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1. Вовед

Проектот „Промоција на социјалната инклузија на млади од маргинализирани 
рурални ромски заедници“ е финансиран од Европската Комисија и Национален 
ромски центар го имплементира во партнерство со Центар за меѓуетнички дијалог 
и толеранција „Амалипе” од Велико Трново, Р. Бугарија и Лига Про Европа од Таргу 
Муреш, Романија. 

1.1. Опис на проектот

Проектот е насочен кон развој, тестирање и оценување на општествено 
оригинален пристап за борба против социјалното исклучување на младите 
луѓе во рурални заедници во Бугарија, Романија и Македонија со посебно 
внимание на младите луѓе од маргинализираните ромски заедници. Проектот 
претпоставува дека причини за социјално исклучување не се само сиромаштијата 
и недостигот на демократски традиции, но исто така и отсуството на социјални 
структури во рамките на локалните заедници. Проектот промовира развој на 
Центри за поддршка во заедница и други оригинални форми на социјални услуги 
во маргинализирани рурални ромски заедници. Во рамките на проектот ќе бидат 
основани и методолошки поддржани 4 центри за поддршка во заедница во 
Бугарија, 1 во Романија и 1 во Македонија.

Во Македонија Ромите се претежно населени во градовите, така што дури 95% 
од македонските Роми живеат во градските средини1. Најголемиот дел од Ромите 
кои живеат во рурална средина се лоцирани во населеното место Миладиновци. 
Поради овој факт Национален ромски центар ја одреди целната група во овој 
проект токму во селото Миладиновци.  Подоцна, во текот на проектот НРЦ 
направи мапирање и споредба на животот на младите Роми од Миладиновци и 
од ромските гетоа од Куманово. 

1.2. Цел на проектот

Општата цел на проектот е борба против социјално исклучување на млади луѓе од 
маргинализирани ромски рурални заедници во Бугарија, Романија и Македонија 
преку развивање и тестирање на оригинални социјални услуги во заедниците.

Проектот има три конкретни цели:

- основање и тестирање на Центри за поддршка во заедница како рамка за 
оригинални социјални услуги во заедниците за социјално вклучување на младите 
од ромските рурални заедници;

1  http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1
%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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- мерење на ефектот на основаните Центри за поддршка во заедница во 
зацврстувањето на активно учество и надминувањето на социјално исклучување 
во руралните заедници;

- обезбедување на одржливост и поширока примена на моделот воспоставен на 
национално ниво (Бугарија, Романија и Македонија) и на европско ниво.

2. Географски, демографски и социјални 
карактеристики на Село Миладиновци 
(Општина Илинден)

Миладиновци е село во рамките на Општина Илинден, во околината на градот 
Скопје. Населението на селото Миладиновци во најголема мера егзистира од 
земјоделие поради самата местоположба на селото во плодната рамнина на 
скопското поле. Најповеќе се одгледуваат житни култури, градинарски култури, 
а во голема мера се застапени и индустриските култури. Жителите на селото 
одгледуваат и стока, во најголем дел крави, а во помал ден свињи и живина. Во 
непосредна близина на селото Миладиновци се наоѓа рафинеријата за нафта 
„ОКТА“ и еден дел од неговото население е вработено во рафинеријата.

Во состав на Општината Илинден влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, 
Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, 
Мршевци, Бучинци, Текија и Дељадровци.

Според пописот од 2002 година, селото Миладиновци брои 1276 жители и спаѓа во 
руралните области како ретко населена животна средина далеку од надворешните 
влијанија на урбаните градови. Село, во смисла на административната поделба 
на Република Македонија, согласно закон, е населено место кое има помалку 
од 3.000 жители; нема развиена структура на дејности, нема изградена 
урбана физиономија со зони за домување, стопанство, рекреација и јавно 
зеленило, плоштад, изграден систем на улици и комунални служби (Закон за 
територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија). 
Руралноста на едно место се мери по густината на населението (населеноста). 
Така, поретко населените места се сметаат за порурални.

