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Projekat FINALLY prezentovan na konferenciji o Ekonomskoj emancipaciji Roma 

U periodu od 17. do 18.  juna, u glavnom gradu Crne Gore, 

Podgorici, održana  je konferencija pod nazivom Ekonomska 

emancipacija Roma. Vlada Crne Gore,  kao  aktuelna država 

predsedavanja  inicijative poznate kao Dekada za uključenje 

Roma 2005‐2015, bila je pokrovitelj ove konferencije.  

Ms.  Marjeta  Gašperčič,  direktor  RIC  Novo  Mesto,  koja 

rukovodi  Grundtvig  Multilateralnim  projektom  FINALLY, 

predstavila  je  prisutnima  projekat  finansijskog 

opismenjavanja  Roma,  nakon  čega  se  razvila  plodna 

diskusija.  Sve  prezentacije  sa  konferencije  nalaze  se  na 

internet  stranici  Dekade  za  uključenje  Roma,  a  pristup  je  moguć  sa  sledećeg  linka: 

http://romadecade.org/egy‐cikk.php?hir_id=9761  

Dekada za uključenje Roma 2005‐2015  jedinstven  je primer političke rešenosti vlada Evropskih država da 

otklone  diskriminaciju  Roma  i  neprihvatljiv  jaz  između  romske  i  drugih  populacija  u  društvu.  Radi  se  o 

incijativi međunarodnih  razmera koja okuplja vlade  i nevladine organizacije, kao  i  civilno društvo Roma. 

Dekadom  se upravlja preko predsedavanja  koje  se  rotira  jednom  godišnje,  a  trenutno predsedava Crna 

Gora. Jedan od prioriteta u periodu predsedavanja Crne Gore je suočiti se sa problemom siromaštva Roma 

kroz ekonomske vidove emancipacije. Ovaj događaj je sagledan kao prilika za katalizaciju ideja za direktnu 

podršku  vlada u ekonomskom  jačanju Roma, praktično  kroz prezentaciju  i  razmatranje primera najbolje 

prakse projekata koji se trenutno implementiraju. 

 
Projekat FINALLY nastavlja sa razvojem kursa za obuku 

 U periodu od 12. do 15. maja ove godine, u Grčkoj je održan 

radni  sastanak  parnera  na  projektu  FINALLY.  U  fokusu 

sastanka  bilo  je  razmatranje  zabeleženog  napretka  u 

realizaciji  projekta,  upoznavanje  sa  kursem  obuke  i 

predlogom metodologije  za  pilot  implementaciju  obuke. U 

početku  su predlogom projekta bila predviđena  tri modula 

za  obuku.  Na  osnovu  diskusije  unutar  konzorcijuma  i 

rezultata  dobijenih  iz  procene  potreba  korisnika  kursa  u 

zemljama  u  kojima  će  se  eksperimentalno  izvoditi  obuka, 

konzorcijum  je uključio  i četvrti modul. Tri osnovna modula 

za FINALLY kurs su „Planiranje prihoda i rashoda u domaćinstvu“, „Štednja za budućnost“ i „Pozamljivati uz 

oprez“. Važan deo obuke uključiće i pitanja koja mogu imati uticaj na zapošljavanje i obrazovanje Roma, a 

koja  su  procenjena  važnim  preduslovom  za  uključenje  na  tržište  rada  i  uvećanje  dohotka  porodica. Uz 

upotrebu  inovativnih  instrumenata u nastavi, projekat  će nastojati da uveća nivo  finansijske pismenosti 

Roma i unapredi uslove u kojima ova populacija živi.  
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Fakultet snova  

Desetog  oktobra  ove  godine,  Sofijski  Health  and  Social 

Centre je u romskom naselju „Fakulteta“ pokrenuo Školu za 

kreativne  aktivnosti  i  obrazovanje.  Projekat  „Fakultet 

snova“  zajednički  realizuju  Transformers  Association, 

Compote  Collective  and  Health  and  Social  Development 

Foundation.  

Ideja  koja  je  dovela  do  ovog  projekta  rodila  se  pre  dve 

godine  iz  stripa  koji  je  kreiralo  devetoro  dece  iz  ovog 

naselja, a koji je opisivao o čemu ova deca snevaju.  

Otvaranju je prisustvovalo mnogo gostiju, uključujući i gradonačelnika Sofije, Jordanku Fandakovu. Deca iz 

dečijeg obdaništa Health and Social Centre, kao i muzičke škole „L. Pipkov“ zabavljala su prisutne mizičkim i 

scenskim izvođenjima.  

