Саопштење за медије
БЕОГРАД, 21. мај 2016. – БИБИЈА - Ромски женски центар организовао је дводневни тренинг о
економском оснаживању Ромкиња за представнице и представнике цивилног друштва у оквиру
пројекта „Економско оснаживање Ромкиња: унапређивање капацитета за запошљавање и
самозапошљавање“. Тренинг је одржан у хотелу Палас у Београду. На тренингу су учествовали
Удружење Рома Нови Бечеј, Женски ромски центар Велики Црљени Лазаревац, Правни скенер из
Београд, Центар за права мањина и представнице Бибије ромског женског центра. Тренери на овом
пројекту били су Весна Фабиан, Драгана Маријановиц и Драгана Петровић.
Пројекат је финансиран од стане Европске уније а спроводи га БИБИЈА Ромски женски центар у
сарадњи са партнерским организацијама Удружење Рома Нови Бечеј и Женски ромски центар Велики
Црљени Лазаревац.Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву“
који ЕУ финансира са 5,4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици
Србији у сарадњи са Министарстарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Трајање пројекта је 18 месеци, а укупна вредност пројекта је 90.090,00 еура.
Општи циљ пројекта је унапређење социо економског развоја и социјалног укључивања ромске
заједнице са посебним фокусом на Ромкиње. Главна активност овог пројекта је рад на подизању
запошљивости Рома и Ромкиња кроз похађање курсева и стицање нових вештина за разна занимања
као што су фризерка, маникирка, куварица дактилографкиња и сл. Укупно 100 особа (85 жена и 15
мушкараца) ће имати могућчност да учествује у овој активности од 500 представника који ће бити
обухваћени пројектом.
Циљ овог тренинга, који је први од два планирана у овом пројекту је унапређивање капацитета
организација цивилног друштва, а пре свега ромских женских оргнаизација за стицање нових вештина
и знања у области радног права, метода мотивације и подршке Ромкињама и Ромима у активном
тражењу посла. Цивилно друштво је разменилои добре праске у раду са локалном заједницом а
размена искустава насатвиће се на другом тренингу у коме ће учествовати представници Националне
службе за запошлавање и локалних филијала, потом Центри за социјални рад и други заинтресовани
актери.
Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за
циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници
мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28
грантова , који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке
и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана,
фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне
и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених
група.
Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.еуропа.рс) у сарадњи са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.минрзс.гов.рс).
Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Projekat „ Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje"
Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije, a sprovodi ga BIBIJA Romski ženski centar, Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski
romski centar Veliki Crljeni Lazarevac