Начинот на живот на село се раликува од градскиот, главно по ограниченоста на 
услужните дејности, особено јавните служби. Државните служби како полицијата, 
училиштата, противпожарните служби и библиотеките постојат, но се со ограничен 
опфат, или пак се недостапни за пооддалечените заедници. Јавните услуги како 
водовод, канализација, улично осветлување и комунална хигиена генерално 
постојат во поголемите места. Јавниот превоз е ограничен или го нема, и затоа 
луѓето обично имаат свои возила.
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Во селото Миладиновци над 15 ромски куќи сéуште немаат вода и живеат без 
санитарни услови. Тие употребуваат вода од некои стари пумпи, но само за 
наводнување. Сите ромски семејства се соочуваат со недостаток на канализација. 
Улиците не се асфалтирани. Повеќето од улиците каде што живеат Ромите немаат 
осветлување.

2.1. Демографија

Според пописот од 2002 година, селото Миладиновци брои 1276 жители, од кои: 
Македонци - 1.159 (90,83%), Турци – 2, Роми – 62, Срби – 34 и останати - 19 жители.
Според податоците на НРЦ во населеното место Миладиновци живеат над 130 
ромски семејства или околу 421 жител.

Стапката на невработеност е голема. Невработеноста, генерално гледано, е 
еден од најголемите проблеми на младите во Република Македонија. Според 
официјалната статистика, од вкупната стапка на невработеност, 45,8 проценти 
се млади на возраст од 15 до 29 години. Вкупно 99 отсто од младите сакаат да 
работат, но само 17,9 проценти или помалку од една петина заработуваат свои 
пари преку работа. НРЦ смета дека треба да се согледаат потребите на младите и 
да им се даде можност да бидат директно вклучени во социјалните случувања. На 
средбите и состаноците им беше дадена можност за нивно учество со свои 
мислења и препораки. Младите стануваат апатични со оглед на фактот дека 
никогаш не работеле на решавање на локален проблем. 

Од вкупно 137 Роми на возраст од 15 до 35 години, само 9 се привремено 
вработени. Од вкупно 421 жител на ова рурално место 13 се вработени, 245 се 
невработени, а 163 се деца и ученици. Од тие причини Ромите од Миладиновци, 
препуштени сами на себе, се снаоѓаат како умеат и знаат, работејќи по нивите на 
други сопственици како аргати и како физички (сезонски) работници целиот свој 
живот. 

Во Миладиновци има основно училиште, каде во моментов има 90 ромски 
ученици.

Младите Роми во Миладиновци не се доволно вклучени во училиштата 
поради ниската свест кај родителите за значењето на образованието. Најчести 
оправдувања се дека немааат финансиски средства да ги пуштаат нивните деца 
на редовна настава образложувајќи дека поголемиот дел од нив се невработени 
и дека се лица кои примаат социјална помош. 

Некои од децата успешно и редовно ја следат наставата, но поголемиот дел од 
нив поради егзистенција одат да работат на поле за да им помогнат на своите 
родители, со што го запоставуваат своето образование. 

Ромите во Миладиновци главно работат по ниви како наемни работници. Тие 
немаат пристап до информации за други вработувања. 
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3. Географски, демографски и социјални 
карактеристики на Општина Куманово 

Куманово се наоѓа на североисточниот дел на Република Македонија на надморска 
височина од 340 метри распространето од двете страни на реките Липковка и 
Којнарка. Првите изворни податоци за населбата Куманово се споменуваат во 
1519 год, од патеписните дефтери во архивот на Република Турција во Истанбул 
со 52 семејства и околу 300 жители.

Кумановскиот крај (старата општина Куманово) во чии рамки денес егзистираат 
пет единици на локална самоуправа ( Куманово, Старо Нагоричане, Липково, 
Орашац и Клечовце) зафаќаат површина од 1212 километри квадратни, што 
претставува 4,71% од територијата на република Макеоднија. Во наведениот 
простор се распостелале 110 населени места, главно населени со етнички 
хетерогено население.