Od izolacije do emancipacije – Romi iz Aghia Varvare, Atina 

Značajan deo istraživanja, koje je prethodilo pripremi FINALLY kursa i razvoju nastavnih metoda, sproveden 

je u  romskoj zajednici Aghia Varvava, opštini na zapadnom obodu Atine, koja okuplja  različite društvene 

grupe, uključujući  i Rome. Suprotno od uobičajenog profila niskog stepena obrazovanja, nezaposlenosti  i 

isključenosti iz društva, stanovnici Aghia Varvare, romske nacionalnosti, već su dostigli status srednje klase, 

i to za manje od jedne decenije. Obrazovni status je takođe značajno unapređen u protekle dve decenije, 

na primer, mnogi mladi Romi stekli su odgovarajuće diplome i nastavili svoje školovanje na Univerzitetima. 

Već  u  devedesetim,  13,34  procenata  Roma,  muškog  pola,  završilo  je  školovanje  u  devetogodišnjim 

programima obaveznog školovanja. Na žalost učešće žena je daleko niže.  

Dobrodošlica koju su nam poželeli studenti, nastavnici, preduzetnici, predstavnici zajednice i medijatori koji 

rade  u  romskoj  zajednici,  a  koji  su  uspešno  okončali  program  European  Training  Program  for  Roma 

Mediators  (ROMED),  uverili  su  nas  da  projekat  FINALLY može  imati  dugoročne  efekte  na  ovu  i  druge 

romske zajednice širom države.  

Više golova iz jednog udarca  

 Ekonomski  fakultet  Univerziteta  u  Nišu,  kao  deo 

redovnih  aktivnosti  na  promociji  svoje  obrazovne 

aktivnosti, svake godine početkom maja organizuje „dan 

otvorenih  vrata“  za  buduće  studente. Ovo  je  prilika  za 

sve zainteresovane da se upoznaju sa onim čime se ovaj 

fakultet  bavi.  Ovom  prilikom  Fakultet  je  takođe 

organizovao  susret  sa  predstavnicima  srednjih  škola, 

kojima  je  predložena  saradnja  u  okviru  realizacije 

projekta FINALLY.  

Predstavnici  srednjih  škola  rado  su  prihvatili  da  uzmu 

učešće  u  aktivnostima  obuke  predavača,  koja  je  sastavni  deo  ovog  projekta,  a  koju  po  planu  treba 

realizovati početkom 2015. godine. Na osnovu nacionalne  regulative, potrebno  je da nastavnici  srednjih 
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škola kontinuirano obavljaju svoje stručno usavršavanje kako bi aktuelizovali svoja znanja i veštine. Uz ovu 

uzajamno korisnu saradnju, Ekonomski  fakultet  će ojačati veze sa ključnim stejkholderima,  i  time ojačati 

svoju poziciju vodeće visoko‐obrazovne institucije u oblasti ekonomije i poslovnih studija u Srbiji. Pružajući 

stručno usavršavanje kroz obuku osmišljenu za posebne namene, Ekonomski fakultet pomaže nastavnicima 

srednjih škola da stiču nova  iskustva  i učine prvi korak u potpuno novoj oblasti edukacije odraslih osoba  i 

osoba  sa posebnim potrebama. Na ovaj način  se  takođe postavljaju osnove održivosti  rezultata FINALLY 

projekta.  

Pored  toga,  Fakultet  nastavlja  dobru  praksu  omogućavanja  upisa  Roma  na  prvu  godinu  osnovnih 

akademskih studija kroz oblik posebne privilegije. Naime, dva procenta svih novo‐upisanih studenata prima 

se  sa  takozvane  „afirmativne  liste“  predviđene  za  manjinske  nacionalne  grupe  i  osobe  sa  posebnim 

potrebama. U dosadašnjoj praksi to su većinom bili studenti iz romske populacije. 

  

 

 

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Evropske Komisije. 
Ova publikacija (sredstvo komunikacije) odražava isključivo stavove autora, i Komisija ne može da se smatra odgovornom za bilo 

koju upotrebu informacija koje su u njoj sadržane 
 

 
Kontakt: 

Centar za razvoj i obrazovanje Novo mesto 
Topliška cesta 2 
8000 Novo mesto 

Slovenija 

E‐mail: gabi.ogulin.pocrvina@ric‐nm.si 
 

 
 


