6то 
одделение 

Поддржувач на проектот: Ромски Ресурсен Центар - Скопје и Асоцијација за Демократ-
ски Развој на Ромите Сонце - Тетово во конзорциум со пет граѓански  организации низ Р. 
Македонија: „Дендо вас“- Скопје, „Сумнал“ - Скопје, „Дром“- Куманово, „Баирска светли-
на“ - Битола и „КХАМ“ -Делчево. Проектор финансиски целосно е поддржан од Ромскиот 
Образовен Фонд - Будимпешта. Министерството за Образование и Наука на Р. Македо-
нија. 

     Кочани 

3. Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите  „Светла иднина“ - Кочани 

Назив на проектот: Истражување на сегменти од Ромската култура 

Цели на проектот: / 

Поддржувач на проектот: Министерство за култура 

 

Назив на проектот: Вработување на млади Роми 

Цели на проектот: / 

Поддржувач на проектот: ЕУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кочани 

4. Здружение на Роми „Авена“ 

Назив на проектот: Младите Роми заедно во иднината 

Цели на проектот: Целта на проектотда ја зајакнеме  врската, меѓу младите Роми од 
Македонија Србија Косово ,Албанија ,Босна ,Турција и Романија 

Поддржувач на проектот: Турција 

Назив на проектот: Партнерски Проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои 
учат во основно образование во Република  Македонија“ (MAC 094) 

Цели на проектот: Зголемување на образовните резултати по предметите македонски 
јазик и математика кај учениците Роми кои учат во IV,V и VI одд. во основното образова-
ние на Република Македоника 

Поддржувач на проектот: Ромски Образовен Фонд-Будимпешта,а подржан од 
Министерството за образование и наука во Република Македонија 

 

Назив на проектот: Вклучување на децата роми во Јавните установи „Детски Градинки“ 

Цели на проектот: целна група се деца од социјално ранливи категории на возраст од 
3,7 до 5,7 години во проектот е ангажирано едно лице од организација 

Поддржувач на проектот: Министерство за труд и социјална политика. 

 

Назив на проектот: Адекватно домување за Роми 

Цели на проектот: Целна група граѓани кои што имат проблем при легализирање и 
приватизирање на имот во проектот. 

Поддржувач на проектот: РЕФ (Ромски едукативен фонд) - Будимпешта. 

 

Назив на проектот: Подобрување  на учеството на помалите етнички заедници 

Цели на проектот: Подобрување  на учеството на помалите етнички заедници 

Поддржувач на проектот:  

Евромската  унија и со финансиско учество на НРЦ Куманови  во согласно договорот 
склучен помегу Европската унија и НРЦ Куманово  со бр. ИПА/2015/369-828 - во тек на 
реализација партнерска  со НРЦ Куманово. 

 

Назив на проектот: Партнерски проект прекуграничен центар  за подршка на ромски 
бизнис на бизниси на ромската популација 

Цели на проектот: Цел- започнување на нивни сопствен бизнис 

Поддржувач на проектот: ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – 
Македонија 

 



 

 

 

Во Куманово од двете граѓански организации, според добиените податоци, во периодот 
офатен со истражувањето, проектни активности прикажала само една граѓанска организација 
Здружение Ромска Организација на жените од Македонија „ДАЈА“ Куманово, која како 
организација на жените од Македонија, своите проектни активности ги фокусира претежно на 
проблематиката поврзана со еманципацијата на жените Ромки. Само еден проект „работи“ на 
образовна проблематика, инклузија на децата Роми во предучилишните установи. 

Куманово 

5. Здружение Ромска Организација на жените од Македонија „ДАЈА“ Куманово 
 

Назив на проектот: Јавно и политичко учество на жените Ромки 

Цели на проектот: Учество на жените Ромки во јавниот и политичкиот живот како услов 
за надминување на предрасудите и систематската дискриминација и подобрување на 
статусот на жените Ромки во Македонија 

Поддржувач на проектот: EIDHR 

 

Назив на проектот: Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку 
поттикнување на нивниот потенцијал за вработување 

Цели на проектот: Активно вклучување на ромската заедница на пазарот на трудот 
преку активирање на потенцијалот на младите Роми за создавање на предуслови за 
вработување 

Поддржувач на проектот: EIDHR 

 

Назив на проектот: Инклузија на децата Роми во државните градинки 

Цели на проектот: Инклузија на децата Роми, како припадници на маргинализирана 
група во државните градинки, како претставници на државниот образовен систем - 
основен предуслов за подобро вклучување на децата Роми во образовниот процес 

Поддржувач на проектот: REF и МТСП 

 

Назив на проектот: Следење и известување на правата на Ромите 

Цели на проектот: Заштита и унапредување на правата на Ромите преку постојано 
следење и информирање за евентуална повреда на истите - начин како да се заштитат 
правата на Ромите од идни повреди 

Поддржувач на проектот: Амбасада на СР Германија во Република Македонија 

 

Назив на проектот: Малолетнички бракови 

Цели на проектот: Спречување на малолетнички бракови како услов за заштита на 
правата на детето до полнолетство 

Поддржувач на проектот: UNICEF 

 

 



 

 

 

Во општината Прилеп од седумте актуелни проекти, 5 проекти се од сферата на 
образованието, еден проект од областа на екологија, а еден проект организира дебатни 
клубови. Проектниот фокус на граѓанските организации опфатени од оваа општина е насочен 
кон образовните проблематики. 

 

Прилеп 

6. Здружение за перспективна интеграција и развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ - Прилеп 

Назив на проектот: Туторска поддршка на ученици Роми од основните училишта во 
Република Македонија во четврто, петто и шесто одделение. 

Цели на проектот: Подобрување на оценките на послабите ученици Роми кои се таргет 
група. Враќање на учениците од терен кои се осипани. Теренска работа за наоѓање на 
учениците кои го прекинале своето образование. 

Поддржувач на проектот: Ромски Ресурсен Центар - Скопје, преку Ромски Едукативен 
Фонд од Будимпешта 

 

Назив на проектот: Образованието - моја иднина - мој начин на живот 

Цели на проектот: Подигање на свеста за значењето на образованието на децата. Про-
мовирање на спортот преку фудбалот. Вклучување на учениците во презентации и спорт-
ски активности. 

Поддржувач на проектот: Влада на Република Македонија, Генерален Секретаријат за 
спроведување Рамковен Договор 

 

Назив на проектот: Дополнителна образовна програма за деца од мултетничка припад-
ност 

Цели на проектот: Вклучување на учениците Роми во неформални активности со цел 
подигнување на свеста за процесот на образование 

Поддржувач на проектот: Општина Прилеп, Локална Самоуправа 

 

Назив на проектот: Центар за Ран Детски Развој - Прилеп 

Цели на проектот: Зголемување на бројот на вклучени Ромски деца во предшколско 
образование во Прилеп 

Поддржувач на проектот: УНИЦЕФ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Назив на проектот: Социјална инклузија на Роми жители и повратници 

Цели на проектот: Области на дејствување - образование, домување, здравство, пома-
гање на неука странка, вработување и сл. 

Поддржувач на проектот: НРЦ - Куманово 

Назив на проектот: Истражуваме заедно за да имаме чиста средина и чисти води 

Цели на проектот: Подигнување на свеста за чиста околина во Ромската населба во 
Прилеп. Истражување за чистотата на водата од Прилепската Река прек вклучување на 
институции. Теренска работа со граѓани и истражување на нивното мислење. 

Поддржувач на проектот: Центар за Еколошка Демократија Флорозон - Скопје и 
Сумнал - Скопје преку Делегација на Европска Унија во Скопје 

 

Назив на проектот: Дебатен клуб за претставување на мислењата и ставовите на 
младите 

Цели на проектот: Вклучување на младите во општествениот живот со посебен фокус 
на Ромите и помалите етнички заедници. 

 

Поддржувач на проектот: НРЦ - Куманово преку Делегација на Европска Унија во 
Скопје 

 

Во општината Тетово во рамките на граѓанската организација Асоцијација за демократски 
развој на Ромите – СОНЦЕ реализира 4 проекти. Преку содржинската анализа може да се 
заклучи дека проектите се однесуваат на сферата на: предучилишното воспитание и 
образование, основното образование, здравството и во делот на приоритетите на локалните 
проблеми во ромските заедници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетово 



 

 

 

7. Асоцијација за демократски развој на Ромите - СОНЦЕ 

 

Назив на проектот: Инклузија на деца Роми во предучилишно образование 

Цели на проектот: Следење на редовноста на децата. Зголемување на соработката - 
комуникацијата родител - воспитувачка - медијатор од НВО 

Поддржувач на проектот: МТСП, РЕФ, Општина Тетово 

 

Назив на проектот: Туторска поддршка на деца Роми од 4то-6то одделение 

Цели на проектот: Следење на редовноста на децата Роми од 4то - 6то одделение. 
Зголемување на училишниот успех. Намалување на осипот. 

Поддржувач на проектот: РЕФ 

 

Назив на проектот: РОМЕД 

Цели на проектот: Формирање на локални групи помеѓу институциите и Ромската 
заедница. Приоритизирање на локални проблеми на Ромите и заедничко решавање на 
истите 

Поддржувач на проектот: Совет на Европа 

Назив на проектот: Здравствено советувалиште 

Цели на проектот: Поголема информираност за здравствените права на Ромите, како и 
здравствена заштита на истите. Придружба и застапување на правата на Ромите пред 
здравствените институции. 