3.1. Демографија

Структурата на населението во општината Куманово е доста хетерогена, како во 
самиот град, така и во поголемиот дел на селските населби живее население од 
повеќе националности и етнички групи, разновидна образовна, старосна и полова 
структура, со разни обичаи, вероисповед и навики, разновидни занимања и други 
карактеристики.

Општина Куманово според новата територијална поделба од август 2004 година, 
е најголема општина во Република Македонија со 103.205 жители. Структурата 
на населението во Општина Куманово е хетерогена и тоа не само во градот, 
туку и во поголемиот дел на селските средини каде живее население од повеќе 
националности и етнички групи, разновидна  образовна, старосна и полова 
структура, со различни обичаи, вероисповед и навики, разновидни занимања и 
други карактеристики.

Куманово е мултиетнички град (Македонци, Албанци, Срби, Роми, Власи, Турци и 
др). Вкупниот број на жители Роми во Општина Куманово е 4.256 според пописот од 
2002 година. Ромите во Куманово живеат во неколку населби: Средорек, Бараки, 
Стари лозја, Бавчи, Проевце, Бедиње, Јужарска маала, Циганско сокаче, како и во 
центарот на градот. Населбата Средорек каде што живеат најголем број Роми во 
Куманово нема јавна канализација, има вода и електрична енергија. Населбата 
се наоѓа помеѓу текот на двете реки Кумановка и Липковка, што често е причина 
за поплавување. Дел од населбата Бараки целосно го има решено проблемот со 
канализацијата, додека останатиот дел, како и населбата Бавчи, Стари Лозја и 
Проевце сéуште го имаат проблемот со канализацијата. Сите други населби имаат 
решена инфраструктура. Најголемиот дел од жителите на населбите Средорек, 
Бараки и Бавчи имаат проблем со неплатени сметки за електрична енергија и 
вода, поради што јавните претпријатија вршат рестрикција на напојувањата.
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Ромите во Куманово се занимаваат со најразлични професии: лекари, наставници, 
преведувачи, социјални работници и повеќе занаетчии, мајстори и сл. Има 
вработени луѓе во подрачното Минитерство за шумарство, 4 во Полиција, 1 во Суд 
(чистачка), во Медицинскиот центар (една медицинска сестра и две чистачки), 4 
во фабриката за заварени цевки и профили, 1 во Југ турист, 1 во Радио Куманово, 
5 во Македонија пат, околу 50 Роми се вработени во Чистота и зеленило.

Сепак 90% од граѓаните се невработени. Некои поединци од ромската популација 
во Куманово успеаја да си отпочнат сопствени бизниси, па така има сопственици 
на приватна аптека, прехрамбен дуќан, ковачи и јужарски работилници, 
превозник со сопствен автобус. Дел од Ромите се занимаваат и со ситна трговија 
(препродавање на текстил и бижутерија на градскиот пазар). 

4. Мапирање во село Миладиновци и Општина 
Куманово

Во истражувачкиот дел од проектот беше предвидено на територијата на селото 
Миладиновци и градот Куманово да се изврши анкетирање на Роми. 

Со оваа анкета се опфатени мажи и жени од 15 – 35 години, и тоа 148 лица на 
возраст од 15 до 35 од село Миладиновци и 62 лица на возраст од 15 до 35 од 
Куманово. Изготвениот анкетен прашалник опфати повеќе области од животот на 
младите во овие средини, а од прашалникот добивме сознание за: дистрибуција 
според пол, возрасна структура, брачен статус, степен на образование, статус на 
вработеност, работно искуство, како и за примателите на социјална помош.

Примерокот на истражувањето го сочинуваат 157 семејства (123 во Миладиновци 
и 34 во Куманово) од ромска националност кои живеат во маргинализирани 
заедници. 

