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Вовед

Проблемот на инклузијата на ранливите групи во општеството е заеднички како за помалку развиените земји, така и за развиените. Особено
е значајна инклузијата на лицата кои истовремено припаѓаат на повеќе ранливи категории: етнички малцинства, жени, економски депривирани
лица, лица со посебни потреби, стари лица итн. Во тој контекст, еден од клучните проблеми на ова поле во Република Македонија е инклузијата на
Ромите.
Според последниот попис на населението, спроведен во 2002, во Република Македонија живеат 53 847 Роми, односно 2,66% од вкупното
население (Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015: Progress Report 2011, 2011). Република Македонија е земја во транзиција, со општа стапка на
сиромаштија од 30%, според Извештајот за напредок од 2013 (Decade of Roma Inclusion 2005-2015: Progress Report 2013, 2013). Меѓутоа, ромското
население е особено погодено од сиромаштија и општествена исклученост под влијание на низа фактори, како на пример: недостаток или
низок степен на образование, невработеност, дискриминација и други проблеми, што како последица резултира со три пати повисока стапка
на сиромаштија кај оваа популација, која на национално ниво изнесува 88% (Decadeof Roma Inclusion 2005 – 2015: Progress Report 2011). Затоа,
решавањето на проблемот на подигнување на животниот стандард и личната еманципација на ова население е од исклучително значење за
општествената благосостојба. Практичните искуства покажуваат дека свртувањето кон т.н. „традиционални“ решенија во решавањето на проблемот
на социјалната ексклузија на Ромите не ги дава очекуваните резултати (National Vulnerability Report: Focus on Roma, 2006). Ромите, како дистинктивна
културна група, имаат потреба од специјализирани културно-сензитивни решенија, па оттука се наметна и потребата од изготвување на посебни
национални стратегии кои треба да излезат во пресрет на нивните специфични потреби и проблеми.
Покрај правата гарантирани со Уставот на Република Македонија, вклученоста на Ромите во македонското општество формално е гарантирана
и афирмирана преку низа законски решенија, како Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку
од 20% од населението на Република Македонија, Законот за спречување и заштита од дискриминација, посебни мерки во Законот за локална
самоуправа, Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и други, кои се основа за креирање на низа антидискриминаторски
и афримативни мерки за оваа популација.
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Република Македонија, водена од желбата за подобрување на квалитетот на живот кај своите граѓани, но и поради нејзините аспирации
за евроатлантска интеграција, има превземено низа мерки за подобрување на инклузивноста на оваа популација. Очигледна е потребата од
усогласувањето на државните закони со законските регулативи и политики на Европската Унија. Во таа насока, во 2004 година беше донесена
Стратегијата за Ромите во Република Македонија, како рамка за уредување на Националните Акциски планови за образованието,
здравствената заштита, вработувањето и домувањето. За таа цел во 2005 беше формирано Националното координативно тело, чија основна
задача беше имплементацијата на стратегиите и политиките за социјална инклузија на Ромите во Македонија.
Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, како договор на девет земји од Централна и Југоисточна Европа (Бугарија, Хрватска, Чешка
Република, Унгарија, Македонија, Црна Гора, Романија, Србија и Словачка Република) имаше за цел подобрување на економскиот статус и социјалната
инклузија на Ромите во соодветните земји. Во 2004 година беа промовирани четири акциски планови (за здравство, домување, образование и
вработување), како дел од Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 (Декада на вклучување на Ромите – Република Македонија, 2004). За
текот и реализацијата на предвидените активности беа поднесувани годишни извештаи. Овие акциски планови беа ревидирани во 2009 година. Во
периодот 2011-2012 Република Македонија претседаваше со Декадата на Ромите.

6

Паралелно со имплементацијата на политиките и акционите планови од Декадата за вклучување на Ромите соработката на државните и
меѓународните институции создаде нови програми за унапредување на положбата на Ромите во македонското општество. Имено, во 2010 година
беше донесена и Националната Стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 20102020. Во 2011 година беше донесен Национален Акциски план за унапредување на општествената положба на жената Ромка 2011-2013 (2011),
како и Националната стратегија за социјална инклузија на Ромите во системот за социјална заштита.
Декларацијата за унапредување на положбата и правата на Ромите (2011), донесена од Собранието на Република Македонија, имаше за
цел да ги поттикне државните органи, но и граѓанскиот сектор, стопанските субјекти, органите на локалната самоуправа да продолжат во креирањето
и ефикасното имплементирање на мерките и политиките за унапредувањето на правата и општествената промоција на Ромите во земјата.
За да се обезбеди континуитет на мерките и политиките за општествена промоција на Ромите во македонското општество во 2014 година
беше донесена Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020. Во согласност со оваа стратегија, како и со Декадата за вклучување
на Ромите 2005-2015, беа подготвени и Национални акциски планови. Дополнително, општините со значителна ромска популација во поголемите
општини во Македонија имаа подготвено Локални акциски планови конзистентни со Националните планови. Овие планови беа имплементирани
на локално ниво, во согласност со расположливиот буџет на општините.

Покрај Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015, реализирани беа и повеќе проекти посветени на овој проблем, меѓу нив и проектот
Регионална поддршка за подобрување на капацитетите за постигнување на реален напредок во вклучувањето на Ромите во општеството,
чија основна цел беше ревизија на постоечките програми за вработување, да се пронајдат нови модели на активни мерки за вработување на
Ромите и да се направи анализа на постигнатиот прогрес во спроведувањето на националната стратегија за интеграција на Ромите. Во сферата
на образованието, покрај поддршката и политиките за инклузија на официјалните државни институции, свој придонес даваат и меѓународни
организации посветени на проблемот на образовната инклузија и еманципација на Ромите, како Фондот за образование на Ромите, Мрежата за
образование на Ромите и слично.
Еден од најзагрижувачките фактори за интеграцијата на Ромите во македонското општество е високиот процент на невработеност. Иако
афирмативните политики и мерки за нивно повисоко учество на пазарот на трудот резултираа со извесни подобрувања на овој план, сепак
невработеноста меѓу Ромите е речиси двојно поголема од националниот просек, а состојбата е уште позагрижувачка во поглед на вработеноста кај
жените Ромки (Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 2014).
Ниското ниво на образование или недостатокот од било какво формално образование се јавува како дополнителен отежнувачки фактор за
проблемот на вработувањето на Ромите (Унапредување на образованието на Ромите во Македонија, 2007). И во случаите кога поединци добиваат
работа, таа вообичаено е ниско платена и несигурна. Иако основното и средното образование се задолжителни со закон, забележителни се
отстапувања. Дел од овие отстапувања се должат на скриените трошоци за образование кои земаат голем дел од домашниот буџет на ромските
домаќинства, но и севкупниот проблем со невработеноста во македонското општество кој влијае дестимулирачки на идејата за образованието како
средство за нагорна општествена мобилност.
