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ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
У В О Д:
Општина Бачки Петровац је, у складу са актуелним процесима који воде ка
инклузији свих рањивих група становништва, донела одлуку о покретању процеса
израде Локалнoг Акционог Плана (ЛАП) за унапређење положаја Рома у општини.
Један од основинх разлога за то је стварање услова на локалном нивоу за бољу
социјалну укљученост, као и за смањење сиромаштва и сузбијање
бијање дискриминације
Рома и Ромкиња, односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права
лица ромске националности.
Ако се осврнемо у назад, Декада за инклузију Рома (у даљем тексту: Декада)
2005-2015. Године је прва међународна иницијатива у оквиру које су се Владе
Централне и Југоисточне Европе обавезале да, у регионалним оквирима, делују на
унапређивању социјално-економског
економског статуса иинклузији Рома.
Међународну иницијативу „Декада инклузије Рома 2005-2015“,, покренуле су
Србија и Црна Гора, Мађарска, Румунија, Македонија, Чешка, Словачка, Хрватска и
Бугарска договором високих представника ових држава на Конференцији‘’ Роми у
проширеној Европи – изазови за будућност’’ која је одржана у јуну 2003. године у
Будимпешти, уз подршку Светс
Светске
ке банке и Института за отворено друштво.
Дванаест земаља које су учествовале у првој Декади Рома су: Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Македонија, Црна
Гора, Румунија, Србија, Словачка и Шпанија. Свака од ових земаља је развила
национални Акциони план за Декаду који дефинише циљеве и индикаторе у
приоритетним областима. Тринаеста земља, Словенија, имала је статус посматрача
Председници Влада земаља покретача иницијативе, прогласиле су Декаду 2.
фебруара 2005.
05. године у Софији у Бугарској, потписивањем декларације. Декадом је
руководио Међународни управни одбор (МУО) кога су чинеле делегације земаља
Декаде, састављене од по два представника држава учесница (национални
координатор и стручњак) и једног предста
представника
вника ромских невладиних организација и
представници међународних организација. Поред чланова и посматрача МУО,
састанцима су присуствовалии представници земаља који су желели да се придруже
Декади.
Међународне партнерске организације које су подржавале Де
Декаду
каду су: Институт
за отворено друштво, Светска банка, Европска комисија, Савет Европе, Програм за
развој Уједињених Нација, УНИЦЕФ, ОЕБС. Стални секретаријат Декаде налази се у
Будимпешти, а земље чланице се на годишњем нивоу смењују на месту
председавајућег.
ег. И Србија је једно време председавала Декадом.
Циљеви Декаде су смањивање неприхватљивих разлика између Рома и осталог
дела друштва, као
и сузбијање дискриминације кроз израду и спровођење
националних акционих планова у областима:
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Образовање
Запошљавање
Здравље
Становање