4.1. Дистрибуција на население според пол 

Од вкупно 430 жители во Миладиновци опфатени со анкетирањето, 220 или 
51,16% се мажи, а 210 или 48,83% се жени. Во Куманово од вкупно 136 анкетирани 
жители, 45,9% се машки и 54,4% се женски. (приказ Табела 1).
 
Табела 1

ПОЛОВА ДИСТРИБУЦИЈА
Домаќинства Мажи Жени

Миладиновци 123 220 210
Куманово 23 62 74
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Согласно добиените податоци, дистрибуцијата според пол во двете населени 
места е скоро идентична, односно нема значително преовладување на едниот 
или другиот пол. Вообичаено, преовладувањето на лицата од женски пол може 
да укажува на поголема ранливост во однос на потенцијалите за вработување, 
имајќи ги предвид општите статистички показатели за Македонија кои говорат за 
помала застапеност на женската работна сила на пазарот на труд, особено меѓу 
помалите етнички заедници. 

4.2. Возрасна структура

Од аспект на возраста  членовите на семејствата се поделени во 3 возрасни групи 
и тоа: деца под 15 годишна возраст во Миладиновци - 134 деца, млади лица од 
15 - 35 години има 146 и постари лица над 36 години има 145. Во Куманово деца 
под 15 години има 20, млади лица од 15 - 35 години има 62 и лица над 36 години 
има 56 (приказ Табела 2).

Табела 2

Врз основа на анкетираниот примерок на семејствата во двете општини, може 
да се заклучи дека доминира младо население, што претставува можност за 
перспективен социјален развој на ромската заедница. 

4.3.Образовен профил

Согласно со образовниот статус од добиените податоци за истражување на млади 
лица од 15 - 35 години во Миладиновци најголем број се со завршено основно 
образование - 90, со средно образование се 12, високо 2, без образование се 8, 
со недовршено основно образование се 25 и ученици и средношколци се 17. Во 
Куманово според степен на образование на млади лица од 15 - 35 годишна возраст 
со основно образование се 15, средно имаат 26, високо 3, без образование се 6, 
недовршено основно 5 и ученици и средношколци се 5. (приказ Табела 3)
Табела 3

ВОЗРАСНА СТРУКТУРА
Деца под 15 г. Млади лица 

15 - 35 г.
Постари лица

 над 35 г.
Миладиновци 134 148 145

Куманово 20 62 56

Образовен статус Миладиновци Куманово
Без образование 8 6

Недовршено основно 23 5
Основно образование 91 15
Средно образование 11 26
Високо образование 2 3
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Согласно образовните карактеристики на анкетниот примерок на млади лица, 
може да се заклучи дека 82% од младите во село Миладиновци се без образование, 
или имаат некомплетирано или само основно образование. Состојбата во 
Куманово, иако малку подобра (41% од младите се без образование, или имаат 
некомплетирано или само основно образование), сепак укажува на сериозен 
недостаток на образовен потенцијал и квалификации меѓу младата популација. 

4.4. Вработување

По прашањето на вработување со анкетирањето во Миладиновци се опфатени 
младите лица од 15-35 години кои не биле ученици и средношколци во моментот 
на анкетирањето. Со тоа, целната група изнесува вкупно 127 млади, од кои 95% 
се невработени. 

Најголемиот дел од невработените имаат завршено основно образование. 
Поточно, 1,7% од невработените млади од Миладиновци имаат завршено високо 
образование, 6,9% завршиле средно, 69,8% имаат основно образование, 17,2% не 
го довршиле основното и 4,3% се неписмени.  