Како консеквенца на проблемите со недостаток на лични документи, отежнатиот пристап до институциите за социјална и здравствена
заштита, лошите социо-економски услови за живот, Ромите имаат неповолен здравствен статус и покус животен век (Стратегија за Ромите во
Република Македонија 2014-2020, 2014). Фактот што здравствените статистики во Република Македонија не ја евидентираат етничката припадност
на корисниците на здравствени услуги дополнително го отежнува стекнувањето слика за здравствениот статус на Ромите и, согласно со ова,
креирањето долгорочни и одржливи решенија за обезбедување на пристап до здравствените услуги за Ромите.
Во сферата на домувањето, општиот заклучок е дека условите за живот на Ромите се незадоволителни, често под маргините на стандардите
за соодветно домување (National Vulnerability Report: Focus on Roma, 2006). Следствено, во 2010 Националниот координатор за Декадата и
Стратегијата за Ромите потпиша Меморандум за соработка со 19 општини, со основна цел – координирано решавање на проблемите со домувањето
и издвојување на средства во рамки на локалните буџети за адресирање на овој проблем. Во Република Македонија многу Роми живеат во
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супстандардни услови, како резултат на лошата социо-економска состојба, недостаток од лични документи, здравствени проблеми и проблеми со
обезбедување здравствена заштита, образование, дискриминација (Roma Housing and Social Integration in Republic of Macedonia, 2014). Со оглед на
јавните политики наменети за ромското население, Владата на Република Македонија покажа иницијатива за подобрување на општиот животен
стандард на Ромите преку низа стимулативни мерки. Сепак, заклучокот од сите спроведени проекти, акциски планови, политики е дека потребно е
да се направи многу повеќе на полето на инклузијата на Ромите. Проблемот со социјалната исклученост на Ромите не може да се решава стихијно,
преку поединечни мерки и проекти. Иако досегашните активности на тој план не секогаш ги остварија предвидените резултати (делумно поради
преамбицизоните таргети, а делумно поради недостатокот од ресурси – човечки, финансиски итн.), тие секако се потребни, како база врз чии
основи и искуства ќе се градат идните мерки за суштинска реформа на целото општество.
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Националниот ромски центар, во согласност со својата визија и мисија, прави континуирани напори за соработка со релевантни актери, со цел
да се овозможи активна партиципација и интеграција на Ромите и сите други ранливи групи во македонското општество, следејќи ги принципите на
современото мултиетничко општество. Од своето основање во 2005, организацијата дејствува како застапник и поддржувач на ромската популација
во Македонија, како и на сите општествени групи кои живеат во социјален ризик, се соочуваат со дискриминација, сегрегација или се ранливи и
живеат на работ на социјална и економска маргинализација.
Националниот ромски центар е меѓу првите организиции кои обезбедуваат бесплатна правна помош на лицата од ранливи категории и
континуирано дејствува за обезбедување на адекватна застапеност на лицата од овие категории во институциите на системот. Дополнително,
организацијата самостојно или во соработка со други организации спроведува проекти наменети за лицата од ранливи категориии во областите
на образованието, домувањето, заштита и промоција на човековите права, кулурата (Стратегиски план за развој на НРЦ 2015-2018). Станува збор
за инклузивна организација која соработува со интернационални мрежи и групи за поддршка, која од своите почетоци настојува да влијае врз
процесот на креирање политики на сите нивоа, како и нивна успешна имплементација.
При подготвувањето на овој Извештај беше консултирана релевантна литература за стратегиите, акциските планови и активностите на
планот на инклузија на Ромите во македонското општество, како и анализа на спроведената анкета за состојбите во здравството, образованието,
домувањето и вработувањето меѓу ромската популација во Република Македонија. Целта на истражувањето е врзана за собирање на информации
за можностите, сферите и приоритетите за дејствување во поглед на подобрување на состојбите во: домувањето, здравството, образованието и
вработувањето на Ромите. Заклучоците се важен дел од Статегијата на Националниот ромски центар за продолжување на напорите за суштинска
инклузија на ромското население во општеството. Истражувањето, исто така, ќе претставува придонес кон компендиумот сознанија за состојбата
на Ромите, што е големо значење за планирањето на идни стратегии, политики и акции на ова поле.

Методолошки пристап
За потребите на истражувањето беше спроведена анкета на 1518 учесници од Ромска етничка припадност, жители на 12 општини во
Република Македонија (Битола, Виница, Гостивар, Ѓорче Петров (Скопје), Кичево, Кочани, Куманово, Прилеп, Тетово, Топана (Скопје), Шуто Оризари
(Скопје) и Штип. Според родовата припадност, примерокот беше составен од 809 мажи (53,3%) и 709 жени (46,7%). Од нив, 529 (34,8%) се на возраст
од 18-34 години, 589 (38,8%) се на возраст од 35-54 година, а 400 (26,4%) имаат 55 или повеќе години.Учесниците одговараа на 50 прашања од
затворен тип врзани за четири сфери од интерес за истражувањето: вработеност, домување, здравство, образование. Одговорите на учесниците
беа разгледувани според категориите род, возраст и место на живеење (Скопје или општини надвор од Скопје).

Резултати од истражувањето
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Во блокот прашања за утврдување на основните
социо-демографски карактеристики на учесниците, а
и како важен податок за толкување на резултатите од
другите блокови на прашања, учесниците одговараа на
прашања врзани за големината на домаќинството во
кое живеат, колку возрасни членови има нивното до
маќинство и колку деца брои нивното домаќинство. Ко
га станува збор големината на домаќинството на учес
ниците, најголемиот дел од нив изјавиле дека живеат
во домаќинства со 5-7 членови (42%), што е повисоко од
националниот просек. При споредбата на големината
на домаќинствата од Скопје и другите градови, може да
се констатира дека Скопје има поголем број многучле
ни домаќинства (над 5 членови), а помал удел во дома
ќинствата до четири члена. Поголемиот број на членови
во домаќинството, од една страна, може да упатува
на постоењето на повеќедетни семејства, но, од друга
страна, може да претставува индикатор за постоење
на проширени семејства. Податоците се прикажани во
Табели/графикони 4 и 5.