Свака од Влада израдила је своје акционе планове за остварење циљева Декаде.
Влада Републике Србије усвојила је акционе планове за Декаду инклузије Рома на
седници одржаној 27.01.2005. године и то за све четири приоритетне области.
Касније, Влада Републике Србије је у априлу 2009. године усвојила Стратегију
за унапређивање положаја Рома у Републици Србији, која поставља основе за
унапређивање положаја Рома, смањење разлике између ромске популације и осталог
становништва, као и идентификовање
тификовање и примену мера афирмативне акције, нарочито у
областима образовања, здравља, запошљавања и становања. Такође, у процесу
придруживања заједници европских народа чија су начела израђена у Националној
стратегији земље за приступање Европској унији „одлучније и ефикасније мере
ради побољшања положаја Рома“ ће се предузимати ради досезања „одговарајућих
стандарда у области становања, здравља, запошљавања, социјалнепомоћи и образовања
Рома“.
ма“. Специфични циљеви које ЛАП-а
ЛАП а поставља наслањају се и на друге стратешке
документеземље и то:
 Стратегију за смањење сиромаштва Републике Србије, која кроз свој
целокупан текст препознаје Роме каоједну од најсиромашнијих категорија
становништва, те подизање нивоа образовања Рома игра кључну улогу у борби
против сиромаштва.
 Национални план за децу у Републици Србији, који у оквиру свог стратешког
циља 3 на страни 38 предвиђа „посебне мере за упис, смањење осипања и
повећање процента деце која завршавају школу из ромске националности“.
 Националну стратегију за младе Републике Србије, у којој се истиче:
„Млади Роми упадљиво су мање обухваћени на свим нивоима школовања од
њихових вршњака у општој популацији“ (стр 14), стога као један од основних
стратешких циљева стратегија себи задаје: „Обезбеђивати
безбеђивати остваривање права на
једнаке шансе свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким
условима“(стр 6). Свој легислативни оквир ЛАП налази у:
 Универзалној декларацијом о правима човека Уједињених нација,
 Оквирној конвенцији за заштиту права националних мањина Савета Европе,
 Препоруци Парламентарне скупштине Савета европе бр. (2000)4 и образовању
Рома у Европи
 Уставу Републике Србије,
 Закону о основама система образовања и васпитања РС,
 Закону о основним школама
 Законом о средњим школама.
школама
Активности намењене увођењу асистената за образовање Рома у настави из овог
акционогплана утемељене су у члану 117 Закона о основама система образовања
Републике Србије који предвиђа педагошке асистенте упредшколском и основном
образовању.
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Генерално све мере из овог акционог плана које имају карактер тзв. „афирмативних
мера“ односно „позитивне дискриминације“ своје легислативно утемељене имају у
члану 3. Повеље о људским и мањинским правима која истиче „дозвољено је
привремено увођење посебних мера које
ко су неопходне за остварење равноправности,
потребне заштите и напретка за лица или групе лица која се налазе у неједнаком
положају“, и у члану 16 Закона о забрани дискриминације.
Такође, тада су усвојени и Национални акциони планови из 13 области
области: из 4
приоритетне области су дорађени и ревидирани (образовање, запошљавање, услови
становања, здравствена заштита), повратак по основу споразума о реадмисији,
антидискриминативне мере, интерно расељена лица, култура, лична документа, медији
и информисање, социјално
јално осигурање и социјална заштита, специфичан положај жена,
политичко учешће и представљање.
Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије, у сарадњи са
Фондацијом за отворено друштво - Београд израдила је прошле године ((2014.)
документ Полазна студије за нову Стратегију за унапређивање положаја Рома у
Републици Србији, усклађену са Стратегијом Европа 2020.. Oдржане су серије
консултативних састанака са локалним самоуправама широм земље и отворена су
важна питања која се односе на потребе и проблеме припадника ромске националне
мањине из перспективе наведених јединица локалне самоуправе, сагледан је степен
имплементације мера актуелне Стратегије за унапређивање положаја Рома на локалном
нивоу. Заједнички рад релевантних актера ккоји
оји се баве питањима инклузије Рома организација цивилног друштва, државних и покрајинских органа и институција,
независних институција и јединица локалне самоуправе основ je за израду Полазне
студије, јер се тиме ствара могућност за свеобухватно сагледавање
сагледавање проблема и потреба
ромске популације из различитих друштвених перспектива.
Канцеларија за људска и мањинска права врши стручне послове за потребе
Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и
мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним
уговорима и другим међународно
међународно-правним
правним актима о људским и мањинским правима и
иницирање измена домаћих прописа; општа питања положаја припадника националних
мањина; праћење положаја припадника националних
националних мањина које живе на територији
Републике Србије и остваривања мањинских права; остваривање веза националних
мањина са матичним државама.
На покрајинском нивоу ради Канцеларија за инклузију Рома при
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, а на локалном нивоу у 23 општина и градова у Војводини раде локални
координатори за ромска питања.
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Такође, Влада Републике Србије конституисала је Савет за унапређење
положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома.
Рома Међу најзначајнијим
областима рада Савета биће успостављање и креирање мултисекторске сарадње у
области интеграције Рома у Србији. Савет чине представници више министарстава,
Канцеларије за људска права, као и ромских
р
невладиних организација.
Током 2015. године,, иницирана је израда новог стратешког документа који би
се бавио унапређењем положаја Рома у Републици Србији. Као разлоге израде новог
документа, наводили су се промена економских, политичких и друштвених услова у
односу на период из 2009. године, када је донета претходна стратегија. Сада се у
израду новог документа улази спремније, са више података и информација из Полазне
основе за нову Стратегију за инклузију Рома за период (2015-2025.)
(2015
.) Ове Полазне
основе су усвојене на седници Савета за унапређе
унапређење
ње положаја Рома и спровођење
Декаде укључивања Рома у фебруару, 2015. године Полазне основе су рађене у
широком консултативном процесу са јединицама локалне самоуправе, организацијама
цивилног друштва, државним институцијама и органима, независним телима и
Националним саветом ромске националне мањине како би се стекао увид у све аспекте
спровођења политика које могу да допринесу унапређењу положаја Рома у Србији.
Нова Стратегија се заснива на принципима инклузивности, децентрализације,
рационалнизације, економичности и ефикасности, као и на јако значајној примени
афирмативних мера. Национална стратегија мора да се уклопи у друге постојеће
стратегије које се већ имплементирају, и у том смислу је предвиђено да се мере
друштвеног укључивања реализију кроз четири
четири стратешке области: образовање,
запошљавање, здравље и становање. Планирање мера на националном нивоу,
подразумеваће важност подстицања услова да се негују етнички и културни идентитет
заједнице, и да се обезбеди пуна равноправност унутар ромске заједнице.
заједн
Управо је у току процес доношења Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња за период од 2015 – 2025. године коју такође треба да усвоји Влада
Републике Србије.
Са циљем унапређивања положаја Рома у Општини Бачки Петровац,
Петровац а у складу
са препорукама Владе Републике Србије датим у Стратегији за унапређивање положаја
Рома у Републици Србији, локална самоуправа Општине Бачки Петровацје
је у јуну 2018.
године покренула процес израде Локалног
Локалн акционог плана за унапређење положаја
Рома. Председник Општине Бачки Петровац је крајем октобра 2020 године именовао
Председника комисије за процес израде ЛАП-а
ЛАП за процес израде локалног акционог
плана за образовање Рома општине Бачки Петровац и формирана је радна група коју су
чинили представници локалне самоуправе, предшколске установе и ромских
невладиних организација.
Стални сарадници и партнери ЛАП Образовање Рома су педагоз
педагози из све 4
основне школе на територији
иторији Општине Бачки Петровац као и Центар за Социјални
рад.
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Чланови Радне групе за израду, имплементацију и мониторинг Локалног
акционог
ог плана за образовање Рома 2021-2025
2021
године су:
1. Данијела Богдановић, мастер ецц.-координатор
ецц. оординатор за ромска питања Општине Бачки
Петровац- председник,
2. Мирослав Нецић-представник
представник НВО „Удружење Рома Бачки Петровац“
Петровац“–– члан,
3. Марија Хриц - дипл.инг.грађевинарствадипл.инг.грађевинарства члан,
4. Богомирка Жагрић-виша
виша с.с.,васпитачица
с.с.,
у ПУ „Вчиелка“- члан,
5. Зденка Томан, социјални радник - члан,
6. Маја Спевак, средња сс.- члан
Задатак Радне групе је био да ураде систематску и поуздану анализу потреба
локалне заједнице и на основу тога предложе Скупштини општине Бачки Петровац
доношење Локалног акционог плана за
з образовање Рома у општини Бачки Петровац за
период 2021. – 2025. године.
Конкретне активности, као и динамика њихове реализације су детаљно
дефинисане Радним планом припреме Локалног акционог плана за образовање, Рома у
општини Бачки Петровац за период 2021. – 2025. године. Техничке и теренске услуге
Радне групе је обављао Мирослав Нецић председник Удружења Рома Бачки Петровац.
Петровац
Посебну захвалност упућујемо Канцеларији за инклузију Рома, Нови Сад
на пруженој подршци приликом израде ЛАП-а.
ЛАП
Представници Канцеларије су
својим саветима и стручном експертизом допринели квалитету овог локалног
акционог плана.
Општина Бачки Петровац
Петровацкроз
кроз овај напор је показала да препознаје проблеме
ромске популације, нарочито деце ромске националности и у складу с могућностим
могућностима
даје сваку врсту подршке и помоћи да се превазиђу или бар умање. Општина подржава
напоре државе у вези са образовном и сваком другом инклузијом Рома.
Рома
Локални акциони план за унапређење образовања у општини Бачки Петровац је
кључни документ којим ће се општина спремније укључити у реформе у области
решавања проблема ромске популације, развити нове механизме сарадње између
кључних актера и самим тим допринети побољшању квалитета живота Рома.
Акциони план је направљен према досадашњим искуствима, актуелним
актуелн
подацима и приоритетима, који су дефинисани у времену његовог доношења, али
у његовој реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их
потребама грађана, јер акциони план представља развојни документ и сходно
томе могуће га је допуњавати и ревидирати током имплеметације.
имплеметације
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У току писања и израде овог документа у општини Бачки Петровац је
проглашена ванредна ситуација због настанка ширења заразне болести COVID 19, а
на снази су и прописане мере општинског Кризног штаба.. Због свега наведеног
многе активности ће се прилагођавати у свом спровођењу у слакду са н
наредбама и
мерама општинског Кризног
ризног штаба
штаба које буду на снази, у моменту реализације
активности ЛАП-а.