Во однос на претходното работно искуство на невработените, 15 лица работеле 
како автомеханичари, 13 работеле во градежништво (молери, ѕидари, плочкари 
и сл), 3 лица работеле во земјоделие, 5 извршувале тешка физичка работа. Од 
вкупно 57 невработени жени, 39 се изјасниле како домаќинки кои не бараат 
работа. Вкупно 25 жени од Миладиновци имаат претходно работно искуство во 
земјоделие, останатите никогаш немале можност да бидат работно ангажирани. 
Во Куманово се опфатени вкупно 58 лица на возраст од 15 до 35 кои во моментот 
на анкетирањето не биле ученици, средношколци или студенти. Од вкупно 58 
млади, 93% се невработени. 

Невработените млади лица од Куманово во најголем број имаат завршено средно 
образование. Поточно, 1 лице има завршено високо образование, 24 средно, 
13 имаат основно образование, 4 не успеале да довршат основно и 6 лица се 
неписмени. 

39 лица од вкупно 54 невработени млади, немаат никакво работно искуство. 
Од лицата кои имале претходно работно искуство, 3 биле ангажирани во 
невладиниот сектор, а останатите работеле како трговци, пекари, дрвари, чевлари, 
водоинсталатери и молери. Од 29 невработени жени, 25 немале можност никогаш 
да бидат работно ангажирани. 

Табела 4

Вработеност Миладиновци Куманово

Невработени 120 54

Вработени 7 4

Ученици 21 4
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4.5 Претходно работно искуство

30,7% од испитаниците од Миладиновци на прашањето за претходното работно 
искуство т. е. стекнато искуство од претходната работа одговориле негативно. 
Најчесто претходното искуство (кај 37% од испитаниците) било во земјоделието, 
како аргати, бидејќи Ромите немаат сопствено земјиште, туку работат кај локалните 
земјосопственици. Освен со земјоделие, работеле и како автомеханичари (7%), 
физички работници (6%), градежни работници (4%) и поединци работеле како 
магационери, шивачки, возачи и друго.

72% од испитаниците од Куманово немаат никакво претходно работно искуство. 
4 лица работеле во невладин сектор, а поединци работеле како пекар, трговец, 
работник, дрвар, водоинсталатер, гипсер, шивач, електричар, козметичар, фризер. 
Од тука произлегуваат и работните вештини на Ромите во Миладиновци и тоа 
како молери, шивачки, земјоделци (продавачи на земјоделски производи), 
механичари, електротехничари, градежници и други. 

4.6 Брачен статус

Според брачниот статус на целната група млади лица од 15 - 35 годишна возраст 
во Миладиновци може да се забележи дека доминираат традиционалните 
вредности, бидејќи 60% од популацијата 15 до 35 година се декларирала дека е 
во формална брачна заедница. За разлика од тоа, во урбаната општина Куманово, 
само 24% од спомената возрасна група се во брак.  

Табела 5

4.7 Корисници на социјална помош

Користењето на социјална парична помош од страна на анкетираните семејства 
не е во голем обем. Имено, од 123 анкетирани семејства во Миладиновци, само 
16% се корисници на социјална парична помош. Иако не се исклучува фактот 
дека во семејствата се користи некој друг социјален трансфер (пензија, постојана 
парична помош и сл.), сепак постоењето на висока стапка на невработеност меѓу 
анкетираните семејства е потенцијален индикатор дека истите треба да бидат 
покриени со оваа форма на подршка на невработените во поголем обем. 

БРАЧЕН СТАТУС

Женет Неженет Мажен Немажен Верени Разведени
Миладиновци 40 35 48 16 5 4

Куманово 8 17 7 26 1
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За разлика од тоа, состојбата во Куманово покажува дека 24.9% од анкетираните 
семејства се корисници на социјална парична помош. Поголема искористеност 
на социјалната помош во Куманово потенцијално може да укажува на фактот 
дека поблискиот пристап до Центрите за социјална работа кој постои во урбаните 
средини овозможува подобра информираност и пристап до социјалните 
бенефиции. 