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Доколку ја земеме предвид старосната структура на членовите на домаќинството, податоците (приложени на Табели/графикони 6, 7,
8 и 9) укажуваат на фактот дека иако речиси половина од домаќинствата имаат 1-2 возрасни членови, доминанираат домаќинствата со над 3
возрасни членови. Дистрибуцијата на одговори според местото на живеење покажува дека домаќинствата во Скопје имаат повисок процент на
возрасни членови (повеќе од 3 возрасни членови) во споредба со другите градови во Македонија. Речиси една третина од домаќинствата во
општиот примерок се без деца (30,6%). Сепак, доминантни се домаќинствата со по 1-2 деца (40,2%). Дистрибуцијата на одговори според местото
на живеење упатува на повисок процент на домаќинства без деца во општините надвор од Скопје (37,1%). Општо земено, високиот процент на
возрасни членови во домаќинството и натпросечната големина на домаќинствата посредно упатува на заклучокот дека станува збор за проширени
семејства (домаќинства составени од повеќе нуклеусни семејства на блиски, некогаш и подалечни роднини) кои под притисок на традицијата и/или
неповолната финансиска состојба заеднички ги трошат ресурсите и ги подмируваат трошоците за живот.
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Повеќе студии за социјалната исклученост на Ромите ја посочуваат невработеноста како еден од клучните фактори што го спречува нивното
потполно интегрирање во општеството. Голем дел од Ромите ја обезбедуваат егзистенцијата во сферата на неформалната економија, што, покрај
другото, претставува отежнувачки фактор за креирањето реална слика за состојбите на полето на вработеноста. Дополнително, со новиот систем
на евиденција на невработените, најголем дел од Ромите не се определиле да бидат лица што активно бараат работа, што ги спречува да бидат
корисници на активните мерки за вработување (Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 2014). Иако се забележува извесно
подобрување на состојбите на овој план, ситуацијата е далеку од задоволителна, што се потврдува и со одговорите од блокот за вработеност од
ова истражување. Во рамките на ова истражување учесниците даваа одговори за тоа дали имаат некаква работа, дали работата е постојана или
повремена, дали е работа со полно или со неполно работно време, дали имаат пензиско и здравствено осигурување, доколку се невработени
дали се корисници на социјална помош, дали се корисници на друг вид помош од државата, дали имаат член на домаќинството кој има постојана
работа, дали на работното место има платени давачки, дали и колку членови од домаќинството имаат државна работа, дали имаат членови
на домаќинството кои се пензионери, дали имаат член на домаќинството кој емигрирал во странство и дали добиваат некаква помош од него.
Добиените податоци беа споредувани во поглед на родот, возраста на учесниците и нивното место на живеење.
Во блокот прашања посветени на работата, на прашањето „Дали нешто работите?“ (податоците се приложени во Табели/графикони 10,
11, 12 и 13), 64,3% од учесниците се изјасниле дека немаат работа. Помалку од една третина од учесниците се наоѓаат во некаков работен однос
(27,7%). Покрај високиот процент на невработеност, загрижува и нискиот процент на учесници кои оствариле право на пензија (8%). Ова може
да се должи на веќе споменатата работа во рамки на неформалната економија, на долгите периоди на невработеност поради кои не може да се
оствари правото на пензија, но и на стапувањето во работен однос кој не вклучува пензиско осигурување. Овие претпоставки треба да се потврдат
со натамошни истражувања. Анализата на податоците за вработеноста според родот упатува на фактот дека процентот на вработени мажи (37,3%)
е повеќе од двојно повисок (иако генерално земено низок) од процентот на вработени жени (16,6%), податок кој се повторува во повеќе студии
за вработеноста на Ромите. Од друга страна, незначително повисок е процентот на жени-пензионерки (9%) во поглед на мажите кои оствариле
право на пензија (7,2%), податок кој е изненадувачки имајќи ја предвид двојно понискиот процент на вработеност. Кога станува збор за возраста на
учесниците, најголем процент на вработени има кај возрасната група 35-54 години (35,5%). Загрижувачки, највисок процент на невработеност има
меѓу учесниците на возраст 18-34 години (72,8%). Најнизок процент на вработени има групата учесници на возраст од 55 и повеќе години (16,8%)
но, очекувано,оваа возрасна група има и највисок процент на пензионери. Дистрибуцијата на одговори според местото на живеење упатува на
незначително повисок процент на вработени учесници од Скопје и незначително повисок процент на пензионери од другите општини во Македонија.
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Кога станува збор за видот на работниот однос (податоците се прикажани во Табели/графикони 14, 15, 16 и 17) може да се заклучи дека,
општо земено, две третини од учесниците со работен ангажман се наоѓаат во непостојан работен однос. Само 10,4% од учесниците во општиот
примерок изјавиле дека имаат постојана работа. Високиот процент на учесници кои немаат стабилна работа е уште еден индикатор за фрагилната
состојба на полето на вработеноста на Ромите. Анализата на податоците според родот покажа дека процентот на жени со повремена работа (66,1%)
е повисок од оној на мажите (60,9%). Според возраста, групата на учесници на возраст од и над 55 години во највисок процент се наоѓаат во постојан
работен однос (46,3%), додека 67,4% од најмладата возрасна група (18-34) се во непостојан работен однос. Учесниците од Скопје во значително
повисок процент работат повремено, додека учесниците од другите општини имаат речиси подеднаков удел на постојана и повремена работа, што
упатува на една поповолна слика на полето на вработеноста на Ромите од општините надвор од Скопје, но и на можната потреба од превземање
на стратегии од друг вид во справувањето со проблемот на (не)вработеноста на Ромите од Скопје.Ова прашање би требало да биде предмет на
натамошни истражувања.
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Во поглед на видот на работниот ангажман (полно или неполно работно време), одговорите на учесниците упатуваат на речиси изедначен
процент на работно ангажирани со полно и неполно работно време (податоците се прикажани во Табели/графикони 18, 19, 20 и 21). Не се покажаа
значајни разлики во поглед на родот на учесниците. Оваа тенденција беше забележана и во анализата на одговорите на учесниците од различни
возрасни групи. Сепак, анализата на податоците според местото на живеење покажа дека две третини од вработените учесници од Скопје работат
со неполно работно време, додека тенденцијата е спротивна кај учесниците од други градови. Ова може да се објасни со фактот што учесниците од
други градови во повисок процент имаат постојана работа (за ова види Табела/графикон 17).
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На прашањето „Дали се осигурени пензиски и здравствено?“ (резултатите се прикажани во Табели/графикони 22, 23, 24 и 25), речиси две
третини (62,6%) од учесниците одговориле негативно. Овој податок може да се интерпретира како неповолен, бидејќи долгорочниот работен
ангажман на оваа основа, освен решавањето на моменталните егзистенцијални проблеми, не овоможува на учесниците да го остварат правото на
пензија, а немањето здравствено осигурување може да го отежне или спречи пристапот до адекватна здравствена заштита. Анализата на добиените
податоци според родот и возраста на учесниците не покажа позначајни разлики. И во овој случај местото на живеење се јави како диференцирачки
фактор – имено, значително е повисок процентот на учесници од Скопје кои немаат пензиско и здравствено осигурување на работното место (71,9%),
во споредба со учесниците од други градови (51,6%). Процентот на учесници од други градови кои имаат постојана работа (Табела/графикон 17) е
идентичен со процентот на учесниците кои имаат пензиско и здравствено осигурување – 48,4%.