Р Е З И М Е:
Основа за израду ЛАП-а
ЛАП за унапређење образовањаа Рома у општини Бачки
Петровацсу
су следећи документи:
Стратегије заунапређивање
унапређивање положаја Рома у Републици Србији,







Стратегије за смањење сиромаштва,
Јединственог акциониог плана за унапређивање образовања Рома у
Србији,
Закона оосновама система
систем образовања и васпитања,
Нацрт Стартегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2015.-2025.
2015.
године
Стратегија за унапређење положаја Рома у Републици Србији 2009 2014. године
Полазне основе за израду Стратегије за инклузију Рома у Србији, које су
усаглашене са Стратегијом Европа 2020. године

Општи циљ Локалног акционог плана за образовање Рома у општини
општиниБачки
Петровац јеунапређење
унапређење образовног статуса
статуса Рома у Бачки Петровац до 2025
2025. године.
Овај документ дефинише правце деловања општине Бачки Петровац у области
унапређења образовног статуса Рома, конкретне мере и активности
активности којима би
сепобољшао
побољшао садашњи неповољан положај Рома, као и јасне механизме помоћу којих
семоже пратити остваривање циљева. ЛАП је заснован на анализи
нализи стања положаја
Рома у општини Бачки Петровац која је сачињена у оквиру Радне групе на основу
прикупљених података кроз социјалне карте представника невладиних институција,
теренског рада са ромским породицама, дугогоришњег рада и искустава свих
представника ЛАП чланова. ЛАП се ослања на постојеће стратегије и акционе планове
у Републици Србији, Аутономној Покрајини Војводини и општини Бачки Петровац
које се односе на образовање
ање и побољшање положаја Рома,
Рома, као и на важне
међународне конвенције и декларације
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Општина Бачки Петровац има 2010. године запослену прву ромкињу у историји
општине Бачки Петровац која ради на позицији пореког контролора у локалној
пореској администрацији
цији на неодређено радно време, а од 2017 године истој се додаје
у називу радног места
еста и назив координатор за ромска питања.
Такође, као значајну информацију напомињемо да је овим гестом Општина
Бачки Петровац показала спремност и отвореност за бригу о питањима
итањима Рома и
Ромкиња.

I

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И ПРЕДУСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ЛАП
ЛАП-а
(ОПШТИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ)
ОПШТИНИ

Општина Бачки Петровац налази се у делу јјужне
ужне Бачке, на површини од 158
километара квадратних, на врло плодном земљишту између територија Нови Сад,
Врбас и Бачка Паланка и општине Беочин у Срему, чију границу
границу чини река Дунав.
Општину Бачки Петровац сачињавају четири насеља, од којих је Бачки Петровац
насеље градског карактера, док су остала сеоска насеља панонског типа: Ку
Кулпин,
Гложан и Маглић.
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БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

КУЛПИН

МАГЛИЋ

ГЛОЖАН

Према попису од 2019.. године у Општини Бачки Петровац број становника је
износио 12.679, док је пројектован број становника
становн
(средња
средња варијанта са миграцијама
миграцијама)
износио 10.681 према званичним подацима Републичког Завода за Статистику.
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СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Општина Бачки Петровац је најмања општина у Војводини. Такође се и са
бројем насељених места убраја у групу најмањих општина, чине је четири насеља:
Бачки Петровац као највеће и најразвијеније насељено место, затим Гложан, Кулпин и
Маглић. Бачки Петровац као и Гложан претежно су настањена словачким
становништвом, Кулпин такође има већину становништва словачке народности,
Маглић који је првобитно био настањен Немцима после другог светског рата насељују
досељеници из разних крајева Југославије..
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II

Демографски подаци Рома

По последњем попису из 2011.
2011 годинеу општини Бачки
чки Петровац у посебан
бирачки списак ромске националне
ционалне заједнице уписано је 86 припадника. P
Pома од којих
је до 2018. године, њих шесторо преминило. Узимајући у обзир чињеницу да је ово
број само оних житеља општине Бачки Петровац који су се изјаснили као припадници
ромске националне заједнице закључује седа је Рома знатно више.
Према подацина удружења„Чирикљи“ и Удружења Рома Бачки Петровац
Петровац, број
Рома који живе у општини Бачки Петровац чини цифра од 140 пунолетни
летних Рома и
Ромкиња из 56 породичних домаћинтава. Подаци су прикупљани на основу теренског
рада и обилазака ромских породица. С обзиром на честу миграцију становништва
станов
и са
појачаном стопом морталитета тачан број
бр Рома се мења, стога се сваке године
планирају и раде базе социјалних карти коју спроводе представници обе невладнине
организације. Проблем
роблем који се јавља међу самим Ромима је тај што се и добра већина
Рома не изјашњавају као припадници ромске националне зајединце. Све већи је пора
пораст
мештовитих бракова, где се ромска популација
популација меша са словачком, српс
српском и
осталима, чиме се и губи чиста
та припадност ромској националној заједници, јер свако
има демократско право на изјашњавање
зјашњавање о својој националној припадности.
У општини Бачки Петровац, у моменту писања овог стратешког документа,
тренутно не живе избегла и интерно расељеналица ромске националности.

Демографска структура
ромске популације
26%

42%

Пунолетни Роми
Пунолетне Ромкиње

32%

Деца

Извор: социјалне
цијалне карте НВО „Чирикљи“ и Удружење Рома Бачки Петровац
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III

Локална самоуправа и програми намењени Ромима

Опредељење и циљ локалне самоуправе усмерени су ка развијању грађанског
друштва и стварању услова и једнаких шанси за све грађане општине Бачки Петровац.
Настоји се да усвим културним, едукативним и образовним програмима
равноправно узму учешће и Роми, јер је то најбољи
љи начин инклузије и развијања
осећаја припадности. Локална самоуправа сапосебним сензибилитетом прати
укљученост Рома и настоји да Роми добију поруку прихватања и значаја.
Општина Бачки Петровац је била носилац великог и врло значајног пројекта
„Образовна Инклузија Рома ДИЛС“ у сарадњи са осталим
ост
институцијама
ијама и невладином
организацијом „Чирикљи“

Овим пројектом подржана су ромска деца и родитељи у току школовања
мотивисањем и унапређењем капацитета за успешан завршетак школовања. А после
овог пројета настављена је пракса писања и усвајања локалних акционих планова за
оразовање Рома. Овај локални акциони план за образовање Рома је трећи по реду до
сада, а надамо се да ће их бити и у будућости.
будућ