Поддржувач на проектот: ФООМ 

 

Во општината Чаир во рамките на граѓанската организација - Здружение за развој на 
ромската заедница СУМНАЛ, проектните активности се фокусирани на проблематика која 
директно или индиректно е во функција на образовниот развој, како: раниот детски развој; 
меѓуетничка интеграција во образованието; поддршка на социо-економската инклузија на 
жената Ромка и вработување на Ромите со посебен акцен на жените Ромки. Последните два 
проекти се во функција на индиректна поддршка на можноста за вклучување на родителите во 
процесот на образованието на децата Роми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Чаир 

8. Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ 

Назив на проектот: Ран детски развој 

Цели на проектот: Програмата Ран детски развој е наменета за деца од 2-6 години и 
нивните мајки, која опфаќа секојдневни активности кои имаат едукативна содржина про-
пратена со игри, боење, цртање, драматизација, учење песнички и сл. Се работи на разви-
вање на моториката, когнитивниот развој на децата од одредена возраст, општи знаења и 
социјален развој. Програмата се базира на Стандардите за рано учење и развој подго-
твени од УНИЦЕФ и МТСП. 

Поддржувач на проектот: УНИЦЕФ 

 

Назив на проектот: Проект за меѓуетничка интеграција во образованието 

Цели на проектот: Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието работи на 
зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придобивките за сите граѓани што 
произлегуваат од интегрирањето на образовниот систем во Република Македонија. 
Проектот работи на создавање на политичка, социјална и економска клима потребна за 
Македонија да постигне одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во 
останатите образовни институции, па и во целото општество. 

Поддржувач на проектот: МЦГО 

Назив на проектот: Be you, be SUMNAL girl 

Цели на проектот: Целта на проектот е да се поддржи социо-економската инклузија на 
жената Ромка во општеството и зајакнување на нивните капацитети преку неформална 
едукација. Во рамките на проектот се организираат курсеви за описменување на жените 
Ромки и за согледување на основните математички вештини. 

Поддржувач на проектот: Svenska Kvinnoforbundet I Sornas, Helsinki, Finland 

 

Назив на проектот: Вработување на Ромите преку развој на вештини и одржлива инте-
грација на пазарот на трудот, посебно на жените Ромки 

Цели на проектот: Целта на проектот е да придонесе кон намалување на сиромаштија-
та и социоекономска вклученост на Ромите, посебно на жените Ромки. Оваа активност е 
во согласност со целите на „Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост“ и „Стратегија за Ромите во Република Македонија“, создавајќи 
еднакви можности за сите во пристапот на пазарот на трудот. 

Поддржувач на проектот: ИОМ 

Во општината Штип - Здружението на граѓаните Ромаверзитас реализира два проекти од 
образованата сфера - високо образование од аспект на поддршка на студентите и младите. Вак-
вата целна насоченост е очекувана со оглед на развојот на општината Штип како универзитетски 
центар во Источна Македонија. 

 

 

 



 

 

 

Штип  

9. ЗГ Ромаверзитас 

 

Назив на проектот: Ромаверзитас - академска и друга поддршка на студенти Роми во 
Македонија 

Цели на проектот: Да се зголеми бројот на туденти Роми во државните и приватните 
универзитети во Р. Македонија. Да се зголеми вклученоста на студенти Роми во високото 
образование преку обезбедување индивидуална, академска и неформална поддршка. Да 
се подобрат академските перформанси, постигнувања, индивидуални вештини и капаци-
тети на 75 студенти Роми запишани во државните и приватните универзитети во Р.М. Да 
се креира средина за општествена партиципација на младите Роми во Р. М. за прашања 
кои се поврзани со инклузија на Ромите. Да се формира РОМАВЕРЗИТАС алумни од Роми 
со завршено високо образование кои беа поранешни корисници на активностите на 
РОМАВЕРЗИТАС. 

Поддржувач на проектот: Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта 

Назив на проектот: Конект за организирано делување на младите Роми 

Цели на проектот: Да се вклучат засегнатите страни, односно студентите Роми, дипло-
мираните Роми, младинските ромски организации во анализа на проблемот и во генери-
рањето на идеи за апликативни форми за младинско/студентско учество и организирање. 

Поддржувач на проектот: ЗПР во партнерство со ИНСОК и Месечина. 

 

Во општината Шуто Оризари може да се направи анализа според која дел од граѓанските 
организации имаат проектни активности од сферата на предучилишното воспитание и образо-
вание, основното образование, граѓанското живеење, здравството и јакнење на граѓанските 
капацитети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Шуто Оризари 

10 Здружение центар за образовна поддршка Дендо вас 

Назив на проектот: Проект за поддршка на образованието на учениците Роми од осно-
вно образование 

Цели на проектот: Запишување во училиште, на децата Роми кои не се во училиште а 
се на возраст за прво одделение. Враќање во училиште на децата кои од различни причи-
ни го прекинале своето основно образование. Помагање во совладувањ на наставниот 
материјал и прилагодување во училишната средина. 

Поддржувач на проектот: ФООМ 

 

Назив на проектот: „Програма за  поддршка на ромските деца од предучилишна возра-
ст и нивните родители“ 

Цели на проектот: Главната цел на овој проект е еднаков пристап на ромските деца кои 
се во социјален ризик и се од многу сиромашни семејства за нивното максимално вклучу-
вање во процесот на образование, подигање на свеста кон важноста на предучилишно 
образование за децата Рои меѓу нивните родители и други членови на семејството, со цел 
да се обезбедат услови за еднаков почеток и развој на децата Роми во основното образо-
вание. 

Поддржувач на проектот: Фројденберг Фондација 

 

Назив на проектот: „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите 
преку образование“ 

Цели на проектот: Проектот има цел за подобрување на состојбата на ромската заед-
ница, која се карактеризира со несоодветно образование, учество и достигнувања, недо-
статокот на знаење и вештини за подобрување на можностите за вработување и квалите-
тот на домашните услови за живеење и општествениот живот, што резултира со лоша 
финансиска состојба на роските семејства, што ги ограничува Ромите да ги користат мож-
ностите за образование, вработување и од учеството во демократските процеси на доне-
сување одлуки на локално и национално ниво. 

Поддржувач на проектот: European Instrument for Democracy and Human Rights ( EIDHR) 

 

Назив на проектот: „Подобро родителство за подобар успех на ромските деца“ 

Цели на проектот: Јакнење на вештините, знаењата и компетенциите на Ромските деца 
од 5 годишна возраст за подобри резултати во основно образование 

Поддржувач на проектот: ФООМ – Англија 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шуто Оризари 

11. Асоцијација 24 вакти 
 

Назив на проектот: Сликата за Ромите во македонските медиуми 

Цели на проектот: Мониторинг и следење на информации за Ромите во медиумите 

Поддржувач на проектот: Европска Унија 

 

Шуто Оризари 

12. Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК - Скопје 

 

Назив на проектот: Форум за јавен дијалог за интеграција на ромите 2020 

Цели на проектот: Градење на капацитетот и правилата за работа на националното 
координативно тело, ромските информативни центри и здравствените медијатори 

Поддржувач на проектот: Regional Cooperation Council - RCC - Saraevo 

 

Назив на проектот: Граѓанско општество во акција за еднаквост 

Цели на проектот: Поддршка за активно вклучување на граѓанското општество во 
спроведувањето на политиките и практиките за антидискриминација на локално ниво 

Поддржувач на проектот: EU Instrumental for Pre-Accession Assistance (IPA) 

 

Назив на проектот: Мрежа на граѓански организации на Ромите - одговор на ромската 
заедница 

Цели на проектот: Придонес кон зајакнување на влијанието на ромските организации 
во развојот и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор во врска со политиката на 
јавните политики за социјална инклузија, малцинските права и борбата против 
дискриминацијата на ромската заедница во Македонија 

Поддржувач на проектот: EU IPA Support to civil society and media program for 2014 

 

Назив на проектот: Пристап на Ромите до фондовите - ПРФ 

Цели на проектот: Зголемено и одржливо аоцијално вклучување, капацитети и учество 
во развојните процеси на Ромите во Македонија, со посебен акцент на интеграција, 
антидискриминација и десегрегација и зголемен пристап до ЕУ и други фондови за 
активности / проекти користени за ромската заедница и нивните организации во 
Македонија 

Поддржувач на проектот: Open Society Institute (OSI) Budapest 

 

 



 

 

 

 

 

Шуто Оризари 

14.Здружение на просветни работници и заштита направата на жените и децата - ЛИЛ 

Назив на проектот: Солидарно здравство 

Цели на проектот: Унапредување на здравствената состојба 

Поддржувач на проектот: Здружение на правата на Ромите Штип 

 

Назив на проектот: Прекршување на права на пациенти 

Цели на проектот: Имплементација на законот за права на пациенти 

Поддржувач на проектот: ФООМ 

 

Назив на проектот: Хуманоста не познава разлики 

Цели на проектот: Инклузија на Роми во здравство 

Поддржувач на проектот: ФООМ 

 

Назив на проектот: Инклузија на деца Роми во предучилишни установи 

Цели на проектот: Вклучување на деца Роми во ЈОУДГ 

Поддржувач на проектот: МТСП и РЕФ 

Холистичката анализа дозволува извлекување заклучоци за тоа дека граѓанските ор-
ганизации кои во ова истржување партиципираат како истражувачкии примерок, рабо-
тат со различен интензитет според бројот на наведените прокетни активности. Притоа 
треба да се напомене дека во некои општини, како што се Штип и Виница постои потреба 
од интензивирање на проектните активности, особено со оглед на бројот на ромската 
популација којашто живее во овие општини. 

