
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОМА ПЛУС прв билтен 
 Зајакнување на писменоста и нумерички вештини  кај Ромите 

РЕЗИМЕ  

 
Ромите го сочинуваат најголемото етничко малцинство во 

Европа и со векови сочинуваат интегрален дел од 

европското општество. Но, и покрај напорите на 

национално и европско ниво за подобрување на 

заштитата на нивните основни права и нивната социјална 

интеграција, многу Роми сè уште се соочуваат со тешка 

сиромаштија, длабока социјална интеграција и бариери за 

остварување на нивните основни права. 

Овие проблеми влијаат на нивниот пристап до 

висококвалитетно образование, што, пак, ги поткопува 

нивните идни можности за вработување и приходи, 

условите за домување и здравствената состојба. 

Подобрувањето на образовната ситуација на Ромите е 

критичен тест за способноста на ЕУ да постигне напредок 

во вклучувањето на сите екстремно маргинализирани и 

социјално исклучени групи. 

 

 
РОМА ПЛУС ЦЕЛИ  

 

Главната цел на проектот РОМА ПЛУС е развивање на ново 

просперитетно искуство за учење на врсници за возрасни 

Роми (со ниска писменост), со цел да се зголеми 

атрактивноста на обуката и да се намали стапката на 

осипување кај ромската популација, а истовремено да се 

подобрат вештините и компетенциите на возрасните 

Обучувачи и наставници во употребата на нови техники за  

обука на возрасни, приспособени на потребите и особеностите  

возрасна ромска популација со ниска писменост. 

 Примарната цел ќе се постигне преку развој на: 

1. . Отворени образовни ресурси (ООР) за едукатори кои 

работат со возрасни Роми со ниска писменост, за да се 

подобрат нивните релевантни компетенции. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Б р о ј  1 — н о е м в р и  2021 

РОМА ПЛУС во бројки 

» 2-годишен проект (ноември 20 – ноември 22) 

» 4 Партнери од 4 земји 

» +170 Возрасн и Р оми (ученици и едукатри) ќе ги 

подобрат своите вештини и знаења 

» +3 Ромски претставници и здруженија кои дејствуваат 

како „амбасадори“ да го шират зборот и да ги 

сензибилизираат другите 

» +6 оранизации од релевантни чинители опремени 

со нови вештини, знаења и ресурси способни 

подобро да им помогнат на Ромите 

» 4 Транснационални состаноци 

» 4 Мултиприцирани настани 

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската 

Комисија. Овој документ ги одразува само гледиштата на 

авторот и Комисијата не може да биде одговорна за каква 

било употреба на информациите содржани во него. [Број на 

проект: 2020-1-MK01-KA204-077862] 



 
 

 
 

2. Материјал за учење на врсници кој ќе биде насочен 

кон нискоквалификуваните возрасни Роми, создавајќи 

искуство за учење што ќе го зголеми нивното ниво на 

писменост. 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 
Во текот на своето 2-годишно времетраење, РОМА ПЛУС има 

за цел да ги испорача следниве резултати: 

 

 Зголемено знаење за новите методологии за обука 

на возрасни со специфичен фокус на возрасните 

Роми; 

 Поединците ќе имаат подобро разбирање за 

достапниот материјал за обука и активностите за 

учење од врсници; 

 Зголемено прифаќање на возрасната ромска 

популација преку нивно зголемување на вештините 

за описменување; 

 Ќе се постигне поголема промоција и подигање на 

свеста за потребата и процесот на усовршување на 

возрасните Роми; 

 

 Ќе се постигне активно вклучување на 

засегнатите страни (Ромски 

здруженија/претставници) од сите релевантни 

области (локално, регионално, национално 

дури и ниво на ЕУ) и унапредување на 

соработката меѓу давателите на образование 

за возрасни и поединците (Возрасни ученици 

Роми) за надградба на нивните вештини за 

описменување ; 

 Зголемена свест и видливост за Europass 

Еуропас кајзасегнати страни; 

 Здруженијата на претставници на Ромите ќе 

имаат можност да ја прошират својата свест 

за важноста на писменоста кај ромската 

популација. 

 
 

ДОЛГОРОЧНА ПРИДОБИВКА  

 
Долгорочната придобивка на РОМА ПЛУС е да ги 

зајакне културните, образовните и социјалните врски 

меѓу Република Северна Македонија, Грција и 

Бугарија, зголемувајќи го просперитетот за сите и 

надвор од возрасните Роми. 

 

Придружете ни се и раширете ја веста! 

Додека нашите партнери се подготвуваат за следните чекори од проектот, има многу можности во секоја земјите за да 

се вклучите  во проектот! 

Посетете го нашиот веб сајт: Roma.plus.eu и следете не Facebook facebook.com/RomaPus и на Linkedin linkedin.com/RomaPlus. 

 

Конзорциумот: 
 

 

Citizens Association for 

Support of Marginalised 

Groups Roma Resource 

Center Skopje (North 

Macedonia) 

Amalipe Center for 

Interethnic Dialogue and 

Tolerance 

(Bulgaria) 

Symplexis 

(Greece) 

 
BK CON Consult 

(Germany) 

 
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Овој документ ги 

одразува само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за 

каква било употреба на информациите содржани во него. [Број на проект: 2020-1-
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