IV

АНАЛИЗА СТАЊА ЦИЉНЕ ГРУПЕ И ЗАКЉУЧЦИ:
Становање

У Општини Бачки Петровац не постоји типично издвојено ромско насеље, мада
највећи број оних који се изјашњавају као Роми живи у делу насеља „Mикoв сaлaш“ и
„Худобињац“, Ромско насеље у Бачкoм Петровацу потпуности је опремљено
инфраструктурном мрежом
ежом (асфалтирани пут, гасна, водоводна, електрична,
телефонска мрежа). У Бачком Петровцу ул.28
ул.28 октобар у општинском власништву
станује једна ромска породица,
дица, док у Бачком Петровцу у ул.Лава
Лава Толстоја бр.1 у
оптинском
м власништву станије још једна ромска породица. У Гложану
ложану у улици
Маршала Тита бр.137 је потребна адаптација стамбеног објекта. У насељеном месту
Гложан, Маглић и Кулпин такође постоји део насеља у којемпретежно живи ромско
становништво.У
У Кулпину у ул.Фрушкогорска бб је решен проблем асфалтира
асфалтираног
пута као и инфраструктура. Оваквим решавањем описаних проблема смо дошли
управо и захваљујући претходном анализом
анал зом и радом на Локалном Акционом
Плану за образовање Рома 2018-2020.
2018
Ромске породице углавном користе скромне
стамбене објекте које су у њиховом власништву,, који су рађени етапно и дограђивани.
Последњих година ситуација се убрзано мења, значајан је број оних који успевају да
остваре оптималан стандард битан за услове становања.
16
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Млађе породице опремају своја домаћинства савременим покућств
покућством и
уређајима те настоје да простор буде уредан и у складу са потребама савремене
породице.

Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса
која се обавља у циљу оснаживања грађана за самосталан и продуктиван живот у
заједници, као ис пречавање настајања и отклањање последица социјалне
искључености.
У последње време запажа се промена приступа Рома у односу на сопствену
социјалну улогу, радно су активнији у сезонским пословима, негују и планирају
породицу и настоје да школују децу.
децу Брига о деци је на високом нивоу. Деца долазе у
школу чиста, уредна и у складу са моргућностима родитеља
родитеља.
Центар за социјални
оцијални рад општине Бачки Петровац има веома лепу сарадњу са
ромским породицама и ромским невладиним организацијама.
Према
ема евиденцији ЦЗР укупан број изјашњених Рома/киња чини број од них 86
из 21 породичног домажинства:
 носиоци социјалних примања су них 52
 примаоци једнократне помоћи 15
 остала давања 19
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Запосленост

Према подацима Националне
Национал службе за запошљавање значајан број Рома се
води на евиденцији незапослених
незапослених. Највећи део радно способних а незапослених
грађана ромске националности ради на сезонским пословима у пољопривреди, као
помоћни радници у грађевинарству и на сакупљању секундарних сировина. У
поседњих пар година млади Роми су запослени и у државним институцијама у Дому
Здравља Бачки Петровац -1
1 запослен Ром у Општинској управи Општине Бачки
Петровац-1 запосленаа Ромкиња,
Ромкиња, у Комунално Предузећу ЈКП Комуналац Маглић-2
Маглић
запослена Рома. Велики број Рома и Ромкиња су запослени
и и у приваном предузећу
Пепсико Марбо Продукт у Маглићу и предузећу Блокс Бачки Петровац.

12%

Запослени

7%
41%

Сезонски послови
Примаоци социјалних
давања
Сакупљачи секундарних
сировина

40%
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Образовање и васпитање се у општини Бачки Петровац одвија у оквиру
предшколоских и основношколских установа
установа које се налазе у сва четири насељена
места. А позната је и Гимнизија “Јан Колар“ која се налази у Бачкoм Петровацу са
Домом ученика.
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Основну школу,, школске 2020/21 године, похађа 36 ученика ромске
националности, и то у:
1. ОШ „Јан
Јан Чајак“ Бачки Петровац :8 ученика
2. ОШ „Јан Амос Коменски“Кулпин:19
Коменски“Кулпин
ученика
3. ОШ„Јожеф
„Јожеф Марчок Драгутин“ Гложан:
Гложан 6 ученика + 1 ученик из Гложана
који путује у основну школу у Челарево због наставе на Српском
рпском језику,
целокупни аутобуску карту за ученике ош финансира општина Бачки Петровац
4. ОШ“Жарко Зрењанин“ Маглић:2
Маглић ученика
5. ПУ „Вчиелка“ за сва четири насељена места укупан број:7
број: ученика
Средњу школу похађа 12 ученика – 6 девојчице и 6 дечака,, којима општина Бачки
Петровац финансира 50% аутобуске карте. Ученици користе мере африрмативне акције
приликом уписа.
Тренутно
тно у Општини Бачки Петровац немамо изјашњених ромских студената.
студената
Ученици ромске националности углавном не говоре ромски језик, говоре српски
и слoвaчки језик који су им и наставни језици. У Кулпину и Гложану пар пордица
горвори ромсим језиком. И поред проблема са којима се у току школовања сусрећу
ромска деца, подаци из школа са територије општине Бачки Петровац указују на
релативно позитивну слику успешности у савладавању захтева основношколског
основнош
образовања.
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Општи проблеми
роблеми и препреке у образовању Рома
Проблем који у значајној мери опредељује напредовање ромске деце у школи
односи се на предшколски развој ромске деце. Низак материјални, социјални и
образовни статус родитеља утиче неповољно на рану когнитивну стимулацију, те
ромска деца већ на касном предшколском узрасту почињу да заостају за општом
популацијом имају оскудан фонд општих знања што у значајној мери неповољно утиче
на њихов напредак у школи и доводидо заостајања или стагнирања.
стагнирања. Најзначајнији
разлози одустајања од школовања су неуспешност у школовању, дискриминација од
стране вршњака, вишеструка понављања разреда која доводе допрестарелости и
престанка обавезе похађања основне школе, немотивисаност, негативанстав према
образовању
бразовању и изостајање подршке породице услед лоше материјалне ситуације.
Сиромаштво, необразованост родитеља, недостатак подршке од стране родитеља,
неразвијене хигијенске навике, неинформисаност, погрешан избор узора, али и
предрасуде према Ромима, препознали
препо
су представници институција.
У општини Бачки Петровац у све 4 основне школе није запажена
дискриминација ни сегрегација ромских ученика. Деца лепо напредују и редовно
похађају школске часове. У садашњем моменту због целокупне
елокупне ситуације COVID 19.
старији основношколци прате наставу ОN-LINE
ОN LINE због прописаних мера. Већина
ученика има услове да прати он-лине
он
наставу, а запажано је да и родитељи сада доста
одвајају времена како би деци помогли око праћења наставе и око домаћих задатака
задатака.
Обезбеђивање средстава
дстава за уџбенике, школских прибора, суфинанасирање
екскурзија, излета месечних карти, средства за рад на едукацији школско образовних
установа (семинари, тренинзи) за рад са родитељима ромских ученика на подизању
свести о важности изјашњавања припадности националној заједници
ици су од важности
партиципирања у школско образовном процесу.

