Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) , Советот на општина
Кочани на седницата одржана на ден 12.11.2010 година, донесе

Локален акционен план
на ромската заедница во општина Кочани за образование 2010-2015 година

I
Со овој ЛАП се уредуваат заложбите на Локалната Самоуправа Кочани, насочени кон постигнување на ефикасна
интеграција на младите Роми во општеството, преку јакнење на нивните образовни и едукативни капацитети,
како и социјалното вклучување и поддршка за поквалитетно образование на младите Роми и нивните родители.
Период : 2011 – 2013 година.
Планиран период на реализација : 2011 - 2013 буџетска година
Во рамки на овој ЛАП се содржат следниве програми :

1. Програма за социјално вклучување на родителите Роми во воспитно образовниот процес.
1.1.
Организирање и функционирање на ромски родителски Совет – РРС
1.2.
Програма за социјална поддршка на семејства за ученици во основно образование
2.

3.
4.

Програма за образование на возрасни
2.1. Програма за завршување на основно образование на возрасни за родители Роми
2.2. Програма за завршување на средно образование на возрасни родители Роми
2.3.
Програма за компјутерска едукација на родители Роми
2.4.
Програма за изучување на странски јазици за родители Роми (англиски јазик)
Програма за претшколско образование на децата Роми
3.1. Програма за вклучување во детските градинки
Програма за стипедирање (подготвителна поддршка) на ученици Роми во средно образование

Финансиска поддршка на ученици Роми за подготвителни активности на почетокот на учебната
година.
Програма за стипендирање на студенти Роми
5.1.
Програма за Стипендирање на студенти Роми – покривање на трошоци за упис на година

4.1.
5.

Програма бр .1
1.1. Организирање и функционирање на Ромскиот родителски Совет – РРС во Општина Кочани
Ромски родителски совет – РРС е неформално тело, составено од 15 лица, кое ќе го сочинуваат:

•
•
•
•
•
•

(7)Родители Роми – активни и авторитетни граѓани Роми со минимум завршено средно образование
(2)Претставника од основните училишта во Општина Кочани
(2)Претставници од ромските невладини организации
(2)Претставници од ЕЛС
(1)Претставник од државниот просветен инспекторат.
(1)Претставник од урбана заедница која гравитира околу ромската заедница.

Врз основа на вака поставениот состав, оваа тело претставува единствено авторитативно тело кое има мандат да
дава препораки до сите родители Роми и надлежните институции за образование, со цел да се овозможи
поактивно вклучување од сите засегнати страни во процесот на воспитување и едукација на учениците Роми.
Се очекува од сите институции во чија надлежност е воспитно образовниот систем, да ги почитуват препораките
на РРС со цел да се овозможи поадекватен пристап кон решавање на поедини проблеми и потреби во
образованието на децата Роми.
Облик на учество на членовите на РРС
Сите членови на РРС активно учествуваат врз основа на доброволно учество без надомест.
Орган на Управување на РРС
Со РРС ке управува претседавач кој ќе биде избран од страна на членовите на РРС, а ќе биде претставник од
редовите на родителите Роми , кој ќе има улога на модератор на средбите.
Делот организационата одговорност за ефикасно организирање, извршување и администрирање на задачите на
РРС, ке ги преземе претставник од ромските невладини организации, во согласност со критериумите од
стратегијата за имплементација на Локалните Акциони планови за развој на ромската заедница 2010 – 2015
година.