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Едно од прашањата врзани за состојбите кај невработените Роми и правото на социјална заштита имаше задача да утврди колкав процент
од учесниците се приматели на социјална помош. Резултатите покажаа висок процент на корисници на социјална помош (41,4%), што го надминува
националниот просек. Во споредба со податоците за процентот на Роми-корисници на социјална помош од минатата декада, ситуацијата не бележи
значајно подобрување (Предизвик за интеграција на ромската заедница, 2008). Значајни разлики не беа забележани според родот и местото на
живеење на учесниците. Од друга страна, при анализата на податоците според возраста на учесниците, возрасната група 18-34 години се издвои
како возрасна кохорта со највисок процент на приматели на социјална помош (65,3%), што во извесен степен е и очекувано, имајќи предвид дека
се работи за возрасна група со највиок процент на невработени. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 26, 27, 28 и 29.
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Освен социјална помош, кога станува збор за користењето на други видови помош од државата, само 16,1% од учесниците изјавиле дека
се корисници на таква помош (резултатите се прикажани во Табели/графикони 30, 31, 32 и 33). Не се покажаа значајни разлики во поглед на
родот и местото на живеење за ова прашање. Повторно во анализата на податоците според возраста се издвоија учесниците од возрасната група
од 18 до 34 години, кои во повисок процент во споредба со другите возрасни групи се корисници на други видови државна помош.
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Речиси една четвртина од учесниците во истражувањето (24,1%) одговориле дека во нивното домаќинство имаат член кој има постојана
работа, без оглед на тоа дали е осигуран (резултатите се прикажани во Графикони/табели 34 и 35). Споредбата на одговорите според местото на
живеење укажува дека бројот на домаќинства со најмалку еден постојано вработен член е нешто повисок (26,7%) во однос на домаќинствата од
другите градови (21,4%).
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Во 41,7% од случаите во домаќинствата со постојано вработен член, ова лице работи со платени давачки. Разгледувано од аспект на
севкупниот примерок, само 10,1% од учесниците имаат член на домаќинството што работи со платени давачки. Овој податок е значаен, бидејќи
лицето кое работи со платено пензиско и здравствено осигурување, освен што работи на обезбедување на статус на пензионер во иднина, е
основа за осигурување на другите членови на неговото семејство, кои се невработени или децата. Обезбедувањето на соодветна здравствена
нега е значително поголем предизвик за домаќинствата кои немаат членови во работен однос со платени давачки. Иако бројот на домаќинства
со постојано вработен член е повисок во Скопје (Табела/графикон 35), во другите градови од Македонија повисок е процентот на вработени
членови со платени давачки (резултатите се прикажани во Табели/графикони 36 и 37).
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Во таа насока, 85,6% од домаќинствата кои одговориле потврдно на претходното прашање имаат еден таков член (постојано вработен со
платени давачки). Од аспект на вкупниот примерок, само 8,6% од домаќинствата имаат ваков член. Процентот на домаќинства со двајца вработени
членови на кои им се платени давачките во рамки на работниот однос изнесува 13,1%, додека во рамки на општиот примерок овој процент
изнесува 1,3%. Анализата на резултатите според местото на живеење на учесниците не покажа значајни разлики (резултатите се прикажани во
Табели/графикони 38 и 39).
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Во една третина од домаќинствата со вработен член со платени давачки, ова лице има државна работа (резултатите се прикажани на
Табела/графикон 40). Овие домаќинства сочинуваат само 8% од целиот примерок на учесници. Очигледно е дека фокусот и интервенциите за
правично застапување на припадниците на заедниците даваат извесни позитивни резултати, но потребни се натамошни заложби за подобрување
на состојбите во оваа област. Имено, освен адекватната процентуална застапеност треба да биде земен предвид видот на работа која се обавува
(работа соодветна на компетенциите на поединецот).
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Во 86% од домаќинствата со постојано вработен член, едно лице има државна работа (од аспект на целиот примерок, процентот на
домаќинства со член кој има државна работа е 6,9%). Споредбата на одговорите на учесниците според местото на живеење покажа дека нема
значајни разлики во поглед на процентот на домаќинства со по еден член со државна работа, додека домаќинствата во Скопје во незначително
поголем број имаат по два члена со државна работа. Податоците посредно упатуваат на заклучокот дека повеќе од две третини од Ромите кои
имаат постојана работа со платени давачки работат во државна служба, а многу е помал уделот на вработени со вакви бенефиции во приватниот
сектор, што би требало да биде еден од фокусите на активностите на полето на вработеноста на Ромите во иднина. Резултатите се прикажани во
Табели/графикони 41 и 42.
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Само 12,6% од домаќинствата имаат член кој е примател на пензија. Споредбата на одговорите според местото на живеење на учесниците
покажа дека домаќинствата од Скопје имаат помал процент членови-пензионери (9,7%), во споредба со домаќинствата од останатите градови во
Република Македонија (15,7%). Податоците се прикажани во Табели/графикони 43 и 44.
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Проблемот со емиграцијата од различни причини, интензивиран откако Република Македонија беше вклучена во визната либерализација
кон земјите од Европската Унија во 2009 година, го опфати и ромското население. Запрашани дали имаат член на домаќинството кој се наоѓа во
странство, 17,7% од учесниците одговориле потврдно (резултатите се прикажани во Табели/графикони 45, 46, 47 и 48). Респондентите од другите
градови во повисок процент се изјасниле дека имаат членови на домаќинството во странство. Анализата на податоците според бројот на членови
во домаќинството ја покажа следнава тенденција – со зголемувањето на бројот на членови во домаќинството се намалува бројот на членови во
странство, односно понизок процент од домаќинствата со 3 и повеќе членови имаат член што се наоѓа во странство. Следствено, домаќинствата
со помал број членови во повисок процент имаат членови-емигранти. Кога станува збор за возраста како диференцирачки фактор, возрасната
група од 55 и повеќе години во двојно повисок процент (28%) одговорила потврдно на ова прашање (14% за возрасната група 18-34 и 14,1% за
возрасната група 35-54 години).
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На прашањето кој член од домаќинството се наоѓа во странство, 48,5% од учесниците (кои претодно изјавиле дека имаат таков случај)
одговориле дека станува збор за дете/деца; 23,5% имаат браќа и/или сестри во странство, 4,1% родители и 9% друг член од домаќинството.