НАПОМЕНА: активности
ктивности као што су организовање екскурзија, излета,
семинара, тренинга итд. ћее се прилагођавати у слакду са наредбама и мерама
општинског Кризног штаба
таба које буд
будуу на снази, у моменту реализације.
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Област здравствственог статуса припадника ромске националне заједнице је
уређена. Сви поседују здравствене књижице, апсолутна је доступност здравствених
установа. Роми на територији општине Бачки Петровац у сваком насељеном месту
имају доступност месних амбуланти. Сва деца и одрасли имају здравствене књижице.
У општини Бачки Петровац нема здравствене медијатора/ке,
ке, што би било јако
корисно ромским породицама и значајно би унапредило квалитет сарадње са
здравственим установама. Треба поменути да је тренутно
тренут о у Дому Здравња Бачки
Петровац запослен и први Ром који ради као редовни лекар. Са Домом Здравља у
Бачком Петровцу је остварена лепа сарадња која датира још из 2011. године када је
Дому Здравља - одсеку за физијатрју донирана медицинска опрема у тадашњој
вредности од 500.000,00 динара захваљујући удружењу „Чирикљи“ и Кацнеларији
ацнеларији за
Инклзију Рома Нови Сад. Овим гестом је промењена општа склика о ромима, јер није
популација која само тражи помоћ,
помоћ него Роми су ту и да помогну осталим грађанима.
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Област културе је врло важна за Роме. Управо из тог разлога, потреба за
дефинисањем средстава за културних радионице, обележавање 8.априла Светског дана
Рома, различитих изложби, манифестација, представљање културних достигнућа итд.

http://www.portal-udar.net/

Сваке године у Општини се обележава 8.априла Светскои дана Рома који подржавају
институција као што су Општона Бачки Петровац и Центар за социјални рад
рад.
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V

МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИМЕНУ, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЛАП-а
ЛАП

Механизми за примену Локалних акционих плановаза унапређивање
образовања Рома у општини Бачки Петровац представљалокалне структуре, сет
механизама и процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење ЛАП-а.
ЛАП У оквиру
локалних структура, разликују се:
1. Структуре за управљање процесом имплементације ЛАПЛАП-а и
2. Структуре које су оперативне и носе имплементацију ЛАП
ЛАП-а.

Структуре за управљање процесом имплементације Локалног акционог планаза
унапређивање образовања Рома у општини Бачки Петровацпредстављају
Петровацпредстављају следећи
органи и тела:
1. Општинско веће,
веће
2. Председник општине,
3. Координатор за ромска питања Општине Бачки Петровац
Општинско веће Бачки Петровац - усваја – Локални акциони
акцион план за
унапређење образовања Рома у општини Бачки Петровац и обезбеђује сразмерна
буџетска средства за њихову реализацију. Веће најмање једном годишње разматра
извештај о имплементацији ЛАП-а,
ЛАП а, постигнутим резултатима и приоритетним
пројектима, врши евентуалне измене Локалних акционих планова.

Председник општине Бачки Петровац - одређује састав и именује радну
групу за израду, имплементацију и мониториг ЛАП-а, посебим Решењем, као тело ккоје
сачињавају представници сектора заинтересованих за развој и унапређења образовања
Рома.
Радна група за израду, имлементацију и мониторинг ЛАП
ЛАП-а испитује
потребе грађана/ки, дефинишу и предлажу стратешке приоритете, у сарадњи са
надлежним институцијама, организацијама и општинским службама, утврђују
предлоге годишњих акционих планова и износе потребних средстава за њихову
реализацију.
Радна група и прати имплементацију Локалног акционог плана за унапређење
образовања Рома у општини Бачки Петровац и одговорана је за спровођење процеса
мониторинга и евалуације.
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Радна група најмање једном годишње извештава општинско Веће о
имплементацији ЛАП-а и постигнутим резултатима, предлажу Већу евентуалне измене
ЛАП-аа и приоритетне пројекте. Радна
Рад група редовно консултују и информишу јавност
о процесу имплементације ЛАП
ЛАП-аа и обезбеђује транспарентност у раду и адекватну
друштвену подршку.

VI

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

Након усвајања Локалног акционог плана промовисаће се његов садржај.
Постоје разни начини промоције, али чланови радне
радн групе су изабрали промоцију кроз
медије, састанцима у самим институцијама и организацијама које су значајне и
релевантне
елевантне за успешну имплементацију документа.

ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ће се одвијати кроз:





Постављање документа у електронској форми на сајт општине.
Редовно информисање јавности о реализованим активностима преко сајта
општине Бачки Петровац
Обраћање путем штампаних медија,
медија локалне тв.Петровец
Организовање округлих
их столова, трибине и кампања са циљем подизања свести
јавности о значају локалног акционог плана.
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VII

ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЛАП

Приоритет 1: Унапређење предшколског образовања Рома
Специфични циљ: Виши степен припреме деце за школовање кроз предшколски
програм
Мере/Активности:
 Kонтинуирано информисање и мотивисање родитеља о значају предшколског
васпитања -директном
директном комуникацијом са ромским породицама
 За децу ромске националности обезбедити: дидактички материјал и школски
пробор
 Обезбеђивање новогодишњих пакетића за децу ромске националности која су
уписана у ПУ „Вчиелка“.
„Вчиелка“
Специфични циљ:Побољшан
Побољшан приступ у раду са ромском децом
Мере/Активности:
 Укључивање васпитних група у којој су уписана деца ромске националности у
реализацију васпитно--образовног програма:„ Истражујемо свет уз помоћ
дигиталне технологије“
 Организовање радионице:"Заједно
радионице:
је лепше“, када ће се у оквиру вртића
представити
дставити специфичности словачке, српске и ромске културе у васпитним
групама на ниову установе
 Организовање радионице: "Исхрана у служби здравља“
здравља
 Организовање радиоцние:„Спорт у духу здравља/ такмичарске игре“ посета
спортиста ПУ „Вчиелка“ или организовање видео – линка са спортистима
Србије.
Приоритет 2: Унапређење основношколског образовања Рома
Специфични циљ: Развијање посебне уписне политике за ромску децу
Мере/Активности:
 За ученике ромске националности обезбедити дидактички материјал: школски
прибор, свеске итд.
 Опремање установа дидактичким материјалом и уџбеницима са елементима
ромске културе
 Константно развијање мотивације ромских родитеља за укључивање деце у
образовни систем
Специфични циљ: Побољшан приступ у раду са ромском децом
Мере/Активности:
 Заа децу ромске националнсоти обезбедити: уџбенике, по потреби
 Организовање хуманитарних акција за помоћ социо
социо- економско угроженим ученицима
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Мотивисати децу да истрају у школовању примерима школованих Рома организовати трибине и радионице
Ораганизовање заједничких излета и екскурзија за децу ромске националности
(када
када се створе услови , пратити Мере и Нередбе кризног штаба)
штаба