Работни задачи на оваа активност ќе бидат :
• Следење на општата состојба на учениците Роми
• Согледување и решавање на конкретни проблеми на учениците Роми во воспитно-образовниот
процес
• Јакнење на соработката и довербата помеѓу училиштата и родителите Роми и другите надлежни
институции за образование.
• Препораки до надлежните органи за препораки, именување и разрешување на претставници Роми во
органите на управување на училиштата ( родителски совети , училишни одбори итн..)
Активности :
• Редовни месечни средби (макс.... 10 средби во текот на учебната година во период од август – јуни)
• Формирање на стручни лоби групи за теренска посета на ромски семејства при запишување на
ученици Роми, како и стручни консултации со ризични семејства.
• Спроведување на активности кои не се предвидени во редовните програми на училиштата за
намалување на осипувањето на учениците Роми во основното и во средното образование.
• Обезбедување и дистрибуирање на материјална помош во училишна опрема и прибор за
најзагрозени семејства во согласност со буџетот за спроведување на ЛАП .
• Обезбедување на финансиска помош за ученици во средно образование, кои посетуваат настава
надвор од општина Кочани
• Подготовка на годишен извештај за прогресот на учените Роми во Општина Кочани, вклучувајќи ја
соработката и нивото на вклученост на надлежните институции за образование на локално ниво.
2. Програма за образование на возрасни
2.1. Програма за завршување на основно образование на возрасни
Опис на целната група
Во рамки на оваа програма ке бидат идентификувани, опфатени и едуцирани вкупно 36 млади Роми на возраст
од 18 – 35 години, социјално загрозени и невработени лица од кои мин 20 % ке бидат жени Ромки.
Локација за спроведување на програмата:
Наставата ќе се извршува во ппштинските основни училишта, по предходно изработен посебен наставен и
временски план од надлежна институција.
Временски период на реализација:
Програмата ке се реализира во во една фаза, и тоа :
јануари 2011 – јануари 2012 година

Финансирање на програмата:
Програмата ќе се финансира од следниве извори :
1. Основните училишта во договор со стручните служби на Локалната самоуправа Кочани, ќе предложат
цена за извршување на оваа услуга по учесник.
2. Буџет за спроведување на ЛАП на Општина Кочани до 20 % по учесник од цената доставена од страна
на основните учичишта – спроведувачи на програмата.
3. Сопствено учество на корисникот до 10 %
4. Учество на донатори во соработка со локалните ромски невладини организации до целосното
покривање на трошоците, односно до максимум 70%.
2.2. Програма за завршување на средно образование на возрасни родители Роми
Опис на целната група
Во рамки на оваа програма ке бидат идентификувани, опфатени и едуцирани вкупно 36 млади Роми на возраст
од 18 – 35 години, социјално загрозени и невработени лица од кои мин 10 % ке бидат жени Ромки.
Локација за спроведување на програмата:
Наставата ќе се извршува во средните општински училишта по предходно изработен наставен и временски план
од надлежни институции.
Временски период на реализација:
Програмата ке се реализира во една фаза, и тоа :
јануари 2011 – октомври 2012 година.
Финансирање на програмата:
Програмата ќе се финансира од следниве извори :
1. Средните училишта во договор со стручните служби на Локалната самоуправа Кочани, ќе предложат
цена за извршување на оваа услуга по учесник.
2. Буџет за спроведување на ЛАП на Општина Кочани до 20 % по учесник од цената доставена од страна
на средните училишта – спроведувачи на програмата.
3. Сопствено учество на корисникот до 20 %
4. Учество на донатори во соработка со локалните ромски невладини организации до целосното
покривање на трошоците, односно до максимум 60%.
2.3. Програма за компјутерска едукација и изучување на англиски јазик на млади Роми со акцент за
жената Ромка
Опис на целната група

Во рамки на оваа програма ке бидат идентификувани, опфатени и едуцирани вкупно 40 млади Роми на возраст
од 18 – 40 години, социјално загрозени и невработени лица од кои мин. 30 % ќе бидат жени Ромки.
Локација за спроведување на програмата:
Наставата ќе се извршува во соработка општинските основни училишта , по претходно изработен наставен и
временски план од стручните служби од основните училишта.
Временски период на реализација:
Програмата ќе се реализира во две фази, и тоа :
февруари 2011– јуни 2011 година,
ноември 2011 – мај 2012 година
Основна компјутерска писменост : Microsoft office – основни и напредни техники
Изучување на англиски јазик: Почетен курс до 3 -ти степен.
Финансирање на програмата:
Програмата ќе се финансира од следниве извори :
1. Основните училишта во договор со стручните служби на Локалната самоуправа Кочани, ќе предложат
цена за извршување на оваа услуга по учесник, при што ке обезбедат соодветна опремена просторија.
2. Сопствено учество на корисникот до 20 %
3. Учество на донатори во соработка со локалните ромски невладини организации до целосното
покривање на трошоците, односно до максимум 80%.
Забелешка:
Оваа програма може да се изведува посебно за Роми во една целина, односно планираниот број на
учесници можат да бидат соодветно распределени во слични програми организирани од страна на
Општина Кочани.
3. Програма за претшколско образование на децата Роми
3.1. Програма за вклучување на децата Роми во детските градинки во општина Кочани
Опис на програмата и целната група
Програмата ќе се изведува во согласност со програмата на Министерството за труд и социјална политика на
Р.Македонија, во соработка со Ромскиот едукативен фонд и Локалната самоуправа на Кочани.
Во рамки на оваа програма ќе бидат идентификувани, опфатени и вклучени деца Роми на возраст со навршени 4
години и 8 месеци до 5 години и 7 месеци навршена возраст од општина Кочани.
Бројот на опфатени деца во оваа програма зависи од текот на програмата на Министерството за труд и
социјална политика на Р.Македонија, како и понатамошната финансиска поддршка од страна на Ромскиот
едукативен фонд.