Податоците се прикажани во Табела/графикон 49.
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Најголем дел од учесниците имаат по еден член од домаќинството во странство (61,3%). Речиси една четвртина одговориле дека имаат два
или повеќе членови на домаќинството во странство (23,4%). Кога станува збор за земјите на емиграција, во најголем дел од случаите (35,3%) се
работи за Германија, потоа Франција (9,7%), Италија (8,6%) и други земји од Западна Европа. Во 4,5% од случаите, учесниците изјавиле дека имаат
членови на домаќинството во повеќе европски земји. Податоците се прикажани на Табели/графикони 50 и 51.
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Спротивно на убедувањето дека емигрираните членови значително придонесуваат кон семејниот буџет во земјата на потекло, само 7,1%
од учесниците изјавиле дека постојано (месечно) добиваат таква помош; 36,8% одговориле дека ваква помош е ретка, 43,5% одговиле дека не
добиваат финансиска помош од членовите на домаќинството кои се наоѓаат во емиграција. Податоците се прикажани во Табела/графикон 52.
Сепак, треба да се забележи можноста учесниците да се чувствувале обесхрабрени да дадат искрен одговор на ова прашање, поради новите
законски измени на полето на социјалната заштита, која им се ускратува на лицата кои имаат алтернативни извори на материјални средства (што
ја вклучува и помошта од ваков вид).
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Како сериозна пречка за остварувањето на правото на социјална и здравствена заштита претставува недостатокот од лични документи,
постоењето на лица без државјанство и нерегистриран граѓански статус. Поседувањето лични документи е значаен чекор во остварувањето на
сите права на поединецот и во минатото се покажа како значајна препрека за ромската популација. Во рамките на ова истражување 8,4% од
учесниците одговориле дека им недостасуваат документи. Не се покажаа позначајни разлики во одговорите на учесниците според местото на
живеење. Анализата на одговорите според возраста покажа дека помладите учесници (18-34 години) во повисок процент се соочуваат со овој
проблем отколку повозрасните. Што се однесува до видот на документите кои недостасуваат, во најголем дел од случаите (75,8%) се работи за
лични документи (државјанство, извод од матичните книги, лична карта и сл.). Во 19,5% од случаите документот кој недостасува е здравствена
легитимација. 9,9% од респондентите изјавиле дека во нивното домаќинство има членови на кои им недостасуваат документи. Податоците се
прикажани во Табели/графикони 53, 54, 55, 56 и 57.
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На прашањето кога последен пат поднеле документи до некоја институција, мнозинството од учесниците (33,9%) изјавиле дека имаат
поднесено такво барање во тековната година, меѓутоа висок е процентот и на оние кои не знаат кога последен пат поднеле вакво барање (25,8%).
82,2% од учесниците изјавиле дека немале помош при поднесувањето на барањето за документи. Споредбата на одговорите според местото на
живеење (Скопје – други градови низ Македонија) откри дека учесниците од други градови во нешто повисок процент (20,7%) имале помош при
аплицирањето во однос на учесниците од Скопје (14,9%). Сепак, потребно е да се спомене дека беа констатирани значајни разлики во одговорите
на учесниците, кога во предвид беа земени различните општини како нивно место на живеење. Имено, повеќе од половината од учесниците
од Куманово (50,5%) имале помош при аплицирањето за документи, а повисок процент се покажа и во одговорите на учесниците од Прилеп
(23,9% имале помош при аплицирањето),Штип (19,5%) и Шуто Оризари (17,1%). Наспроти ова, само 1,7% од учесниците од Топана (Скопје) и 1,9%
од учесниците од Битола имале помош во аплицирањето за документи. Споредбата на одговорите според возраста на учесниците не покажа
значајни разлики. Податоците се прикажани во Табели/графикони 58, 59, 60, 61 и 62).

46

47

48

Домувањето е основна егзистенцијална човекова потреба, која се наметнува како еден од поважните животни проблеми. Најголем број од
Ромите во Република Македонија живеат во урбани населби (95%), концентрирани во гета и сламови (National Vulnerability Report for Macedonia:
Focus on Roma, 2006). Не ретко станува збор за објекти со нејасен сопственички статус, без соодветна инфраструктура и надвор од системот на
услуги на државниот систем. Според некои проценки околу 70% од Ромите не се сопственици на живеалиштето во кое престојуваат (Национална
стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 2014). Покрај ова, 96% од ромските семејства во Македонија не се сопственици на
земја, што оневозможува алтернативни начини на обезбедување со храна (Унапредување на образованието на Ромите во Македонија, 2007).
Во блокот прашања посветен на домувањето, учесниците даваа одговори за тоа дали се сопственици на дом или живеат под наем, за (не)
задоволството од домот во кој живеат, дали во последните пет години имаат направено интервенции за подобрување на условите за живот во
домот и кои предмети за домаќинство ги поседуваат. На прашањето дали домот во кој живеат е во нивна сопственост или е изнајмен, 91,8% од
анкетираните се изјасниле како сопственици, 8,2% дека живеат под кирија, додека 0,1% изјавиле дека немаат дом. Бројот на сопственици е нешто
повисок меѓу учесниците од другите градови (93,4%) во однос на оние од Скопје (90,2%). Запрашани за тоа колку се задоволни од домот во кој
живеат, мнозинството (31,6%) немаат јасно дефиниран став, иако збирните проценти на делумно и многу задоволни учесници ги надминуваат
оние на малку и повеќе незадоволните од животните услови во домот. Сепак, две третини од анкетираните изјавиле дека не направиле промени
за подобрување на домот во последните пет години. Процентот на овие учесници е нешто повисок во другите градови (68,3%) отколку во Скопје
(61,9%). Во поглед на поседувањето на одредени предмети за домаќинството, 84,8% поседуваат фрижидер, 71,4% машина за перење алишта, 62%
имаат бања во домот, 60,2% имаат тоалет во домот, 42,4% изјавиле дека поседуваат компјутер, а само 14,9% се сопственици на автомобил. Фактот
што повеќе од третина од домаќинствата вклучени во истражувањето немаат бања и тоалет во домот е загрижувачки и повикува на попсежни
анализи за причините за оваа состојба (кои не мора да бидат исклучиво од финансиска природа) и евентуалните начини за нивно решавање.
Резултатите се прикажани во Табели/графикони 63, 64, 65, 66, 67 и 68.