Што се однесува до целната поставеност на проектите може да се констатира дека интересите 
за различни проблеми се различни во одделни општини. Овие разлики, најверојатно се должат на 
разликите и потребите на ромската популација на локално ниво, но можеби и на различните капа-
цитети на граѓанските организации. 

Постои потреби да се изготви стратегија на национално ниво за целосна анализа на реализира-
ните проекти на национално и на локално ниво кои ја третираат образовната инклузија на ромс-
ката популација. 

Постои потреба од создавање на механизми преку кои ќе се зголеми координацијата на 
владиниот и на граѓански от сектор кој ги спороведува и финансиски ги поддржува проектите 
од оваа проблематика. 

Што се однесува до образовната сфера, анализата покажува постоење на интерес за оваа проб-
лематика, најчесто на ниво на предучилишното воспитание и образование-вклиучување на децата 
Роми во овој образовен потсистем. Значително помалку се третираат теми во врска со поддршката 
на учениците Роми во основното образование, пришто е изоставено средното и високото образо-
вание. Според овие податоци, можеби може да се зборува и за своевидна фрагментарност на про-
ектите, со оглед на нивното времетраење и да се постави прашањето за нивната одржливост и 
поддршката од страна на релевантните институции на локално и на национално ниво.  



 

 

 

II дел: Ставови и мислења за образовната инклузија на учениците Роми во 
основното образование (I –I X одделение) 

 

При наведувањето на причините кои имаат влијание на образовната инклузија на учениците 
во задолжителното основно образование, првата и втората ранговна позиција е директно повр-
зана со економскиот момент – нискиот социо-економски статус на семејствата на децата Роми, 
односно на недостатокот на буџетски финансиски средства за поддршка на инклузивно образо-
вение на ромската заедница, 10 респективно 10. Овие ранговни позиции се меѓусебно поврзани 
во смисла дека финансирањето на инклузијата од буџетските средства може да го подобри семеј-
ниот социо-економски статус, а со тоа да овозможи и инклузија во образованието.  

Ова дотолку повеќе што на третата ранговна позиција се наоѓа ниското образовно ниво на 
родителите Роми, кое од своја страна може да се смести во овој „економски“ пакет на проблеми. 
Ова значи дека образованието на децата Роми и нивната инклузија директно зависат од економ-
скиот статус на семејствата. Ова исто така упатува на констатацијата дека сите економски, бенефи-
ти предвидени со социјалните и образовни национални политики не можат да ја компензираат 
економската маргинализираност на оваа популација.  

Многу високо е рангирана и дискриминацијата на децата Роми во воспитно-образовниот сис-
тем, четврта ранговна позиција.  

Недоволното познавање на македонскиот јазик и незаинтересираноста на самите ученици се 
причини коишто можат да се разгледаат како втор „пакет на проблеми“, бидејќи меѓусебно се 
многу тесно поврзани. Дискриминацијата во воспитно-образовниот систем секако е условена уште 
од првото одделение, изразена преку недоволното познавaње на македонскиот јазик, што од 
своја страна резултира со неможност за комуницирање со другите ученици и неразбирање на 
„наставните содржини“. Тоа секако резултира со незаинтересираност на наставта бидејќи учени-
ците од ромската популација се чувствуваат изолирано и не можат активно да учествуваат во 
воспитно-образовниот процес. Сето тоа е се одразува со висок степен на напуштање/оспување 
на училиштето.  

X- низок социо-економски статус на семејствата на децата Роми 

X- недостаток на буџетски финансиски средства за поддршка на инклузивно образовение на 
ромската заедница 

VIII- ниското образовно ниво на родителите Роми 

VII- дискриминација во воспитно-образовниот систем 

V- недоволно познавање на македонски јазик за редовно следење на настава 

V- незаинтересираност од страна на самите ученици Роми 

V- високиот степен на осип на ученици Роми од образовниот процес 

V- мал процент на деца Роми кои се вклучени во предучилишното воспитание и образование 

V- сегрегација во основното и во специјалното образование 

IV- недоволно информираност на учениците и родителите за постоењето на сервиси за 
поддршка во образованието за ученици Роми 

III- недоволна соработка помеѓу граѓански те, локалните и националните институции надлежни 
за образованието 

II- голем број на ученици од поголема возраст кои не се вклучени во основно образование 

 



 

 

 

Во однос на прашањето за зачестеноста на појавата за осипување и за нредовно посетување 
на наставата од страна на учениците Роми, во сите искази интензитетот е оценет со оценка 3 
(три) и со оценка 4 (четири), 7 респективно 7 (табела бр. 6).  

 

Табела број 6: Зачестеност на појавите на осипување и нередовност на учениците Роми во 
основното образование во опфатените општини 

Реден 
број Општина 

Прашање број 2 Зачестеност на појавите 
на осипување и на нередовност на 
учениците Роми во основното образование 
во Вашата општина (1-најниска, 5-највисока 
вредност) 

1 2 3 4 5 

f f f f f 

1. Штип       2   

2. Тетово     1     

3. Кочани      2 2   

4. Куманово       2   

5. Виница     1     

6. Прилеп / / / / / 

7. 
Шуто 

Оризари     2     

8. Чаир     1     

9. Битола       1   

  N=9  N=0  N=0  N=7  N=7  N=0 

 

Од друга страна, според добиените податоци ниту еден испитаник не смета дека учениците Ро-
ми воопшто не посетуваат настава односно дека тие се редовни во наставата и не постои осипува-
ње). Од овие податоци може да се констатира дека всушност основниот проблем е нередовноста 
во наставата, односно непостоење на континуирана вклученост во наставниот процес. Треба да се 
направи посеопфатно истражување за да се утрврдат причините заради кои има зачестеност на 
појавите на осипување и на нредовно посетување на наставата од страна на учениците Роми. Ова 
е од особено значење, бидејќи вистинската инклузија подразбира редовност во воспитно-образо-
вниот процес. Најверојатно дел од одговорите на ова прашање може да се добие доколку истите 
се стават во контекст на претходното прашање, во кое економскиот статус, непознавањето на 
македонскиот јазик и дискриминацијата резултираат со незаинтересираност за посетување на 
настава. 

 

 



 

 

 

Според анализираните податоци во однос на прашањето за осипување кај учениицте 
Роми во основното образование, оваа е најизразена во VI одделение, односно во прва-
та година на преминот во предметна настава, односно на крајот од вториот образовен 
циклус во основното деветгодишно образование (табела бр. 7). 

 

Табела број 7: Најголем степен на осипување кај учениците Роми во основното  

образование по одделенија 

Реде
н број 

Општин
а 

Прашање број 3 Во кое одделение се појавува најголемиот степен на 
осипување кај учениците Роми во основното образование 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Штип 1 1               

2 Тетово       1           

3 Кочани       1   2 1     

4 
Кумано

во           2       

5 Виница             1     

6 
Шуто 

Оризари   1   1 1 1       

7 Прилеп           1       

8 Чаир           1       

9 Битола           1       

  N=9 N=1 N=2 N=0 N=3 N=1 N=8 N=2 N=0 N=0 

 

Барајќи ги причините за оваа појава, треба да се преиспитаат стекнатите знаења и 
развиени вештини на учениците во однос на јазичното и на другите подрачја.  

Како втора причина е тоа што законски до петто одделение не постои повторување 
на одделението, односно до трето одделение учениците само се „преведуваат“, а не 
„преминуваат“ во следното одделение. Одделението може да се повтори, единствено 
доколку родителот се согласи со тоа.  

Како наредна причина може да се наведе (под претпоставка) „толерантниот“ однос 
на одделнскиот наставник во однос на оставрувањето на програмските цели (усвоени 
знаења и развиени вештини од страна на ученикот). 

Исто така како наредни причини (под претпоставка) можат да се набројат: недоста-
ток на програми со ученици со посебни образовни потреби, нерганизирање на дополни-
телна настава, примена на фронтална форма на наставна работа и недоволно развиени 
педагошки компетенции на наставниците за работа со ранливи групи на ученици. 

 

 

 

 



 

 

 

III дел: Проценка на капацитетите на организацијата  

 

Проценката на капацитетите на граѓанските организации од ова истражување се прави преку 
утврдување на неколку индикатори. Пред сe капацитетите се проценуваат преку испитување на 
квантитетот на човечките ресурси, пришто се констатира дека во 17-те граѓански организации 
вкупно се ангажирани 267 лица со различен работен статус. Најголем е вкупниот број на 
волонтери кој изнесува 152 лица, по што следуваат хонорарно ангажираните лица, вкупно 76 лица 
и 39 вработени лица (табела бр. 8). 

Најголем број на ангажирани лица, без разлика на статусот има во општината Тетово и тие се 
ангажирани во само една граѓанска организација. Потоа следува општината Кочани во вкупно 54 
ангажирани лица распределени во 4 граѓански организации. Интересно е што во општината 
Кочани се реализиаат најмногу проекти, дури 16, што покажува дека бројот на лицата кои работат 
во проектите е директно поврзан со мжноста за работа на повеќе проекти. 

Индикативен е податокот дека во општината Виница во граѓанската организација вработено е 
само 1 лице, кое реализира 2 проекти.  