5. Заклучоци

Врз основа на анализираните податоци од спроведената анкета врз целната 
група во село Миладиновци и Куманово може да се забележат извесни разлики 
и специфики меѓу ромската популација која живее во урбана и рурална средина. 
Имено, Ромите кои живеат во рурална средина (село Миладиновци) имаат 
повисока стапка на невработеност, како и пониска искористеност на социјалната 
парична помош. Исто така кај руралните Роми се забележува поголема присутност 
на традиционалните семејни вредности (стапување во формални заедници), но и 
многу поголема застапеност на ниски образовни квалификации. 

Согласно квалитативната анализа на состојбата со Ромите од руралната средина, 
може да се увиди дека Ромите од Миладиновци се оставени сами на себе, работат на 
полињата како сезонски работници. Во минатото во селото имало поголем број на 
Роми, но поради егзистенцијални проблеми биле принудени да заминат во странство. 
Миладиновци е рурална средина која, и покрај близината до главниот град 
на Македонија (Скопје), сéуште е маргинализирана и недоволно вклучена во 
општествениот живот. Ромите во Миладиновци се двојно маргинализирани, врз 
основа на националноста и поради тоа што потекнуваат од рурална средина. 

Согласно преовладувачките форми на работно ангажирање може да се заклучи 
дека младите лица се вклучени примарно во неформални дејности (работа на 
поле, повремени градежни дејности - варосување) кои не се високо профитни. 
На тој начин младите лица не само што немаат приходи за адекватен животен 
стандард, туку се соочени и со немање соодветна социјална заштита (непријавени, 
неосигурени, неможност за користење на бенифиции од системот на социјално 
осигурување). 

Социјална помош Миладиновци
(семејства)

Куманово
(семејства)

Примаат социјална 
парична помош

20 10

Не примаат социјална 
парична помош

102 24

Помош за 3-то дете 1 0

Табела 6



12

Стапката на невработеност е голема (95% во Миладиновци), при што доминира 
немањето образование кај невработените или имање некомплетно или само 
основно образование. Ова укажува на фактот дека проблемот на невработеност 
не е резултат само на недоволната работна понуда, туку дека произлегува и од 
ниските работни квалификации на работоспособното население. 

Паралелно со проблемот на невработеност, доминира и неинформираноста 
меѓу младите во поглед на можностите за доквалификација и вработување. Исто 
така, младите не се запознаени со најновите активни мерки за вработување, кои 
нудат можности за субвенционирано вработување, јавни обуки и сл. за одредени 
ранливи групи.

Активностите на проектот донесоа голема промена во животите на младите 
Роми во Миладиновци, пред сé во поглед на информираноста. Поради нивната 
недоволна информираност, тие не беа вклучени во социјални активности. 
Благодарение на проектните активности, 50 невработени лица беа информирани 
за тоа како да се подготви CV, им беа понудени информации за историјата 
и културата на Ромите, организиравме средби со заменик-министерот 
за труд и социјална политика, Ибрахим Ибрахими, на која зборувавме за 
нивните проблеми. Спротивно на нивното искуство во минатото, кога тие 
беа игнорирани и оставени сами на себе, со овој проект имаа можност да 
бидат сослушани, да го привлечат вниманието и да добијат информации. 
На средбите што ги организираше НРЦ им беше дадена можност да учествуваат 
со свои мислења и препораки. Кај нив постоеше апатија со оглед на тоа дека не 
работеле на решавање на локалните проблеми.

5.1 Резултати од проектот:

- Обезбедена е поддршка и ангажман на сите клучни засегнати страни во 
спроведувањето на проектот (вклучувајќи ги и локалните ромски заедници, 
локални и национални институции).
 
- Мапирање на социо-образовната структура на младите Роми од Миладиновци 
и Куманово.
 
- Промовиран проектот „Промоција на социјалната инклузија на млади од 
маргинализирани рурални ромски заедници“.
 
- Реализирана соработка со основното училиште „Браќа Миладиновци”, 
информирање и обезбедување простор за средби со поголеми групи на млади 
Роми.
 
- Воспоставен Центар за поддршка во заедницата како рамка за услуги во 
маргинализираните рурални ромски заедници.
 