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Меѓу учесниците кои се сопственици на домот во кој живеат, 73,9% изјавиле дека имаат поднесено барање за легализација, 16,8%
немаат поднесено такво барање, а 9,3% не се информирани за овој процес. Во поглед на ова прашање не беа забележани значајни разлики во
одговорите на учесниците од Скопје и оние од другите градови. Општо земено, само 21,8% од анкетираните имале помош при поднесувањето
на барањето за легализација. Само 7,6% од учесниците од Скопје имале помош при аплицирањето, додека овој процент е значително повисок за
учесниците од другите градови и изнесува 36%. Помош во најголем број случаи имале учесниците од Куманово (75,9%), Кочани (74,3%) и Штип
(54,8%), додека само 1,6% од учесниците од Топана (Скопје), 5,4% од Битола и 5,9% од Кичево пријавиле ваква помош. Резултатите се прикажани
во Табели/графикони 69, 70, 71, 72 и 73.
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38,3% од анкетираните одговориле дека имаат добиено одговор на нивното барање за легализација. Процентот на одговорени барања е
повисок во останатите градови (46,7%) отколку во Скопје (30%). Анализата на одговорите според општините на жителство покажа дека највисок
процент на одговорени барања има во Кочани (94,3%), Гостивар (64,1%), Прилеп (52,6%) и Штип (52,1%), додека Битола (25%), Куманово (27,6%)
и Шуто Оризари (Скопје) (29%) имаат најнизок процент на одговорени барања за легализација. Во најголем дел од одговорените барања (88,1%)
одговорот е позитивен. Разгледувањето на одговорите според општините на жителство покажа дека сите одговорени барања на учесниците од
Виница биле одобрени; речиси во сите други општини процентот на позитивно одговорени барања е висок. Исклучок се општините Битола, која
има најнизок процент на позитивно одговорени барања (57,1%) и највисок процент на неодредени одговори на барањата (42,9%); Куманово,
исто така, има релативно низок процент на одобрени барања (58,3%) и е општина со највисок процент на одбиени барања за легализација (25%).
Очигледни се позитивните ефекти од асистенцијата при поднесувањето на документите за легализација на имотот. Сепак, високиот процент на
одбиени барања или на добивање непотполни одговори (што значи пролонгирање на процедурите) би требало да бидат предмет на натамошни
анализи. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 74, 75, 76, 77 и 78.
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Невработеноста, недостигот од лични документи, лошата социо-економска состојба, несоодветните услови за домување се фактори кои
придонесуваат за неповолната здравствена слика на ромската популација. Истражувањата покажуваат дека половина од мажите и речиси две
третини од жените Роми/ки страдаат од хронични заболувања, а над 7% не се во можност да набават лекови за нивен третман (Влијанието на
социјалните детерминанти врз здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита во Република Македонија, 2015). Превентивната
здравствена заштита исто така не е на задоволувачко ниво, па имунизацијата на децата Роми се уште останува под националниот просек од 95%
(Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствената заштита од родов аспект, 2014).
Во блокот прашања посветени на здравствената заштита учесниците одговараа на прашањата кога последен пат биле на лекар, на забар,
на гинеколог (учесничките), дали се здравствено осигурани, дали некогаш им бил одбиен здравствен третман, како го оценуваат односот на
лекарите и медицинските сестри и дали некогаш биле навредени од страна на медицинскиот персонал. На прашањето „Кога последен сте биле
на лекар?“, најголем дел од анкетираните (70,2%) одговориле дека имаат посетено лекар во тековната година, 11,9% тоа го направиле минатата
година, додека 11,2% не се сеќаваат кога последен пат посетиле лекар. Анализата на одговорите според возраста ја издвои групата од 55 и повеќе
години старост, која во највисок процент (79,25%) посетила лекар во тековната година. Учесниците од Скопје (72,4%) во нешто повисок процент
изјавиле дека посетиле лекар во тековната година во споредба со учесниците од други градови (68%). Резултатите се прикажани во Табели/
графикони 79, 80 и 81.
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Една четвртина од анкетираните одговориле дека посетиле забар најмалку еднаш во тековната година, меѓутоа 40,1% изјавиле дека не
се сеќаваат кога последен пат биле на ваков преглед или интервенција. Анализата на одговорите според возраста на учесниците покажа дека
учесниците од помладите возрасни кохорти во поголема мера водат грижа за денталното здравје. Резултатите се прикажани во Табели/графикони
82 и 83.
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Една четвртина од учесничките во истражувањето изјавиле дека имаат посетено гинеколог во тековната година, но, исто така, 40,9% не
се сеќаваат на последната посета на гинеколог. Помладите учеснички (18-34 години) во повисок процент извршиле гинеколошки преглед во
тековната година, во споредба со другите возрасни групи. овој податок донекаде е очекуван, ако се има предвид дека се работи за возрасна
кохорта во репродуктивен период. Споредбата на одговорите според местото на живеење покажа дека учесничките од останатите градови во
нешто повисок процент (29,2%) биле на гинеколог во тековната година, споредено со учесничките од Скопје (21,3%). Генерално земено, процентот
на учеснички кои последите гинеколог во последните две години не е висок и упатува на потребата од сензибилизирање на жените Ромки за
важноста на овие прегледи. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 84, 85 и 86.
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Здравствената осигуреност претставува значаен чекор за обезбедување на соодветна здравствена заштита, особено за лицата кои живеат
во неповолни социо-економски услови. На прашањето дали се здравствено осигурени, 93,8% (збирен процент) од анкетираните одговориле дека
имаат здравствено осигурување. Од нив, 82,3% се осигурени лично, додека 11,5% имаат здравствено осигурување преку член на семејството.
Општиот процент на здравствено осигурени не варира во голема мера при споредбата на одговорите на учесниците од различни возрасни
кохорти. Сепак, најмладата група на учесници (18-34) во повисок процент добива осигурување преку член на семејството (14,9%). Оваа возрасна
кохорта, исто така, има и највисок процент на лица без здравствено осигурување (7,4%), во споредба со другите возрасни групи (за групата 35-54
овој процент изнесува 6,6%, а за групата на 55 – 3,8%). Анализата на податоците според родот покажа дека општиот процент на осигуренички е
нешто повисок, при што повисок е и процентот на осигуренички преку член на семејството. Мажите имаат повисок процент на неосигурени лица
– 7,7%, отколку жените – 4,4%. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 87,88 и 89.
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Споредбената анализа на одговорите на машките и женските учесници/чки на прашањето „Кога последен пат сте биле на лекар?“ покажа
дека жените во повисок процент (79,1%) посетиле лекар во тековната година во однос на мажите (62,4%). Не се покажа значајна разлика меѓу
мажите и жените во анализата на одговорите на прашањето „Кога последен пат сте биле на забар?“. Резултатите се прикажани во Табели/
графикони 90 и 91.