Во рамки на имплементацијата на ЛАП за општина Кочани се планира подршка за :
2010 – 2011 година, вкупно 20 деца распределени во Детската градинка „Павлина Велјанова“ клон 4.
2011 – 2012 година, вкупно 22 деца распределени во Детската градинка „Павлина Велјанова“, клон 1 и клон 4.
Во Случај на прекин на проектот помеѓу РЕФ и Министерството за труд и социјална политика во Р.Македонија,
Општина Кочани треба да планира алтернативни решенија за продолжување на оваа проектна активност со
оглед на фактот дека има солидни ефекти во процесот на ран развој на детето .
Локација за спроведување на програмата:
Програмата ќе се спроведува во општинските детски градинки, при што децата ќе бидат распределени во
следниве установи :
- ДГ „Павлина Велјанова“ клон 4 – со максимално учество од 10 ромски деца во една група.
- ДГ „Павлина Велјанова“ централна градинка клон 1.
Финансирање на програмата:
Програмата ќе се финансира од следниве извори :
- Буџет за спроведување на ЛАП на Општина Кочани ќе ги покрие трошоците во согласност со
препораките за финансирање предложени од МТСП и РЕФ.
4. Програма за помош при запишување и уплата на годишна партиципација на студенти Роми
Програмата се однесува за финансиска поддршка на студенти Роми во прва година за покривање на
трошоците за упис и обезбедување на потребниот материјал, како и покривање на трошоците за
партиципација при упис на година.
Оваа активност ќе се реализира преку обезбедување на средства од следниве извори:
• Имплементација на ЛАП – Буџет на општина Кочани .
– ќе обезбеди покривање на трошоците за упис на студенти Роми секоја академска година по 1 редовен
студент, до академската 2014 – 2015 година.
– Поддршката за редовните студенти ќе изнесува до 50% од вкупните трошоци, по доставени документи,
односно потврда од универзитетот.
• Од локалниот бизнис сектор
- Во соработка со локалниот бизнис сектор се очекува да се обезбедат средства за покривање на
трошоците за 1 студент во редовна настава, заклучно со академската 2011 – 2012 година, секоја година
до академската 2014 – 2015 година.
•

Од Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип

-

-

До Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип по предходно барање од страна на Локалната самоуправа Кочани и локалните ромски невладини организации, ќе се испрати барање со цел:
Ослободување од партиципација на сите студенти Роми за упис на година, или.,
Ослободување на партиципацијата за Роми во поедини факултети во рамки на универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип, и тоа:
Правен факултет во Кочани
Педагошки Факултет Штип
Информатички факултет Штип
Медицински Факултет Штип
Висока медицинска школа Штип Дополнителни услуги кои ке ги предложи универзитетот „Гоце Делчев“
штип.

•

Барање ќе се однесува за период 2011 – 2015 година.

•

II
Локалниот акционен план на Ромската заедница во општина Кочани за образование 2010-2015 година
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во„Службен гласник на Општина Кочани“.
Бр.07-2604/1
12.11.2010 година
Кочани

Претседател
на Советот на општина Кочани,
Анче Трифунов