 

Табела број 8: Вкупен број на ангажирани лица (вработени, хонорарно ангажирани лица и 
волонтери) и полова структура 

Вкупен број на вработени, хонорарно ангажирани лица и 
волонтери во ГО по општини 

Ре
ден 
број 

Општ
ина 

1. 
Вкупен 
број на 

вработени 

2. 
Вкупен 
број на 

хонорарци 

3. 
Вкупен 
број на 

волонтери Вкупно 

1. Штип 6 10 15 31 

2. Тетово 5 13 50 68 

3. Кочани 5 11 38 54 

4. Куманово 2 13 5 20 

5. Виница 0 1 0 1 

6. 
Шуто 
Оризари 14 12 17 43 

7. Прилеп 0 10 15 25 

8. Чаир 6 3 10 19 

9. Битола 1 3 2 6 

   N=9 N=39 N=76 N=152 =267 

 

Во општината Битола, една граѓанска организација реализира 4 проекти со вкупно 6 ангажира-
ни лица, од кои само едно лице има статус на вработен, 3 се хонорарно ангажирани лица и е 2 ли-
ца волонтери. 

 

 

 



 

 

 

Од анализата на добиените податоци можат да се заклучат неколку работи, односно дека од 
вкупно ангажираните лица, најголем дел се ангажирани како волонтери, а најмал дел како вра-
ботени лица. Бројот на волонтерите е дури за 37 лица поголем од вкупниот број на вработени 
лица и хонорарно ангажирани лица. Очигледно е дека без работата на волонтерите граѓанските 
организации немаат капацитети да ги реализираат предвидените проектни активности. Ова 
доклку повеќе што волонтерската работа е варијабилна, такашто може да се доведе во 
прашање реализацијата и одржливоста на одредени проекти.   

Оттука се наметнува потребата да се спроведе истржување преку кое ќе се испитаат ставови-
те и образовните потреби на волонтерите, како многу значајна „алка“ во образовниот „синџир“ 
на образовната инклузија на ромската популација. 

Според глобалниот преглед на степенот на образование на ангажираните лица во граѓанските 
организации како значаен индикатор за проценката на капацитетите на организацијата може да 
види дека вкупно 33 лица се со високо образование, од кои 6 се магистри, пришто речиси еднаков 
број на ангажираните лица 34 лица се со средно образование. Тоа зборува за добра образовна 
„позадина“ на офатените граѓански организации како истражувачки примерок. 

Значајно, како препорака, е да се испита компатибилноста на образовниот профил на ангажи-
раните лица со проектните области на кои работат (табела бр. 9). 

 

Табела број 9: Степен на образование на вработените лица и на волонтерите  

во граѓанските организации 

Реден 
број 

Општина во 
која работи 

Прашање број 5 Степен на образование на 
вработени и волонтери1 

А Б В Г Д 

1 Штип 2  0 0  0  0  

2 Тетово 1 1 1  0  0 

3 Кочани 1 3 4 1  0 

4 Куманово  0 4 5  0  0 

5 Виница  0  0  0  0  0 

6 
Шуто 

Оризари 1 9 10 1  0 

7 Прилеп  0 1 1  0  0 

8 Чаир 1 8 9 1 0 

9 Битола 0 1 4 1 0 

   N=9 N=6 N=27 N=34 N=4 N=0 

 

 
 

 
1 а) магистер на науки 

б) високо образование 
в) средно образование 
г) основно образование 
д) без образование 

                                                 
 

 



 

 

 

При оценување на сопствените капацитети на граѓанските организации, добиени се податоци 
според кои со највисок процент од 56,25 од анкетираните лица опфатени во примерокот, со висо-
ка оценка 4 (четири) ги оцениле сопствените капацитети за обалсите – лобирање и застапување 
на локално, национално и меѓународно ниво и градење партнерства со локални, национални и 
меѓународни организации и институции (табела бр. 10).  

Дури 40% од испитаниците капацитетите на нивните граѓански организации за стратешко пла-
нирање ги оцениле со највисоката оценка. Значи, според добиените искази нај јаките страни – 
капацитети на граѓанските организации се: лобирање и застапување на локално, национално и 
меѓународно ниво, градење партнерства со локални, национални и меѓународни организации и 
институции и стратешко планирање.   

Индикативни се нумеричките показатели добиени во однос на речиси сите понудени опции 
кои се оценети со оценките 1 (еден) и 2 (два) најниските оценки кои покажуваат дека најголем 
дел од испитаниците сметаат дека имаат силни капацитети за административно-финансиско 
имплементирање на ЕУ проекти. Во секој случај при еден глобален преглед на резултатите 
станува јасно дека претставниците на граѓанските организации имаат релативно развиени 
компетенции по однос на повеќе значајни активности на имплементација на одделни проектни 
фази. Постојат сигнификантни разлики во резултатите, на пример за опцијата која се однесува 
на стратешкото планирање. Преку сумативната анализа може да се констатира дека за некои 
граѓански организации претставува проблем (6,67%), додека пак за други испитаници (речиси 
вкупно 50%) оваа опција ја оцениле со оценките 4 (четири) и 5 (пет), односно што упатува на 
констатацијата дека имаат развиено соодветни компетенции за оваа област.  

Табела број 10: Капацитети на граѓанските организации 

Прашање бр. 6 Проценка на капацитетите на граѓанските организации за соодветни теми / области2 

Ранг 1 2 3 4 5 Вкупно 

Исказ f % f % f % f % f % f % 

А 2 12.50 1 6.25 7 43.75 4 25.00 2 12.50 16 100.00 

Б 2 12.50 0 0.00 5 31.25 6 37.50 3 18.75 16 100.00 

В 1 6.25 1 6.25 6 37.50 6 37.50 2 12.50 16 100.00 

Г 1 6.67 0 0.00 3 20.00 5 33.33 6 40.00 15 100.00 

Д 0 0.00 0 0.00 4 25.00 9 56.25 3 18.75 16 100.00 

Ѓ 0 0.00 0 0.00 4 25.00 9 56.25 3 18.75 16 100.00 

Е 0 0.00 5 31.25 4 25.00 5 31.25 2 12.50 16 100.00 

Ж 0 0.00 1 6.67 6 40.00 7 46.67 1 6.67 15 100.01 

З 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

                                                 
2 а) развивање на проекти за ЕУ       

             б) менаџирање на ЕУ проекти                      

в) административно-финансиско имплементирање на ЕУ проекти          

г) стратешко планирање       

д) лобирање и застапување на локално, национално и меѓународно  

ниво                                                                                                                         

ѓ) градење партнерства со локални, национални и меѓународни  

организации и институции                                                                  

e) вмрежување со национални и меѓународни организации   

ж) мониторинг и евалуација на проекти                     

з)  ______________________________________(друго)                                    

 

 



 

 

 

Професионалниот развој на вработените лица, хонорарно ангажираните лица и волонтерите во 
граѓанските организации несомнено се вбројува како еден од поважните приоритети во контекст 
на личниот професионален развој, како и во контекст на стручниот капацитет на граѓанската орга-
низација. Од овој став логично се наметнува потребата од испитување на ставовите на претстав-
ниците на граѓанските организации за потребата од организирање обуки/работилници на теми 
кои ќе бидат адекватни за зајкнување на капацитетот на нивната граѓанска организација. Најголем 
дел од испитаниците 14 (четиринаесет) се согласуваат дека имаат потреба од обуки за развивање 
на проекти за ЕУ, по што како второ рангирана следува потребата од обуки за јакнење на капаци-
тетите за административно-финансиско имплементирање на ЕУ проекти. Исто така испитаниците 
10 (десет) нагласуваат дека имаат потреба од обуки за менаџирање на ЕУ проекти. А, од анализата 
на податоците може да се заклучи дека половина од нив нагласуваат дека имаат потреба од обука 
за мониторинг и евалуација на проекти, по што следуваат обуките за стратешко планирање 6 
(шест) и градење партнерства со локални, национални и меѓународни организации и инситуции 6 
(шест) (Табела бр. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Табела број 11: Теми за обуки / работилници кои ќе им помогнат на  
граѓанските организации во зајакнување на нивните капацитети 

Реден 
број ГО 

Општ
ина 

Прашање број 7 Видови на обуки/работилници кои ќе Ви 
помогнат во зајакнувањето на капацитетот на Вашата граѓанска 
организација 

А Б В Г Д Ѓ Е Ж З 

1 
Здружение за правата на 

Ромите Штип Штип 1 1   1           

2 
Асоцијација за демократски 
развој на Ромите - СОНЦЕ Тетово 1 1 1             

3 ЗГ Ромаверзитас Штип 1 1 1 1   1   1   

4 Романо Вило Кочани 1 1               

5 ЗГ „Подготви свој пат“ Кочани 1   1   1         

6 
Центар за ромска заедница 

„Дром“ Куманово     1             

7 
Здружение на Роми „Дивес“ 
- Виница Сефер Салиов Виница 1 1 1 1 1 1 1 1   

8 
Здружение центар за 

образовна поддршка Дендо вас 
Шуто 
Оризари 1 1 1   1 1 1     

9 

Центар за култура, 
комуникација и едукација на 

Ромите  „Светла иднина“ - 
Кочани Кочани 1   1       1     

10 

Здружение за перспективна 
интеграција и развој РОМА 
ПЕРСПЕКТИВ - Прилеп Прилеп 1   1     1   1   

11 Здружение на Роми „Авена“ 
Кочан

и 1 1 1 1       1   

12 Асоцијација 24 вакти 
Шуто 
Оризари 1                 

13 

Асоцијација Иницијатива за 
социјална промена ИнСоК - 
Скопје 

Шуто 
Оризари     1       1 1   

14 
Здружение за развој на 

ромската заедница СУМНАЛ Чаир 1 1 1             

15 
ЦРРЗ „Баирска Светлина“ - 

Битола Битола 1 1 1 1       1   

16 

Здружение на просветни 
работници и заштита направата 
на жените и децата - ЛИЛ 

Шуто 
Оризари             1     

17 

Здружение Ромска 
Организација на жените од 
Македонија „ДАЈА“ Куманово Куманово 1 1 1 1 1 1 1 1   

Вкупно N=17 N=9 14 10 13 6 4 5 6 7 0 

 



 

 

 

 На осмото прашање од третиот дел на прашалникот од испитаниците се очекува да наведат 
од каков вид на дополнителна поддршка имаат потреба во нивната организација. Од сумарната 
анализа на добиените податоци може да се заклучи дека најголем дел од нив, односно 14 испита-
ници сметаат дека имаат потреба од менторска поддршка за развивање и пишување на проект 
за ЕУ фондови. Со ова тврдење не се согласуваат претставниците од три граѓански организации и 
тоа: Центар за ромска заедница „Дром“ од Куманово, Здружение на Роми „Дивес“ - Виница Сефер 
Салиов од Виница и Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје од Шуто 
Оризари. Деветмина од испитаниците наведуваат дека имаат потреба од менторска поддршка во 
делот за администартивно-финансико работење на проектот.  