Организовање 2 трибине у ОШ,, Јан Чајак'' и ОШ,,Јан Амос Коменски'' (теме
бирати у сарадњи са потребама и инетерсовањима
инетерсовањима ученика у договору са педагозима )





Више пута годишње организовање заједничких интерактивних родитељских
састанка за целу генерацију ученика на којим би се причало о најважнијим
проблемима који се тичу те генерације организовати заједничке род
родитељске
састанке само по потреби
потреб
Увођење награде за децу која остварују одличне резултате у виду бесплатног
одласка у биоскоп, позориште или набавка таблет уређаја.

Специфични циљ: Повећати обухват ромске деце која су укључена у систем
основношколског образовања и повећати њихову редовност у похађању наставе
Мере/Активности:
 Информисање родитеља о значају школовања и указивање на последице
нешколовања деце
 Повећено присуство родитеља на родитељским састанцима и ниво
комуникације наставник – родитељ
 Унапредити
редити активности професионалне оријентације у оквиру ОШ како би деца
сазнала које су им све алтернативе и како би била више мотивисана (Сајам образовања
- он лине презентовање средњих школа)

Приоритет 3: Унапређење средњошколског образовања Рома
Специфични циљ: Развијање посебне уписне политике за ромску децу
Мере/Активности:
 Развијање и реализација посебног програма припреме ромске деце за упис у
средње школе - унапредити постојећи програм
 Унапређење програма допунске наставе за помоћ у учењу ученицима са
слабијим постигнућем и мотивисање ромских ученика да учествују у допунској
настави
 Обезбеђивање стипендија за успешне ромске средњошколске ученике
Специфични циљ: Побољшан школски успех и смањен ниво одустајања ромске деце
Мере/Активности:
 Организовање занатских курсева за децу и младе
 Информисање родитеља о значају школовања генерално и о значају даљег
школовања.
 Обезбедити покривање путних трошкова за средњошколце који путују
 Мотивисање средњошколаца ромске националности да уч
учествују у
осмишљавању и спровођењу активности ромске политике и оснаживање ромске
заједнице (организовање
рганизовање 2 радионице и 2 јавне трибине на тему
тему:„Црно Бели
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Свет“ и „Роми су људи а не статистика“).Теме
статистика Теме се могу мењати и пролагођавати
према потребама ученика.
Приоритет 4: Oснаживање ромске заједнице
Специфични циљ: Направити периодичну базу података Рома на територији
Општине Бачки Петровац
Мере/Активности:
 Направити базу података Рома са потребним подацима о условима становања,
образовања, становања и социо-економском
економском статусу (израда социјалних карти)
Специфични циљ: Планирање и неговање породице
Мере/Активности:
 Просвећивање родитеља из области здравства и планирања породице и
унепређивање личних капацитета
Специфични циљ:Унапређивања
Унапређивања добрих односа Рома и већинског становништва
Мере/Активности:
 Развијање осетљивости професионалне јавности и друштвене заједнице за
образовне потребе Рома
Специфични циљ:Неговање
Неговање историје, културе и традиције Рома
Мере/Активности:
 Промоција културе и традиције Рома у јавности кроз: медије, манифестације,
школске приредбе... Обележавање"8 Априла светског дана Рома" (организовање
кутурно-просветне
просветне манифестације).

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД 2021-2025
.
Средстава за наредни период 2021-2025
2021
за реализацију овог Локалног плана
обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из
донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог
Локалног плана, као и из других доступних извора.
Из буџета општине Бачки Петровацпланирана
Петровац
су средства у износу од:
400.000,00 динара по години, почев од 2021. до 2025. године.
У наставку следи и табеларни и финансијски део ЛАП-а.
ЛАП
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ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Акциони план за унапређење образовног статуса Рома
Рома у општини Бaчки Петровац, 2021
2021. – 2025.
Циљеви, нормативни оквир и мере акционог плана
Приоритет 1. Унапређење предшколског ромског образовања
Специфичан
циљ

Нормативни оквир

Мера/активности

Јединствени акциони Kонтинуирано информисање и
план за
мотивисање родитеља о
унапређивање
значају предшколског
образовања Рома,
васпитања - директном
Стратегија за
комуникацијом са ромским
инклузију Рома 2015породицама
2025

Виши степен
припреме
деце за
школовање
кроз
предшколски Јединствени акциони
план за
програм
унапређивање
образовања Рома

За децу ромске
националности обезбедити:
дидактички материјал и
школски прибор

Носиоци
мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

ПУ,
удружење
Рома Бачки
Петровац

Теренски
представник
НВО и ПУ

ПУ,
Kooрдинатор
за ромска
питања

2

ПУ,
Координатор за
ромска питања

Потребни
ресурси

Теренски
представник НВО
и ПУ

Дидактички
материјал и
школски прибор

Планирана
буџетска
средства по
години

Временск
и окври

/

2021/25

10.000,00 дин.
по години

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Јединствени акциони
план за
унапређивањеобразо
вања Рома

Специфичан
циљ

Нормативни оквир

Закон о
предшколству

Побољшан
приступ у
раду са
ромском
децом

Закон о
предшколству

Закон о
предшколству

Деца која су
уписана и
похађају
Предшколску
установу

Буџетска
средства за
покривање
трошкова
новогодишњих
пакетића

10.000,00 дин.
по години

Носиоци
мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

Планирана
буџетска
средства по
години

ПУ

Васпитачи и
стручни
сарадник ПУ

Васпитачи и
стручни сарадник
ПУ

Васпитачи
стручни
сарадник ПУ и
НВО

Трошкови
прилагођени
према потребама
радионице

Обезбеђивање
новогодишњих пакетића за
децу ромске националности
која су уписана у
Предшколску установу