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6,3% од анкетираните изјавиле дека имале случај во кој им бил одбиен здравствен третман. Сепак, кога станува збор за односот на
медицинскиот персонал т.е. лекарите, општо земено, 38,1% од учесниците го оцениле како одличен, 22,8% како добар, 27,8% ниту добар ниту
лош, 7,6% како лош, а 3,7% како многу лош. Жените во повисок процент (збирен процент на „одличен“ и „добар“ – 65,5%) позитивно го оцениле
односот на лекарите во споредба со мажите (збирен процент на „одличен“ и „добар“ – 57%). Не се покажаа позначајни разлики во одговорите
на учесниците од различни возрасни групи, освен што најмладите учесници во нешто повисок процент негативно го оцениле третманот од
лекарите. Споредбата на резултатите според местото на живеење покажа дека учесниците од Скопје во повисок процент дале позитивна оценка
за лекарскиот третман во споредба со учесниците од другите градови. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 92, 93, 94, 95 и 96).
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Кога станува збор за проценката на односот на медицинските сестри, 38,8% од анкетираните го оцениле овој однос како одличен, 19,7%
како добар, 26,9% ниту добар ниту лош, 9,7% како лош, а 4,9% како многу лош. Како и во случајот со лекарите и на ова прашање жените во
повисок процент (збирен процент на „одличен“ и „добар“ – 61,6%) го оцениле позитивно овој однос во споредба со мажите (збирен процент на
„одличен“ и „добар“ – 55,7%). Мажите, пак, во повисок процент (збирен процент на „лош“ и „многу лош“ – 16%) негативно го оцениле односот на
медицинските сестри од жените (збирен процент на „лош“ и „многу лош“ – 13%). Не се покажаа значајни разлики во одговорите на учесниците
од различни возрасти. И во овој случај здравствениот третман од персоналот позитивно е оценет во повисок процент меѓу учесниците од Скопје,
отколку од учесниците од другите градови. На прашањето „Ви се случило да бидете навреден кога сте биле на лекар?“, 89,1% од анкетираните
одговориле негативно, додека 8,9% потврдиле таков случај. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 97, 98, 99, 100 и 101.
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Ситуацијата со општото образовно ниво кај Ромите е констатирана како незадоволителна во студиите посветени на овој проблем. И
покрај бројните мерки за подобрување на состојбите во оваа сфера, неписменоста и нискиот степен на образование кај оваа категорија на
население, продолжуваат да ја стимулираат спиралата на сиромаштија (National Vulnerability Report: Focus on Roma, 2006). Во блокот прашања
посветени на образованието учесниците даваа одговори за нивното образовно ниво, дали знаат да работат на компјутер, дали лично поседуваат
компјутер, дали оделе во градинка и дали знаат некој занает.
На прашањето „Кој степен на образование го имате завршено?“, 21% од учесниците одговориле дека немаат никакво формално
образование, 15,3% имаат завршено четврто одделение од основно образование, 39,4% имаат комплетирано основно образование, 7,1% имаат
завршено тригодишно средно образование, 8,2% имаат завршено четиригодишно средно образование, 0,3% вишо образование, 1,1% имаат
завршено високо образование, 0,5% се наоѓаат во процес на студирање, додека 6,8% се откажале од комплетирање на одреден степен на
образование. Анализата на образовното ниво според родот го покажа значително понискиот процент на комплетирано образование кај жените
на сите степени – основно, средно и високо. Анализата на податоците според возраста ја издвои групата од и над 55 години, која во споредба со
другите две возрасни групи, покажа пониски проценти на комплетирано образование на сите нивоа. Не беа забележежани драстични разлики
меѓу одговорите на учесниците од 18-34 години и оние од 35-54 години, освен повисокиот процент на учесници од 18 до 34 години кои имаат
завршено средно образование. Поразителен е податокот што по децениската борба за подобрување на образовната слика кај младите Роми,
само 2,6% од учесниците на возраст 18-34 години имаат комплетирано високо образование, додека само 1,3% се наоѓаат во процес на студирање,
а процентот на млади без образование е сѐ уште двоцифрен. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 102, 103 и 104.
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Споредбата на одговорите според родот и возраста на учесниците покажа дека во случајот на мажите, возрасната група над 55 години во
просек има најниско образовно ниво. Оваа група се издвојува со највисок процент на учесници со завршено четврто одделение од основното
образование (18%), највисок процент на учесници без никакво образование (16,7%), како и највисок процент на учесници кои се откажале од
стекнување со одреден степен на образование (7,9%), во споредба со другите две возрасни групи. Групата мажи на возраст 35-54 години има
највисок процент на учесници со завршено основно образование (50,3%) и тригодишно средно образование (11,3%). Најмладата група учесници
(18-34 години) има повисок процент на учесници со завршено четиригодишно средно образование (16,5%) и високо образование (4,6%) во однос
на другите две групи. Сепак, општо земено, оваа возрасна група не заостанува значително зад другите две кога станува збор за процентот на
учесници кои немаат никакво образование (13,8%) или кои се откажале од процесот на стекнување со одредено образовно ниво (5,7%).
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Она што се покажа како индикативно во одговорите на учесничките, споредени според возраста, е полошата образовна слика на
највозрасната група жени над 55 години. Имено, дури 40,1% од овие учеснички немаат никакво формално образование, а само 4.1% (збирен
процент од тригодишно и четиригодишно средно образование) имаат комплетирано некакво средно образование. Кога станува збор за возрасната
група 35-54 години, 26,8% од нив немаат никакво образование, околу половината имаат завршено четиригодишно или осумгодишно основно
образование, а само 8,5% (збирен процент) некакво средно или високо образование. И овде се забележува извесна позитивна тенденција кај
најмладите учеснички, кои имаат нешто повисок процент на комплетирано образование на сите нивоа, но далеку заостануваат зад своите машки
врсници. Резултатите се прикажани во Табела/графикон 105.
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Споредбата на одговорите според возраста и местото на живеење покажа дека возрасната група над 55 години од другите градови има
најнизок степен на комплетирано образование на сите нивоа (основно, средно и високо): 34% немаат завршено никакво образование, 22,5%
имаат завршено четиригодишно основно образование, 25,7% осумгодушно основно образование, а само 11,8% (збирен процент) некакво средно
образование. Учесниците од Скопје, општо земено, имаат повисок степен на комплетирано образование на сите образовани нивоа. Она што се
покажа интересно во анализата на податоците е најмладата група на учесници (18-34 години) од другите градови во Македонија. Имено, оваа
група има највисок процент на лица со завршено средно образование (збирен процент на тригодишно и четиригодишно средно образование) –
23,7%, нависок процент на учесници со завршено високо образование (4,8%), како и најнизок процент на лица кои се откажале од стекнување со
одреден вид на образование (4,1%). Споредено со нивните врсници од Скопје, освен подобрата општа образовна слика, оваа група единствено
потфрла кај процентот на учесници кои се немаат стекнато со никаков степен на образование (22,2%), додека за учесниците од Скопје овој процент
изнесува 16,2%. Резултатите се прикажани во Табела/графикон 106.