 Подеднаков број на претставници од граѓанските организации (пет) имаат потреба од менто-
рска поддршка во процесот на имплементација на проектот, менторска поддршка за развивање 
на инструменти за мониторинг и евалуација на проектни активности и менторска поддршка за 
развивање на модели на одржливост на организациите, а само три испитаника се изјасниле дека 
имаат потреба од менторска поддршка за пишување на извештаи за напредокот на проектот. 
Ниту еден од нив не предложил поинаков вид на поддршка која би била различна од предложе-
ните. 

Проценката на капацитетите на граѓанските организации се прави и преку утврдување на фак-
тичката состојба на граѓанските организации во однос на тоа дали поседуваат конкретни страте-
гии, акциони планови и/или конкретни мерки за образовна инклузија на Роми. Во однос на пону-
дените искази, претставници на седум граѓански организации се изјаснуваат дека поседуваат 
повеќе стратегиски документи и интензивно работат на нивна имплементација. Пет претставни-
ци од граѓанските организации одговориле дека имаат делумно усвоени стратегиски документи 
и повремено работат на нивна имплементација во зависност од расположливите ресурси (чове-
чки, технички, финансиски). Но, не треба да се занемари податокот кој говори дека пет граѓански 
организации немаат подготвено стратегиски документи, иако има потреба и интерес за истото (ЗГ 
Ромаверзитас од Штип, ЗГ „Подготви свој пат“ од Кочани,  Здружение на Роми „Дивес“ - Виница 
Сефер Салиов од Виница, Асоцијација 24 вакти од Шуто Оризари и  Здружение Ромска Организа-
ција на жените од Македонија „ДАЈА“ Куманово од Куманово).  

Од анализираните податоци може да се заклучи дека постои потреба од поддршка на некои 
граѓански организации во процесот на подготвување на стратегиски документи за образовна 
инклузија на Ромите и постои потреба од зајакнување на капацитетите на вработените од граѓа-
нските организации за имплементација на конкретните стратегии, акциони планови и конкретни 
мерки за образовна инклузија на Ромите во општините во кои делуваат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV дел: Соработка со институции на општинско и национално ниво 
Во четвртиот дел од прашалникот се проценува соработката на граѓанските организации со 

релевантни институции на општинско и национално ниво. При проценката на релевантноста на 
институциите со кои се соработува на локално ниво за поддршка и образовен развој на ромската 
популација, добиени се податоци според кои најмногу – на првата ранговна позиција се наведени 
предучилишните установи, основните училишта, центрите за социјална работа и другите граѓански  
организации. Првата ранговна позиција во овој случај се должи на фактот дека граѓанските орга-
низации работат на образовен развој, па според тоа сосема логично, најмногу соработуваат со об-
разовните институции од системот. Посебните потреби на децата од ромска популација – нискиот 
социјален статус, условуваат интензивна соработка со Центрите за социјална работа. Евидентно е 
добро вмрежување со другите граѓански  организации со дејности поврзани со образование на 
ромската популација. Сето тоа не ја намалува потребата од понатамошно интензивирање и прод-
лабочување на вмрежувањето. Во прилог на оваа констатација одат и сознанијата од резултатите 
според кои евидентно изостанува поинтензивна соработка со институциите на национално ниво – 
Министерството за образование и наука и Народниот правобранител.  

 

Табела број 12: Релевантни институции со кои ГО соработуваат на локално ниво за 
поддршка и образовен развој на ромската популација 

1. Со кои релевантни институции соработувате на локално ниво за                                                          
поддршка и образовен развој на ромската популација 

Ранг 1 2 3 4 5 Вкупно 

Исказ f % f % f % f % f % f % 

А 1 6.67 1 6.67 3 20.00 3 20.00 7 46.67 15 100.01 

Б 1 6.67 1 6.67 2 13.33 2 13.33 9 60.00 15 100.00 

В 1 8.33 2 16.67 1 8.33 3 25.00 5 41.67 12 100.00 

Г 0 0.00 1 6.67 1 6.67 6 40.00 7 46.67 15 100.01 

Д 0 0.00 3 23.08 2 15.38 3 23.08 5 38.46 13 100.00 

Ѓ 1 6.67 2 13.33 4 26.67 2 13.33 6 40.00 15 100.00 

Е 1 7.69 1 7.69 3 23.08 1 7.69 7 53.85 13 100.00 

Ж 1 
10.0

0 2 20.00 2 20.00 3 30.00 2 20.00 10 100.00 

З 2 
14.2

9 0 0.00 4 28.57 5 35.71 3 21.43 14 100.00 

Ѕ 2 
20.0

0 1 10.00 2 20.00 2 20.00 3 30.00 10 100.00 

И 3 
25.0

0 3 25.00 3 25.00 0 0.00 3 25.00 12 100.00 

Ј 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

 

 

 



 

 

 

Овие сознанија упатуваат кон препораки за натамошно усовршување на соработката меѓу 
граѓанските организации и образовните институции, како и Центрите за социјална работа, со 
посебен акцент за потреба од изнаоѓање на механизми за воспоставување на соработка со 
институциите од национално ниво.    

При утврдувањето на тоа колку и дали се познаваат законските регулативи и јавните политики, 
а кои се однесуваат на образовната инклузија на децата Роми покажува дека најголем дел од он-
ие кои работат на оваа проблематика во граѓанскиот сектор добро ги познаваат законите и реле-
вантните јавни политики. Ова е значаен индикатор за функционалноста и одржливоста на нивната 
работа и искористување на можностите во рамките на законските регулативи.  

Квалитативната анализа на податоците укажува дека најмногу се познаваат законите за основ-
но и средно образование и Стратегијата за Ромите. Ова упатува на мислење дека граѓанските орга-
низации се ефективни во партиципирање на работата на овие воспитно-образовни потсистеми. 
Тоа зборува и за реална активност на теренот.  

Евидентно е добро познавање на значењето на посетување на предучилишни установи во го-
дината пред тргнување во основно училиште и поттикнување на овој процес што дава свој придо-
нес во зголемувањето на бројот на децата Роми вклучени во предучилишниот систем за 25 %, спо-
ред исказите на анкетираните лица. Овој аспект во образованието на децата Роми оди во прилог 
на добро познавање на современите трендови за ран детски развој. Исто така ги познаваат закон-
ските механизми за успешна образовна инклузија во сите образовни потсистеми, како: посебни 
критериуми за упис на ученици Роми во јавните средни училишта, задолжително основно и сред-
но образование, бесплатни учебници за сите деца, бесплатен превоз за средношколци и во одре-
дени услови за основно образование, стипендии за средношколци, како стимулација и додатна 
мотивација за редовност и подигнување на успехот на истите, квоти за упис во средните училишта 
со минимум 10 поени пониски од стандардот,  стипендирање на студентите - квота за упис во ви-
соко образование. 

Посебно е индикативно што испитаниците чувствуваат потреба и точно ја маркираат потребата 
за поддршка на родителите на децата од ромска популација во процесот на интегрирање на сите 
воспитно-образовни потсистеми.  

Постои потреба од законска регулатива за процесот на поефективно „вклучување“ на родите-
лите во процесот на образование на ромските деца. 

Познавањето на законските регулативи и јавните политики кои се однесуваат на образовната 
инклузија на децата Роми има големо значење за граѓанските организации во насока на реална 
активност, односно дизајнирање и имплементирање на нови проекти и програми кои ја поддр-
жуваат образовната инклузија на децата Роми. Реалната активност на теренот на граѓанските 
организации им овозможува при имплементирање на одредени проекти да детектираат и нови 
состојби и потреби, на кои треба да се реагира.  

На прашањето за кооперативноста помеѓу граѓанските организации и помеѓу нив и институции-
те на локално и на национално ниво се добиваат податоци според кои граѓанските организации 
воглавно декларативно се отворени за меѓусебна соработка. Изостануваат иницијативи за сорабо-
тка со институции на локално и на национално ниво. Земајќи ги во предвид исказите на праша-
њето за соработката со институциите на локално ниво за поддршка и образовен развој на ромс-
ката популација, според кои овие институции релативно малку партиципираат во работата на 
граѓанските организации, евидентно е дека постои потреба од иницијатива за зајакнување на 
соработката со институциите на национално ниво.  