ЛС,ПУ

Мера/активности
Укључивање васпитних група
у којој су уписана деца ромске
националности у реализцију
васпитно-- образовног
програма: Истражујемо свет уз
помоћ дигиталне технологије
Организовање радионице
"Заједно је лепше“ када ће
се у оквиру вртића
представити специфичности
словачке, српске и ромске
културе у васпитним
групама на ниову установе
Организовање радионице
"Исхрана у служби
здравља“

децембар
2021/25

Временск
и окври
2021/25

ПУ, НВО

ПУ
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Васпитачи
стручни
сарадник ПУ,
нутриционисти

Трошкови
прилагођени
према потребама
радионице

/

50.000,00 дин.
по години

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Закон о
предшколству

Организовање радиоцние
„Спорт у духу здравља/
такмичарске игре“ посета
спортиста ПУ „Вчиелка“
или организовање видео –
линка са спортистима
Србије

ПУ
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Васпитачи
стручни
сарадник ПУ,

Трошкови
прилагођени
према потребама
радионице

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Приоритет 2. Унапређење основношкоског образовања Рома
Специфичан
циљ

Развијање
посебне уписне
политке за
ромску децу

Нормативни оквир

Мера/активности

ССС, Закон о
основама система
образовања и
васпитања; ЈАП

За децу ромске
националности обезбедити:
школски прибор

Закон о основама
система образовања
и васпитања, Закон
о основној школи
Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025

Опремање установа
дидактичким материјалом и
уџбеницима са елементима
ромске културе

Константно развијање
мотивације ромских родитеља
за укључивање деце у
образовни систем

Планирана
буџетска
средства по
години

Носиоци мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

ОШ,
Координатор за
ромска питања

ОШ,
Координатор за
ромска питања

Школски
прибор

ПУ,ОШ,
Удружење
Рома

Постојећа
пракса
опремања
образовних
институција

Донација
Матице
Ромске,
Еминентни
Роми у РС

Донације
Матице
Ромске,
Библиотеке
„Трифун
Димић“ Нови
Сад

ОШ, ЦСР,
удружење Рома
Бачки
Петровац

Социјални
радници,
Наставно
особље, ромска
НВО

Истраживање
ставова
ромских
родитеља о
образовању

/
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60.000,00 дин
по години

Временски
окври

2021/25

2024

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Специфичан
циљ

Нормативни оквир

ССС, ЈАП,
Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025

Побољшан
присуп у раду
са ромском
децом

ССС, Закон о
основама система
образовања и
васпитања, Закон о
основној школи,

Мера/активности

За децу ромске
националнсоти обезбедити:
уџбенике
По потреби

Организовање хуманитарних
акција за помоћ социоекономско угроженим
ученицима

ЈАП, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025

Мотивисати децу да истрају у
школовању примерима
школованих Рома организовати трибине и
радионице

ЈАП, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025,ССС

ОРАГАНИЗОВАЊЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ИЗЛЕТА И
ЕКСКУРЗИЈА ЗА ДЕЦУ
РОМСКЕ
НАЦИОНАЛНОСТИ

Носиоци мера
активнсоти

ОШ

ОШ

ОШ, удружење
Рома

НВО, OШ
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Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

Пракса
пружања
подршке
ромским
ученицима
развијена од
стране ЛС.
Пракса
пружања
подршке
ромским
ученицима
развијена од
стране ЛС.

набавка
уџбеника у
складу са
захтевима и
потребама
деце

ОШ, удружење
Рома Бачки
Петровац

НВО, OШ

ОШ, НВО,
ЦЗР, Црвени
крст

ОШ и НВО

План организ.
излета,
евентулане
улазнице за
музеје и сл.

Планирана
буџетска
средства по
години

60.000,00 дин
по години

Временски
окври

Пратити
потребе
ученика и
извештаје
педагога

Остали
донатори

2021/25

/

2021/25

Остали
донатори

Када се
створе
услови
пратити Мере
и Наредбе
Кризног
штаба

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Специфичан
циљ

Побољшан
присуп у раду
са ромском
децом

Побољшан
присуп у раду
са ромском
децом

Повећати
обухват ромске
деце која су
укључена у
систем
основношколско
г образовања и
повећати њихову
редовност у
похађању
наставе

Нормативни оквир

Мера/активности

ССС, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025

Организовање 4 трибине у
све 4 ОШ (теме бирати у
сарадњи са потребама и
инетерсовањима ученика у
договору са педагозима )
Више пута годишње
организовање заједничких
интерактивних родитељских
састанка за целу генерацију
ученика на којим би се
причало о најважнијим
проблемима који се тичу те
генерације организовати
заједничке родитељске
састанке само по потреби

ССС, Закон о
основама система
образовања и
васпитања, Закон о
основној школи

Јединстваени
акциони план за
унапређивање
образовања Рома

Увођење награде за децу која
остварују одличне резултате у
виду бесплатног одласка у
биоскоп, позориште ) или
набавка таблет уређаја
уређаја.

Носиоци мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

ОШ , НВО,
педагози и
координатор за
ромска питања

ОШ,НВО,
педагози и
координатор за
ромска питања

ОШ, НВО,
педагози и
координатор
оординатор за
ромска питања
п

ОШ

Особље ОШ,
посебно
делује,уколико
се појаве
ванредни
проблеми,
обавезни су
састанци за
прваке и
осмаке

Особље ОШ

НВО

Утврђивање
критеријума за
доделу награде
и процедуре.
Средства за
обезбеђиување
награде

ЛС, НВО
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Планирана
буџетска
средства по
години
60.000,00
по години

/

Остали
донатори

Временски
окври

2021/25

2021/25

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Специфичан
циљ

Повећати
обухват ромске
деце која су
укључена у
систем
основношколск
ог образовања
и повећати
њихову
редовност у
похађању
наставе

Нормативни оквир
ССС, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025,
Стратегија за
социјално
укључивање Рома и
Ромкиња 2015-2025
ССС, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025,
Стратегија за
социјално
укључивање Рома и
Ромкиња 2015-2025

Мера/активности

Информисање родитеља о
значају школовања и
указивање на последице
нешколовања деце
Индивидуални састанци

Повећено присуство родитеља
на родитељским састанцима и
ниво комуникације наставник
- родитељ

Носиоци мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

ОШ,
школовани
Роми, НВО

ромски
активисти,
особље ОШ

ромски
активисти,
особље ОШ

Планирана
буџетска
средства по
години
/

Временски
окври

2021/25

ОШ,
школовани
Роми, НВО
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Постојећа
пракса
одржавања
родитељских
састанака у
сваком
полугодишту