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На прашањето „Дали знаете да работите на компјутер?“, мнозинството (59,5%) од учесниците на возраст од 18 до 54 години одговориле
негативно. Анализата на одговорите според родот покажа дека додека половината од мажите на оваа возраст одговориле дека знаат да работат
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на компјутер, додека две третини од учесничките на возраст од 18 до 54 години не поседуваат никакви компјутерски вештини. Споредбата на
одговорите помеѓу двете возрасни групи (18-34 и 35-54 години) покажа дека иако 53,7% од најмладите (18-34) знаат да работат на компјутер,
само 28,7% од учесниците на возраст 35-54 години имаат некакви компјутерски познавања. Дополнително, споредбата на одговорите според
родот и возраста на учесниците покажа дека најголем дела од мажите на возраст 18-34 години знаат да работат на компјутер (67%). Во случајот на
жените, како општо, така и според возрасните групи овој процент е значително понизок. Имено, само 40,7% од жените на возраст 18-34 години и
21,6% од жените на возраст 35-54 години имаат некакви познавања за работа на компјутер. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 107,
108, 109 и 110.
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Запрашани дали имаат комјутер како лична сопственост, 67,1% од учесниците на возраст од 18 до 54 години одговориле негативно.
Споредбата на одговорите помеѓу двете возрасни групи покажа дека процентот на учесници на возраст 18-34 години кои поседуваат компјутер
е нешто повисок (38,6%) во споредба со учесниците на возраст 35-54 години (27,8%), но е далеку од задоволителен. Анализата на податоците
според родот покажа дека процентот на жени кои имаат компјутер во лична сопственост е многу понизок (22,9%) од оној на мажите (42,2%).
Споредбената анализа на одговорите според родот и возраста покажа дека најмладите мажи (на возраст 18-34 години) имаат највисок процент
сопственици на компјутер (49,8%) во споредба со мажите на возраст 35-54 години и жените. Загрижува податокот што само 27,6% од жените на
возраст 18-34 години и 18,2% од жените на возраст 35-54 години поседуваат компјутер.
Компаративната анализа на одговорите на прашањата „Дали знаете да работите на компјутер?“ и „Дали вие лично имате компјутер?“,
потврдија постоење на извесна корелација помеѓу поседувањето компјутер и имањето компјутерски вештини. Имено, 69,1% од учесниците кои
имаат копјутер знаат да работат на него, додека само 8,3% ги имаат овие познавања без да поседуваат компјутер. Резултатите се прикажани во
Табели/графикони 111, 112, 113, 114 и 115.
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85,4% од анкетираните одговориле негативно на прашањето „Дали сте оделе во градинка?“. Споредбата на податоците според возраста
на учесниците ја посочи, очекувано, групата на најмладите (18-34 години) како возрасна кохорта со највисок процент на учесници (21,9%) кои
посетувале установа за претшколска возраст. Процентот на овие учесници е значително понизок кај другите возрасни кохорти и изнесува 6,6%
за возрасната група 35-54 години и само 0,8% за возрасната група над 55 години. Не се покажаа значајни разлики при споредбата на податоците
според родот и местото на живеење на учесниците. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 116, 117, 118 и 119.
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Споредбената анализа на одговорите на прашањата „Дали сте оделе во градинка?“ и „Кој степен на образование го имате завршено?“ го
потврдува значењето на претшколските установи за образовниот успех подоцна во животот. Се покажа тенденција на зголемување на процентот
на лица кои посетувале претшколска установа во детството со повисокото ниво на образование што го имаат завршено. Имено, учесниците со
повисок степен на завршено образование во повисок процент изјавиле дека посетувале градинка во детството. Исклучок претставува групата со
завршено вишо образование, каде ниту еден учесник не посетувал (или барем не знае дали посетувал некаква претшколска установа), но тоа
се оправдува со фактот што вишото образование е дел од постар образовен систем, па се претпоставува дека се работи за повозрасни учеснци
и не постојат информации за достапноста на овие институции до овие маргинализирани групи во периодот на нивното детство. Воочената
тенденција на врзана за претшколското образование и повисоките образовни успеси може да се должи на повеќе фактори. Несомнено учеството
во претшколски установи придонесува за подобра адаптација на децата во образовниот систем, во поглед на социјализацијата со врсниците и
учењето на македонскиот јазик. Но, од друга страна, може да претставува индикатор за повисока општествена положба на семејството, во поглед
на поседувањето повисок материјален и културен капитал да овозможи повисоки образовни резултати кај децата. Резултатите се прикажани во
Табела/графикон 120.

88

На прашањето „Дали знаете некој занает?“ две третини (68,1%) од анкетираните одговориле негативно. Анализата на податоците според
родот покажа значајни разлики помеѓу учесниците и учесничките – само 15,4% од жените знаат некаков занает во споредба со 40,7% од мажите.
Компарацијата на резултатите според возраста не покажа некои позначајни тенденции, освен што најмладата возрасна група (18-34 години) во
нешто повисок процент (31,6%) изјавиле дека знаат некој занает. Не се покажаа значајни разлики при споредбата на податоците според местото
на живеење. Резултатите се прикажани во Табели/графикони 121, 122, 123 и 124.
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Едно од прашањата на кое учесниците имаа можност да одговараат беше врзано за самопроценката на дискриминацијата врзана
за Ромите. Ова прашање е значајно од аспект на утврдување на нивниот став за односот на Ромите како етничка група и поширокото
општество. Мнозинството од учесниците (48,9%) сметаат дека Ромите во Македонија се многу дискриминирани (24,6% сметаат дека Ромите се
дискриминирани, 19,4% дека се сосема малку дискриминирани, 3,8% дека не се дискриминирани и 2,6% дека не се воопшто диксриминирани).
Збирно, само 6,4% од учесниците сметаат дека ромската популација во Македонија не е подложена на дискриминација. Споредбата на
одговорите според родот покажа дека мажите посилно го застапуваат ставот дека Ромите се многу дискриминирани (52,3%) во споредба со
жените (45%). Не се покажаа некои позначајни разлики според возраста, освен што учесниците од највозрасната група во нешто понизок процент
го застапуваат овој став. Анализата на податоците според местото на живеење покажа дека уесниците од Скопје во поголем број се убедени
дека Ромите во Македонија се дискриминирани (25,8%) и многу дискриминирани (54,1%), од учесниците од другите градови (дискриминирани
– 23,4%, многу дискриминирани – 43,4%). Резултатите се прикажани во Табели/графикони 125, 126, 127 и 128.
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