 

 

 

 



 

 

 

Граѓанските организации искажуваат поготвеност за вмрежување со другите граѓански орга-
низации и партнерска работа на заеднички проекти. Тоа отвора можности за заедничка работа 
на помали проекти, но и за подготвување и аплицирање на мега-проекти кои ќе ја третираат 
образовната инклузија на ромската популација. Ова особено заради тоа што образовните потре-
би на децата Роми, се речиси идентични, иако постојат мали разлики на одделни локални ни-
воа. Предложуваат почесто да се организираат стручни дебати, „тркалезни маси“ за споделува-
ње на искуствата и заедничко превземање на идни иницијативи. Исто така важно е да се напо-
мене потребата од поголема трнспарентност во процесот на имплементирање на проектни 
активности, но и на добиените резултати пом завржувањето на проектите. 

 

1. Како граѓанските организации се справуваат со постоечките проблеми? 

Граѓанските организации со постоечките проблеми се справуваат на следниве начини: 
работа на терен со ромските семејства, вмрежување, обезбедување на хуманитарна по-
мош (обично се состои од храна, облека и училишна опрема), програма за туторство наме-
нета за учениците од 4-то до 6-то одделение, со цел да се подобри знаењето и оценките 
на учениците, застапување и лобирање на локално ниво, приближување на ромските 
семејства со деца на училишна возраст и нивно информирање за важноста на нивното 
вклучување во образовниот систем, како и да им се обезбедат информации во врска со 
постапката за запишување.. 

Најчестите обуки кои ги посетувале учесниците ги третирале следниве проблематики: 
изработка на локални акциони планови, мировна едукација, вклучување на помалите ет-
нички заедници, работа во тим, правата на заедниците под 20%, дискриминација, мулти-
културно и интеркултурно образование, социјално вклучување, иновативни наставни 
методи, методи за работа со деца со посебни потреби итн. 

Учесниците заклучуваат дека постои потреба од дополнителна обука за следните обла-
сти: комуникациски вештини, социјално вклучување, воведување на расположливите 
европските фондови за граѓански организации, подготвување на проекти, реализација на 
проектот и менаџмент. 

Покрај предложените измени во однос на законодавството, учесниците го препорачу-
ваат следново: воспоставување на методи за напредна соработка и координација помеѓу 
засегнатите страни; формирање тимови составени од претставници од релевантните 
институции и локалните граѓански организации; формирање на дневни центри за згрижу-
вање на децата Роми, каде што тие ќе бидат во можност да учат во мали групи со употре-
ба на иновативни и неформални методи на учење; остварување континуирани неформал-
ни средби со родителите; инвестиции во образованието на децата Роми во раната возраст 
со што ќе им се помогне лесен премин во основното образование; програми со стипен-
дии; обезбедена храна во училиштето и други афирмативни политики на дејствување. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Соработка на локалните граѓански организации за образовна 
инклузија на ромската заедница со другите актери на локално ниво 

 

1.1. Соработка со основните училишта 

Од анализираните податоци за соработката на основните училишта со релевантните 
институции на локало ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација,  
според мислењата на лицата од стручната служба може да се констатира различен степен 
во интензитетот на соработката.  

Просечните оценки се со распон од 4.33 до 1,6, и може да се констатира дека (табела 
бр. 15) не постојат конзистентни закономерности, со поединечни заклучоци, како на при-
мер соработката со средните училишта, која е оценета со просечна оценка од 2.5. и 
соработката со управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на 
припадниците на заедниците, која е оценета со 1.6., што е воедно и најниска просечна 
оценка. Соработката со предучилишните установи е оценета со просечна оценка 2,4. 
Евидентно е дека основните училишта својата меѓусебна соработка ја оцениле како многу 
ефективна со висока просечна оценка од 4.33, по што следува соработката со Министер-
ство за образование и наука (3.67), а пак соработката со граѓанските организации е оце-
нета со просечна оценка од 3.5. 

Без да се навлегува во интензитет и екстензитет во анализа на податоците кои се 
однесуваат на соработката на основните училишта со релевантните институции на 
локално ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, во генерални 
рамки може да се констатира дека постои потреба од подобрување и интензивирање 
на соработката на основните училишта со релевантните институции на локално ниво.  

 

1.2. Соработка на стручната служба 

Може да се констатира дека во основните училишта, наставниците при работата со 
децата Роми имаат голема потреба од постојаната поддршка од страна на стручната 
училишна служба и од страна надворешни експерти. 

Без да се навлегува во интензитет и екстензитет во анализа на податоците кои се одне-
суваат на соработката на основните училишта со релевантните институции на локално 
ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, во генерални рамки може 
да се констатира дека постои потреба од подобрување и интензивирање на соработката 
на основните училишта со релевантните институции на локално ниво.  

Според добиените податоци во генерални рамки може да се заклучи дека претста-
вниците на стручните служби при основните училишта ги познаваат законски регулати-
ви и јавните политики кои се однесуваат на образовната инклузија на Ромите. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Соработка на секторот за образование при општините  

 Вработените во секторите за образование при општините, сметаат дека нивните 
сектори соработуваат со речиси сите релевантни институции на локално ниво за 
поддршка и образовен развој на ромската популација, со исклучок на интензитетот на 
соработката со народниот правобранител и со Управата за развој и унапредување на 
образованието на јазиците на припадниците на заедниците. (табела бр. 12).        

 

Табела бр. 12 - Релевантни институции со кои соработувате 

 
 Од наведените законските регулативи и јавните политики кои ги познават претставниците 

од секторите за образование при општините, може да согледа дека во општините Виница и 
Штип се запознаени со Законот за основно и со Законот за средно образование и со Законот за 
заштита на децата. Но, се воочува податокот дека претставникот од општина Кочани не 
наведува ниту една законска регулатива и јавна политика од оваа област.  

 Според бројоста на овој примерок, методолошки некоректно е да се извлекуваат заклучо-
ци, но како добиени податоци отвораат низа прашања за тоа дека тие не можат да дадат соод-
ветна поддршка на граѓанските организации, но и на другите локални организации кои работат 
на образовната инклузија на Ромите. 

 Единствено во општината Виница, секторот за образование наведува дека има пот-
реба од подобрување на соработката на нивниот сектор и зајакнување на капацитети за 
подобра соработка со другите организации и институции на локално и на национално 
ниво за поддршка на образовниот развој на ромската популација. 

 Очигледно дека ваква потреба имаат и другите сектори за образование при општи-
ните кои се вклучени во истражувачкиот примерок. 

 
1 а) предучилишни установи              

б) основни училишта              
в) средни училишта           
г) други невладини организации        
д) сектор за образование при општината       
ѓ) центри за социјална работа          
е) ромски информативни центри            
ж) Министерство за образование и наука                         
з) Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците                         
ѕ) Народен правобранител             
и) Комисија за заштита од дискриминација             
ј) _________________________________ (други)    
 

                                                 
 

Реден 
број 

Општина 
Прашање бр. 1 - Релевантни институции со кои соработувате 3 

А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј 

1. Штип 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5  / 

2. Виница 4 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 
     

/ 

3. Кочани 5 5 4 5 5 3 1 2 
         

/ 3 1 
     

/ 



 

 

 

1.4. Соработка со Центрите за социјална работа  

При проценката на соработката на ЦСР со релевантни институции на општинско и национално 
ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, добиени се податоци според кои 
најмногу – на првата ранговна позиција се наведени предучилишните установи, основните 
училишта, центрите за социјална работа и граѓански  организации.  

 Овие сознанија упатуваат кон препораки за натамошно усовршување на соработката 
меѓу граѓанските организации и образовните институции, како и Центрите за социјална работа, 
со посебен акцент за потреба од изнаоѓање на механизми за воспоставување на соработка со 
институциите од национално ниво.    

При утврдувањето на тоа колку и дали се познаваат законските регулативи и јавните политики, 
а кои се однесуваат на образовната инклузија на децата Роми немањето на ниеден одговор, 
покажува дека најголем дел од оние кои работат на оваа проблематика во ЦСР воопшто не ги 
познаваат законите и релевантните јавни политики.  

На прашањето за кооперативноста помеѓу ЦСР и институциите на локално и на национално 
ниво, некои ЦСР сметаат дека има потреба од поголема координација помеѓу институциите и 
изготвување на процедури за работа со точно определена надлежност на институциите, поголе-
мо вклучување на НВО за подигање на свеста кај ромската популација за значајноста на образо-
вниот процес. 

Исто така, ЦСР наведуваат дека, доколку постојат меморандуми за соработка според кои 
задолжителните обврски за соработка и комуникација на ниво на министерствата за труд и 
социјална политика и министерството за образование, овие заложби ќе бидат пренесени и на 
локално ниво со конкретни инструкции и начини за постапување по однос на оваа проблема-
тика. 

Во секој случај, генерално согледување на сите е дека има потреба од повеќесекторска сора-
ботка (институции на национално и локално ниво, граѓански организации, РИЦ, ЦСР) во насока 
на поддршка во подобрување на образованието кај ромската популација.  

 

1.5. Соработка со Ромските информативни центри  

При проценката на соработката на ЦСР со релевантни институции на општинско и национално 
ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, добиени се податоци според кои 
најмногу - на првата ранговна позиција се наведени предучилишните установи, основните учили-
шта, центрите за социјална работа и другите граѓански  организации.  

