ПОКАНА
Тркалезна маса
Спроведувањето на стратегијата за Роми
и политиките за вработување
18 Септември, 2018
Центарот за Економски Анализи – ЦЕА и Институтот за Истражување и Анализа на Политики – Ромалитико,
организираат тркалезна маса на тема Спроведувањето на стратегијата за Роми и политиките за
вработување, која ќе се одржи на 18.09.2018 (вторник).
Стратегијата за Роми во РМ 2014-2020 година е клучниот и водечкиот стратешки документ врз основа на која
се креираат политиките за поголема интеграција на Ромите во сите општествени сфери. Рокот на важност на
стратегијата се ближи кон крајот на втората половина. Преку оваа тркалезна маса сакаме да дискутираме за
прашањата за тоа Дали контекстот и целите на стратегијата се уште валидни? Дали политиките и мерките во
клучните сфери го дале посакуваниот ефект? Дали институционалната поставеност и координација се на
задоволително ниво?, како и за Политиките за труд во делот на поголема активација на невработените и до кој
степен досегашните мерки за активација дале резултат. Оваа дискусија треба да даде можност за рефлексија
на сработеното како и на очекуваните предизвици во следниот период.
Истовремено ќе бидат претставени извештајот за спроведување на стратегија како и наоди од анализата на
запознаеност на невработените лица со процесите е за евиденција во националните регистри за невработени
лица и препреките со кои се соочуваат.
Ве покануваме на активно учество на тркалезната маса бидејќи сметаме дека со Вашето учество ќе дадете
значителен придонес.
Вашето присуство Ве молиме да го потврдите на следниот е-маил romaintegration2017@gmail.com или
пак по телефон 02/2444 766 или 078/327845 најдоцна до 16.09.2018 година
Со задоволство го очекуваме Вашето учество.
Со почит,
Тимот на проектот
Граѓанското општество за интеграција на Ромите – Во сенка

Центар за економски анализи (ЦЕА), Скопје
Институт за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико, Скопје

АГЕНДА
Тркалезна маса: Спроведувањето на стратегијата за Роми и политиките за вработување
18 Септември, 2018, Холидеј Ин, Скопје
10h45

Регистрација на учесници

11h00

Тема 1: Колку ефективно јас проведуваме стратегијата за Роми на РМ?

Отворање/
Модератор:

Весна ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА, Постар Економист, Проектен Координатор, Центар за
Економски Анализи (ЦЕА)
Аксел АХМЕДОВСКИ, Министер без ресор одговорен за спроведувањето на Стратегијата за
интеграција на Ромите

Говорници:

Мабера КАМБЕРИ, Раководител на сектор за координација и техничка помош на
министерот, Министерство за труд и социјална политика
Презентација: Осврт на степенот на проведување на стратегијата во 2016 и 2017 година –
Извештај во Сенка
Елвис ШАКИРИ, Проектен Координатор, Ромалитико
Ана Марија ПЕТРОВСКА, Истражувач, Центар за Економски Анализи (ЦЕА)
П и О/Дискусија
12h30
12h45

Кафе пауза
Тема 2: Политиките за вработување: Колку се ефективни активните мерки за вработување?
Фокус на Ромите

Отворање/
Модератор:
Говорници:

Елвис ШАКИРИ, Проектен Координатор, Ромалитико
Младен ФРЧКОВСКИ, Советник - Развој на политики и мерки за вработување, Министерство
за труд и социјална политика
Вељка ЈУРАН, Раководител на одделението за услуги за вработување, Агенцијата за
вработување на Република Македонија
Презентација: Знаат ли невработените зошто и како да се евидентираат како невработени:
активни, пасивни или неевидентирани – Наоди од истражување
Алберт МЕМЕТИ Проектен Координатор, Ромалитико
Весна ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА, Постар Економист, Проектен Координатор, Центар за
Економски Анализи (ЦЕА)

П и О/Дискусија
14h00

Освежување – Коктел

Организирано:
Центар за економски анализи (ЦЕА), Скопје
Институт за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико, Скопје
Во рамки на проектот:
Civil Society for Roma Integration - In the Shadow / Граѓанското општество за интеграцијата на Ромите – Во сенка, спроведуван од ЦЕА и
Ромалитико. Проектот е поддржан со грант од Институт Фондација Отворено Општество во соработка со Ромски Иницијативи на
Фондација Отворено Општество.