- 157 прашалници беа пополнети. 
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- 566 луѓе беа интервјуирани.
 
- Обезбеден спектар на услуги, како што се обуки за промоција на пазарот на 
труд, информирање за вработување, со акцент на младите луѓе.
 
- Организирани настани во заедниците, дискусии за проблеми и потреби на 
младите.
 
- Дистрибуирани информации во целната заедници.
 
- Размена на информации со општините и институциите.

5.2 Потешкотии при реализацијата на проектот:

- Ромите од с. Миладиновци имаат проблем со загадувањето од рафинеријата 
ОКТА. Мал дел од ромското население таму има свое земјиште за земјоделски 
работи, поголемиот дел работат како работници за други сопственици. Оние кои 
имаат свои полиња се жалат на лошиот квалитет на производите.

- Ниското ниво на образование - Од вкупно 150 млади луѓе (целна група на 
активисти), 92 имаат основно образование, 11 имаат средно образование, 30 
немаат образование воопшто, 1 е во основно училиште, но немаше заврши 
тоа, 7 се во основно училиште, 7 се во средно училиште, а само 2 се завршени 
универзитет.

- Една од најголемите тешкотии за време на реализацијата на активностите беше 
миграцијата на младите луѓе во странство. Поради тоа не можеше да се формира 
постојана целна група.
 
- Традиционалниот пристап кон образованието и вработувањето - повеќето од 
жените се невработени и ниту една од жените Ромки во Миладиновци на возраст 
од 15-35 не е вработена. Традиционално стапуваат во брак многу млади и жените 
остануваат домаќинки. За проектните активности, ова е отежнувачка околност, 
бидејќи имавме само две девојки на организираните активности.

5.3  Научени лекции:
 
- Националниот ромски центар увиде дека во иднина треба да ги фокусира своите 
активности кон Ромите во руралните заедници, бидејќи се соочуваат со двојна 
дискриминација.
 
- Во иднина, активностите треба да бидат насочени кон намалување на 
традиционалните влијанија врз животите на младите Роми во руралните 
заедници.
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6. Препораки

Согласно добиените податоци од анкетното истражување, Извештајот истакнува 
низа препораки кои примарно се насочени кон подобрување на состојбата на 
Ромите кои живеат во рурална средина. Истите се поделени во неколку домени. 
 
 
Вработување

Зголемување на транспаретноста и достапноста на активните мерки за вработување 
за млади лица. Ваквата поголема транспарентност може да биде спроведена преку 
посебни организирани дневни посети на Центрите за вработување во близина на 
руралните средини, каде младите невработени подиректно ќе се информираат за 
можностите за обука, преквалификација, доквалификација и вработување. 

Подигнување на свеста меѓу младото население за ризиците од непријавената 
работа и ризиците кои ги носи економската миграција. 

Јавна кампања за намалување на штетното влијание на нафтената индустрија 
(ОКТА) врз малите рурални средини и нивните економски активности. 

Образование

Зголемување на неформалните капацитети за вклучување во предучилишно, 
основно и средно образование. Ова може да биде реализирано преку курсеви 
понудени од страна на граѓански организации, заради подигнување на 
образовниот потенцијал во руралните средини. 

Промовирање на стручното образование, или занимања преку кои младите 
невработени подиректно би можеле да се вклучат на пазарот на трудот. 

Социјални услуги

Зголемување на пристап до социјалните бенифиции, преку зголемено јавно 
информирање за условите, критериумите и постапката за остварување на пристап 
до социјалните надоместоци и услуги. Ова може да биде реализирано преку 
организирана посета од страна на локалната заедница на која припаѓа руралната 
средина. 

Формирање на административна база на податоци за бројот на корисници 
на социјални парични бенефиции од системот на социјална заштита. Ова би 
помогнало во однос на сознанијата за искористеност на социјалната заштита на 
локално ниво, односно во руралните средини.  
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