Овие сознанија упатуваат кон препораки за натамошно усовршување на соработката меѓу 
граѓанските организации и образовните институции, како и Центрите за социјална работа, со 
посебен акцент за потреба од изнаоѓање на механизми за воспоставување на соработка со 
институциите од национално ниво.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ 

1. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

1.1 Заклучоци од сознанијата добиени од  граѓанските организации 
Што се однесува до националната структура на испитаниците интересно е дека дури 82,35% се 

од ромската националност, а само 17,65% се од македонска националност.  

Генерализирањето на заклучоците врз основа на ваков релативно мал примерок е 
методолошки неконзистентно, меѓутоа е показател за тоа дека во граѓанските организации кои 
работат во областа на образовна инклузија на Ромите изгледа дека претежно Ромите се 
занимаваат со „ромски прашања“. Ова донекаде е и разбирливо од причина што тие најдобро го 
познаваат културното наследство на оваа популација, стилот на живеење и проблемите со кои 
секојдневно се соочуваат. Меѓутоа, доколку инклузијата воопшто, вклучувајќи ја и образовната 
инклузија се разбере како проактивен двонасочен процес, тогаш би било очекувано поголем број 
во граѓанските организации со својата работа да партиципира и поголем број на кадар и од дргите 
националности. Само така „ромското прашање“ ќе стане „општо прашање“. Ова размислување се 
однесува пред сé на граѓанските организации вклучени во истражувачкиот примерок. На реално 
ниво фактичката состојба е поинаква, бидејќи многу субјекти од различни националности се 
вклучени во поддршката на образовниот и севкупниот развој на Ромите во Република Македонија. 
Сепак, глобалниот преглед на истражувачкиот инструмент покажува дека во едно од наредните 
прашања испитаниците пројавиле потреба за поголема поддршка од страна на институциите на 
локално и национално ниво. 

Образованието е најприоритетна област за работа на граѓанските организации опфатени со 
истражувачкиот примерок. Опстојната анализа покажува дека најголем дел од граѓанските орга-
низации се фокусирани врз работа во области кои повеќе или помалку директно го поддржуваат 
образовниот прогрес, како на пример: човекови права и дискриминација, вработување, здрав-
ство, култура, домување. Сигнификантен е податокот дека само 2 (две) од граѓански организа-
ции опфатени со примерокот на ова истражување се занимаваат со унапредување на статусот 
на жената Ромка, што гледано во еден поширок контекст сигнализира потреба од интензивира-
ње на проекти и програми преку кои ќе се работи на подигнување на свеста за значењето на 
образованието на децата од ромската популација. 

Доколку се земат во предвид анализите со кои се испитува потребата од едуцирање и 
вклучување на родителите во процесот на образовната инклузија станува јасно дека се потребни 
проектни активности во оваа област. 

Понудените податоци покажуваат дека претставниците на граѓанските организации сакаат да 
развиваат проекти и од други разновидни области кои излегуваат во пресрет на подобрување на 
секојдневното живеење на Ромите:  мултикултурализам, јакнење на капацитетите на младите, 
социјална инклузија на Роми жители и повратници во Р. Македонија, дообразование, вклучување 
во предучилишни установи и туторска настава од четврто до шесто одделение, јакнење на 
процесот за инклузија на Ромите во процесот на донесување на одлуки на локално ниво, еколо-
гија, образование и медиуму. 

Глобалната анализа на проектите кои се реализираат во периодот од 2015 до денс од страна на 
граѓанските организации, опфатени со примерокот од истражувањето, покажува голема реализа-
ција на проекти (дури 58). Постојат квантитативни разлики помеѓу одделни општини. При тоа не 
може во целост конзистентно да се прифати принципот дека општините со поголем број на опфа-
тени граѓански организации реализираат повеќе проекти.  

 

 



 

 

 

 

Холистичката анализа дозволува извлекување заклучоци за тоа дека граѓанските организации 
кои во ова истржување партиципираат како истражувачкии примерок, работат со различен интен-
зитет според бројот на наведените прокетни активности. Притоа треба да се напомене дека во не-
кои општини, како што се Штип и Виница постои потреба од интензивирање на проектните актив-
ности, особено со оглед на бројот на ромската популација којашто живее во овие општини. 

Што се однесува до целната поставеност на проектите може да се констатира дека интересите 
за различни проблеми се различни во одделни општини. Овие разлики, најверојатно се должат на 
разликите и потребите на ромската популација на локално ниво, но можеби и на различните капа-
цитети на граѓанските организации. 

Постои потреба да се изготви стратегија на национално ниво за целосна анализа на реализира-
ните проекти на национално и на локално ниво кои ја третираат образовната инклузија на ромска-
та популација. 

Постои потреба од создавање на механизми преку кои ќе се зголеми координацијата на влади-
ниот и на граѓански от сектор кој ги спороведува и финансиски ги поддржува проектите од оваа 
проблематика. 

Што се однесува до образовната сфера, анализата покажува постоење на интерес за оваа проб-
лематика, најчесто на ниво на предучилишното воспитание и образование - вклиучување на деца-
та Роми во овој образовен потсистем.  

 Значително помалку се третираат теми во врска со поддршката на учениците Роми во ос-
новното образование, пришто е изоставено средното и високото образование. Според овие по-
датоци, можеби може да се зборува и за своевидна фрагментарност на проектите, со оглед на ни-
вното времетраење и да се постави прашањето за нивната одржливост и поддршката од страна на 
релевантните институции на локално и на национално ниво.  

При наведувањето на причините кои имаат влијание на образовната инклузија на учениците 
во задолжителното основно образование, првата и втората ранговна позиција е директно повр-
зана со економскиот момент – нискиот социо-економски статус на семејствата на децата Роми, 
односно недостаток на буџетски финансиски средства за поддршка на инклузивно образовение 
на ромската заедница. Овие варијабли меѓусебно се поврзани во смисла дека финансирањето 
на инклузијата од буџетските средства може да го подобри семејниот социо-економски статус, а 
со тоа да овозможи и инклузија во образованието.  

Ова дотолку повеќе што според сознанијата на ова истражување врз оваа состојба влијае нис-
кото образовно ниво на родителите Роми кое од своја страна може да се смести во овој „економ-
ски“ пакет на проблеми. Ова значи дека образованието на децата Роми и нивната инклузија дире-
ктно зависи од економскиот статус на семејствата. Ова исто така зборува за тоа дека сите економ-
ските бенефити предвидени со социјалните и образовни национални политики не можат да ја 
компензираат економската маргинализираност на оваа популација.  

Дел од проблемите се рефлектираат како резултат на дискриминацијата на децата Роми во 
воспитно-образовниот систем. 

Недоволното познавање на македонскиот јазик и незаинтересираноста на самите ученици 
можат да се разгледуваат како втор „пакет на проблеми“, бидејќи  меѓусебно се многу тесно по-
врзани. Дискриминацијата во воспитно-образовниот систем секако е условена уште од првото 
одделение со недоволното познавње на македонскиот јазик, што од своја страна резултира со 
неможност за комуницирање со другите ученици и неразбирање на „наставните содржини“. 
Тоа секако се манифестира преку незаинтересираноста на наставта, бидејќи учениците од ромс-
ката популација се чувствуваат изолирано и не можат активно да учествуваат во воспитно-обра-
зовниот процес. Сето тоа резултира со висок степен на напуштање/оспување на учениците од 
ромската популација на училиштето.  

 



 

 

 

 

Сознанијата од ова истражување одат во прилог на констатцијата дека всушност основниот 
проблем е нередовноста на учениците Роми во наставата, односно непостоење на континуира-
на вклученост во наставниот процес.  

Треба да се направи посеопфатно истражување за да се утрврдат причините заради кои има 
зачестеност на појавите на осипување и на нередовно посетување на наставата од страна на уче-
ниците Роми.  

Ова е од особено значење, бидејќи вистинската инклузија подразбира редовност во воспитно-
образовниот процес. Најверојатно, дел од одговорите на ова прашање може да се добие доколку 
истите се стават во контекст на претходното прашање, во кое економскиот статус, непознавањето 
на македонскиот јазик и дискриминацијата резултираат со незаинтересираност за посетување на 
настава. 

Според анализираните податоци во однос на прашањето за осипување кај учениицте Роми 
во основното образование, оваа е најизразена во VI одделение, односно во првата година на 
преминот во предметна настава, односно на крајот од вториот образовен циклус во основното 
деветгодишно образование. 

Од анализата на добиените податоци можат да се заклучат неколку работи, односно дека од 
вкупно ангажираните лица, најголем дел се ангажирани како волонтери, а најмал дел како 
вработени лица. Бројот на волонтерите е дури за 37 лица поголем од вкупниот број на вработе-
ни лица и хонорарно ангажирани лица. Очигледно е дека без работата на волонтерите граѓанс-
ките организации немаат капацитети да ги реализираат предвидените проектни активности. 
Ова дотоклку повеќе што волонтерската работа е варијабилна, такашто може да се доведе во 
прашање реализацијата и одржливоста на одредени проекти.   

Оттука се наметнува потребата да се спроведе истржување преку кое ќе се испитаат ставови-
те и образовните потреби на волонтерите, како многу значајна „алка“ во образовниот „синџир“ 
на образовната инклузија на ромската популација. 

Граѓанските организации имаат добра образовна „позадина“, изразена преку степенот на 
образование на ангажираните лица. 