Програм
допунских
садржаја на
родитељским
састанцима
осим редовних
тема по
потреби

/

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Реформа средње
стручног
образовања,, Закон
о основама система
образовања и
васпитања,

Унапредити активности
професионалне оријентације у
оквиру ОШ како би деца
сазнала које су им све
алтернативе и како би била
више мотивисана (Сајам
образовања - он лине
презентовање средњих школа)

ОШ и
удружење Рома

Стручна
служба ОШ и
НВО

Представници
ОШ, НВО,
Координатор
Сајам

/

2021/25
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ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Приоритет 3. Унапређење средњешколског образовања Рома
Специфичан
циљ

Развијање
посебне
уписне
политике за
ромску децу

Нормативни
оквир

Мера/активности

Носиоци
мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Реформа средње
стручног
образовања

Развијање и реализација
посебног програма припреме
ромске деце за упис у средње
школе - унапредити постојећи
програм

ССС, Реформа
средње стручног
образовања,

Унапређење програма допунске
наставе за помоћ у учењу
ученицима са слабијим
постигнућем и мотивисање
ромских ученика да учествују у
допунској настави

СШ

Предвиђен
програм
допунске наставе
СШ

ССС, Закон о
финансирању
локалне самоуправе

Обезбеђивање стипендија за
ромске средњошколске ученике

РС, КИР

Постојећи прогр.
стипендирања
средњошколаца

ОШ, СШ
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Предвиђен
програм
припреме за
упис у СШ

Потребни
ресурси

Планирана
буџетска
средства по
години

Програм рада

/

2021/25

Програм
рада

Остали донатори

2021/25

Канцеларија за
Инклузију
Рома,донатори

Остали донатори

Временски
окври

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Специфичан
циљ

Побољшан
школски
успех и
смањен ниво
одустајања
ромске деце

Нормативни
оквир

ССС, Реформа
средње стручног
образовања, Закон о
средњој школи,
Нациоинална и
покрајинска
стратегија
запошљавања

ССС, Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025,
Стратегија за
социјално
укључивање Рома и
Ромкиња 2015-2025

Мера/активности

Носиоци
мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

Организовање занатских курсева
за децу и младе

СШ, ЛС,
удружење
Рома ,

СШ, ОШ,
Канцеларија за
Инклузију Рома

СШ, ОШ,
Канцеларија за
Инклузију
Рома

Остали донатори

2021/25

Информисање родитеља о
значају школовања генерално и о
значају даљег школовања.

ромски
предствани
ци

ромски
активисти

Средства за
ангажовање
чланова тима
из донација

Остали донатори

2021/25
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Планирана
буџетска
средства по
години

Временски
окври

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Побољшан
школски
успех и
смањен ниво
одустајања
ромске деце

Министарство
просвете

Обезбеђивање
еђивање покривање путних
трошкова за средњошколце који
путују

ССС, Реформа
средње стручног
образовања,
Стратегија за
инклузију Рома
2015-2025,
Стратегија за
социјално
укључивање Рома и
Ромкиња 2015-2025

Мотивисање средњошколаца
ромске националности да
учествују у осмишљавању и
спровођењу активности ромске
политике и оснаживање ромске
заједнице .Организовање 2
радионице и 2 јавне трибине на
тему "Црно Бели Свет“и „Роми
су људи а не статистика

ЛС

Удружења,
Канцеларија
за
Инклузију
Рома
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ЛС

ЛС

НВО, КИР

програм рада,
едукатри,
едукатри
НВО, КИР

/

70.000,00
по години

2021/25

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Приоритет 4. Оснаживање ромске заједнице
Специфичан
циљ

Направити
базу података
Рома на
територији
Општине
Бачки
Петровац

Нормативни оквир

Мера/активности

Стратегија за социјално
укључивање Рома и
Ромкиња у РС 20162025

Направити базу података
Рома са потребним
подацима о условима
становања, образовања,
становања и социо
социоекономском статусу
(израда социјалних карти)
карти

Планирање и
неговање
породице

Стратегија за социјално
укључивање Рома и
Ромкиња у РС 20162025

Просвећивање родитеља из
области здравства и
планирања породице и
унепређивање личних
капацитета

Унапређивањ
а добрих
односа Рома и
већинског
становништва

Стратегија за социјално
укључивање Рома и
Ромкиња у РС 20162025

Развијање осетљивости
професионалне јавности и
друштвене заједнице за
образовне потребе Рома

Носиоци
мера
активнсоти

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

Планирана
буџетска
средства по
години

ЛС,
Удружење
"Чирикљи

Теренски
сарадници
Удружења
"Чирикњи" и
Удружења Рома
Бачки Петровац

Теренски
сарадници,
НВО, Софтвер
базе података,
Трошкови
теренског
истраживања:
50.000,00
0.000,00
пројектом
предвиђена
средства

локални дом
здравља,
ЦСР

Социјални
радници,
здравствени
радници Дома
здравља

СЗР, ДЗ

/

ЛС, Ромско
удружење

Добар однос
између Рома и
већинског
становништва у
општини

Програм и
план рада НВО

/
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40.000,00
по години

Временски
окври

2021/2025

2021/25

2021/25

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Специфичан
циљ

Неговање
историје,трад
ицје и културе
Рома

Нормативни оквир

Мера/активности

Стратегија за социјално
укључивање Рома и
Ромкиња у РС 20162025

Промоција културе и
традиције Рома у јавности
кроз: медије,
манифестације, школске
приредбе... Обележавање "
8 Априла светског дана
Рома" (организовање
кутурно--просветне
манифестације)

Носиоци
мера
активнсоти

ЛС, Ромска
удружења,
медији

Постојећи
ресурси

Потребни
ресурси

Постојеће
активности
ромских активиста
организовање 8
априла-светског
дана Рома)

Материјални
трошкови
одржавања
културнокултурно
просветних
програма и
манифестација

Преглед планираних трошкова по годинама:
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Планирана
буџетска
средства по
години

Временски
окври

40.000,00
по години

2021/25

400.000,00

Од 2021

400.000,00

До 2025

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Значење скраћених израза у тексту:
АПВ-АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
КИР-КАНЦЕЛАРИЈА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА НОВИ САД
ЛС - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
МП - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОШ - ОСНОВНА ШКОЛА
ПУ - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ССС - СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА У СРБИЈИ
НСЗ - НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА
СШ - СРЕДЊА ШКОЛА
ЦСР - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШУ - ШКОЛСКА УПРАВА
JАП - ЈЕДИНСТВЕНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА
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