
 

ПРОЈЕКАТ ''КЛУБ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА'' 

 

Градска општина Црвени Крст је на основу позива за подношење предлога пројеката Сталне 
конференције градова и општина (СКГО) аплицирала, и 03.09.2019. године потписала Уговор о 
гранту број 601/4, чиме је званично почела реализација пројекта ''Клуб за запошљавање Рома''. 
Испред ГО Црвени Крст уговор је потписао председник ГО Црвени Крст проф. др Мирослав 
Милутиновић. 

 

Пројекат се реализује у оквиру грант шеме Програма ''ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
ИНКЛУЗИЈИ РОМА - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома'', који спроводи СКГО, а 
финансира Европска унија. Укупна вредност пројекта је 66.884,13 евра, од чега је донација ЕУ 
59.861,30 евра, а учешће ГО Црвени Крст 7.022,83 евра.    

 

Ромска заједница је једна од најсиромашнијих и најугроженијих група у Србији са акутним 
социјалним проблемима у којој се 78 одсто популације суочава са ризиком од сиромаштва. Сходно 
свему наведеном, а узимајући у обзир да ГО Црвени Крсти има највећи број припадника ромске 
популације, у поређењу са другим општинама у граду Нишу (7,63%), одговорност на нама је била 
да иницирамо, креирамо и спроводимо мере и механизме према Ромима у складу са овим позивом, 
са пројектним партнером невладином организацијом ’’ENECA’’, која је посвећена интеграцији 
угрожених категорија становништва и као таква природни је партнер за успешну и ефикасну 
сарадњу у оквиру акције која се односи на запошљивост и свеукупну инклузију Рома. 

Општи циљ пројекта је допринос, инклузији Рома у друштво кроз јачање положаја у локалној 
заједници, подизање свести локалних структура и јавности о угрожености ромске популације и 
указивање на проблем неједнакости и дискриминације.  

 

Наш посебан задатак је стварање одрживог механизма за дугорочно побољшање социо-економског 
положаја Рома у ГО Црвени Крст оснивањем и оспособљавањем ромског клуба за запошљавање, 
јачање запошљивости у циљаном региону оснивањем задруге која запошљава ромску популацију. 
Акценат је да се укљученост и придруживање изврши кроз специјализоване обуке за 50 радно 
способних и незапослених Рома старости од 15 до 64 године. Клуб за запошљавање Рома би 
функционисао у опремљеним просторијама намењеним за ову сврху, где би кроз тренинге 
омогућио заинтересованим припадницима Ромске популације да боље приступе тржишту рада. 
Главни задатак Клуба ће бити стална потрага за најбољим опцијама на тржишту које могу 
омогућити привремено или стално запослење Рома. Процес тражења посла подразумева сталну 



сарадњу менаџмента ромског клуба и потенцијалних послодаваца како би се откриле стварне 
потребе тржишта. У складу са тим, Клуб ће вршити сталну комуникацију са важним институцијама 
у области запошљавања на локалном нивоу . На овај начин Клуб за запошљавање Рома ће креирати 
базу специјализованих обука (пословне, стручне) које ће бити промовисане и понуђене циљној 
групи. За оснивање задруге ће бити потребно најмање 5 незапослених Рома, са одржаном 
пословном идејом која би била пословно оперативна и самоодржива на дужи рок, коју ће 
превасходно подржати Градска општина Црвени Крст и редовно ангажовати у погледу одржавања 

јавног простора у општини, пројектни партнер ће пружити неку врсту одрживости за новоосновану 
задругу и њене чланове, даље ће се охрабривати да стекну нове пословне аранжмане како би 
дугорочно остали одрживи. Задруга ће преко предвиђених пројектних линија бити опремљена 
механизацијом и опремом потребном за рад. 

Очекивани резулати су : Основан Клуб за запошљавање Рома; спроведена процена на тржишту, 

понуда за посао са процењеном потребом циљане ромске популације; пословне и стручне обуке за 
50 радно способних Рома, побољшавајући своје вештине; једна Задруга основана и опремљена са 
потребном опремом; праћење / саветовање / умрежавање које је обезбеђено за подржану Задругу;  
структуре локалне управе које су оспособљене да помогну и подрже социо-економску интеграцију 
ромске популације у циљаним локалним самоуправама. 
 

На наше изузетно задовољство пројекат који ће променити доста тога, ће се реализовати у трајању 
од 15 месеци . 

 