Значајно, како препорака, е да се испита компатибилноста на образовниот профил на ангажи-
раните лица со проектните области на кои работат.  

Самопроценката на капацитетите на ГО оди во прилог на најдобра подготвеност за обалсите - 
лобирање и застапување на локално, национално и меѓународно ниво, градење партнерства со 
локални, национални и меѓународни организации и институции и стратешко планирање.  

Во секој случај при еден глобален преглед на резултатите станува јасно дека претставниците 
на граѓанските организации високо ги вреднуваат компетенциите на нивните ГО по однос на 
повеќе значајни активности на имплементација на одделни проектни фази.  

Од добиените податоци може да се заклучи дека најголем дел од испитаниците имаат потреба  
од менторска поддршка за развивање и пишување на проект за ЕУ фондови и менторска 
поддршка во делот за администартивно-финансико работење на проектот.  

  Сумарната анализа на добиените податоци оди во прилог на заклучокот дека најголем дел 
од испитаниците имаат потреба од менторска поддршка во процесот на имплементација на 
проектот, менторска поддршка за развивање на инструменти за мониторинг и евалуација на 
проектни активности и менторска поддршка за развивање на модели на одржливост на 
организациите, а само мал дел се  изјасниле дека имаат потреба од менторска поддршка за 
пишување на извештаи за напредокот на проектот.  

  

 



 

 

 

Добиените сознанија одат во прилог на заклучокот дека постои потреба од поддршка на 
некои граѓански организации во процесот на подготвување на стратегиски документи за 
образовна инклузија на Ромите и постои потреба од зајакнување на капацитетите на вработе-
ните од граѓанските организации за имплементација на конкретните стратегии, акциони плано-
ви и конкретни мерки за образовна инклузија на Ромите во општините во кои делуваат. 

Проценка на соработката на граѓанските организации со релевантни институции на општин-
ско и национално ниво. При проценката на релевантноста на институциите со кои се соработува 
на локално ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, добиени се податоци 
според кои со најголем интензитет се проценува соработката со предучилишните установи, основ-
ните училишта, центрите за социјална работа и другите граѓански  организации.  

Имајќи го во предвид фактот дека граѓанските организации работат на образовен развој, со-
сема логично е дека тие најмногу соработуваат со образовните институции од системот. Посеб-
ните потреби на децата од ромска популација – нискиот социјален статус, условуваат интензи-
вна соработка со Центрите за социјална работа.  

Евидентно е добро вмрежување со другите граѓански  организации со дејности поврзани со 
образование на ромската популација. Сето тоа не ја намалува потребата од понатамошно интен-
зивирање и продлабочување на вмрежувањето. Во прилог на оваа констатација одат и сознанија-
та од резултатите според кои евидентно изостанува поинтензивна соработка со институциите на 
национално ниво – Министерството за образование и наука и Народниот правобранител.  

Овие сознанија упатуваат кон препораки за натамошно усовршување на соработката меѓу 
граѓанските организации и образовните институции, како и Центрите за социјална работа, со 
посебен акцент за потреба од изнаоѓање на механизми за воспоставување на соработка со 
институциите од национално ниво.    

При утврдувањето на тоа колку и дали се познаваат законските регулативи и јавните политики, 
а кои се однесуваат на образовната инклузија на децата Роми покажува дека најголем дел од 
оние кои работат на оваа проблематика во граѓанскиот сектор добро ги познаваат законите и 
релевантните јавни политики. Ова е значаен индикатор за функционалноста и одржливоста на 
нивната работа и искористување на можностите во рамките на законските регулативи.  

Квалитативната анализа на податоците укажува дека најмногу се познаваат законите за основ-
но и средно образование и Стратегијата за Ромите. Ова упатува на мислење дека граѓанските орга-
низации се ефективни во партиципирање на работата на овие воспитно-образовни потсистеми. 
Тоа зборува и за реална активност на теренот.  

Евидентно е добро познавање на значењето на посетување на предучилишни установи во го-
дината пред тргнување во основно училиште и поттикнување на овој процес што дава свој при-
донес  во зголемувањето на бројот на децата Роми вклучени во предучилишниот систем (за 25 %, 
според исказите на анкетираните лица). Овој аспект во образованието на децата Роми оди во при-
лог на добро познавање на современите трендови за ран детски развој. Исто така ги познаваат 
законските механизми за успешна образовна инклузија во сите образовни потсистеми.  

Посебно е индикативно што испитаниците чувствуваат потреба и точно ја маркираат потреба-
та за поддршка на родителите на децата од ромска популација во процесот на интегрирање на 
сите воспитно-образовни потсистеми.  

Постои потреба од законска регулатива за процесот на поефективно „вклучување“ на родите-
лите во процесот на образование на ромските деца. 

 

 

 



 

 

 

Познавањето на законските регулативи и јавните политики кои се однесуваат на образовната 
инклузија на децата Роми има големо значење за граѓанските организации во насока на реална 
активност, односно дизајнирање и имплементирање на нови проекти и програми кои ја поддр-
жуваат образовната инклузија на децата Роми. Реалната активност на теренот на граѓанските 
организации им овозможува при имплементирање на одредени проекти да детектираат и нови 
состојби и потреби, на кои треба да се реагира.  

Земајќи ги во предвид исказите на прашањето за соработката со институциите на локално 
ниво за поддршка и образовен развој на ромската популација, според кои овие институции ре-
лативно малку партиципираат во работата на граѓанските организации, евидентно е дека постои 
потреба од иницијатива за зајакнување на соработката со институциите на национално ниво.  

Граѓанските организации искажуваат поготвеност за вмрежување со другите граѓански орга-
низации и партнерска работа на заеднички проекти. Тоа отвора можности за заедничка работа 
на помали проекти, но и за подготвување и аплицирање на мега-проекти кои ќе ја третираат 
образовната инклузија на ромската популација. Ова особено заради тоа што образовните потре-
би на децата Роми, се речиси идентични, иако постојат мали разлики на одделни локални ни-
воа. Предложуваат почесто да се организираат стручни дебати, „тркалезни маси“ за споделува-
ње на искуствата и заедничко превземање на идни иницијативи. Исто така важно е да се напо-
мене потребата од поголема трнспарентност во процесот на имплементирање на проектни 
активности, но и на добиените резултати пом завржувањето на проектите. 

 

ПЕТТИ ДЕЛ 

1. Заклучоци од сознанијата добиени од испитаниците во фокус групите 

Учесниците во групите ги истакнуваат следните прашања како клучни пречки за вклучу-
вањето на децата Роми во редовното образование: 

- Привремени надворешните миграции (случаи на неуспешни азил процедури) 

- Слаба социо-економска ситуација и недостаток на свест за важноста на 
образованието 

- Јазични бариери 

- Нерегистрирани деца 

- Дискриминација 

Како резултат на социо-економската ситуација и заради бројните стереотипи и предра-
суди поврзани со ромската заедница, децата се често мета на дискриминација од страна 
на нивните соученици, што дополнително ги обесхрабрува да одат во училиште. 

a. Поделба (реонизација, сегрегација) 

b. Неуспехот на условниот систем на парични трансфери 

c. Работен ангажман 

d. Потешкотии во процесот на интеграција на постарите деца во рамки-
те на одделение со помлади соученици (во случај кога возрасната разлика е 
повеќе од 1 година) 

 



 

 

 

Учесниците се генерално задоволни од соработката меѓу локалните власти, училиш-
тата и локалните граѓански организации. Сепак, тие го потенцираат недостатокот на 
соработка помеѓу самите институции. 

Во врска со успехот на своите институции / училишта / организации, генералниот заклу-
чок е дека тие немаат доволно механизми за справување со сегашните проблеми, особе-
но кога станува збор за регистрација и инклузија на децата кои немаат добиено никакви 
документи за идентификација. 

Покрај предложените измени во однос на законодавството, учесниците го препорачу-
ваат следново: воспоставување на методи за напредна соработка и координација помеѓу 
засегнатите страни; формирање тимови составени од претставници од релевантните 
институции и локалните граѓански организации; формирање на дневни центри за згрижу-
вање на децата Роми, каде што тие ќе бидат во можност да учат во мали групи со употре-
ба на иновативни и неформални методи на учење; остварување континуирани неформал-
ни средби со родителите; инвестиции во образованието на децата Роми во раната возраст 
со што ќе им се помогне лесен премин во основното образование; програми со стипе-
ндии; обезбедена храна во училиштето и други афирмативни политики на дејствување. 
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• Види повеќе: Програма за работа и Акционен план за Ромските 
информативни центри-РИЦ за периодот 2010-2012 година достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

• Види повеќе: Акционен план за подобрување на состојбата на Ромите и 
Синтите во областа на дејствување во ОБСЕ достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

• Види повеќе: Акционен план за подобрување на состојбата на Ромите и 
Синтите во областа на дејствување во ОБСЕ (eng) достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

• Види повеќе: Извештај за состојбата (во врска со) спроведувањето на 
Акциониот план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во 
областа на дејствување на ОБСЕ(eng)(alb)(romanes)    достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 

• Види повеќе: Стратегија  за интензивирање на социјалната инклузија на 
Ромите во системот на социјална заштита  во Република Македонија за 
периодот  2012 – 2014 година (eng) достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx  

• Види повеќе: Систем на индикатори за мониторинг и евалуација на 
Декадата на вклучување на Ромите во Република Македонија    (eng) достапно на 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx 
• Види повеќе: Државен завод за статистика на Република Македонија 

достапно на www.stat.gov.mk  
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http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
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