“Зајакнување на ромските деца и семејства во оствраување на нивните права”

Повик за ангажирање на консултант за
Подготовка на Основна Анализа за пречките во пристапот до парични права за деца
од социјална заштита помеѓу ромските заедници во општините Прилеп, Битола,
Штип, Куманово, Шуто Оризари и Ѓорче Петров

26 Октомври 2016, Прилеп

Позадина на проектот
Проектот “Зајакнување на ромските деца и семејства во оствраување на
нивните права” започна со реализација во јули 2016 година и е финансиски поддржан
од канцеларијата на УНИЦЕФ – Скопје.
Проценката на УНИЦЕФ 1 од 2012 година во врска со системот на детски
додаток во земјата, објави дека бројот на корисници на клучните права од детски
додаток опаѓа брзо и дека овие бенефиции не стигнуваат до најсиромашните
домаќинства со деца. Имено, бројот на семејства кои добиле детски додаток бележи
намалување од 40% од 2008 до 2010 година. Со само еден од пет корисници меѓу
најсиромашните 10% од населението, социјалната помош поврзана со децата не
стигнува до оние кои се најмногу изложени на шок и ранливост. Главните недостатоци
се идентификувани во тоа што луѓето се погрешно информирани за критериумите и
дека процедурите за аплицирање се многу сложени и скапи.
Иако постои општ недостаток на информации за детски додаток и
критериумите за остварување на правото споредено со други бенефиции, се чини дека
постои поделба во однос на информирањето на луѓето кои живеат во урбаните центри
и руралните области. Луѓето кои живеат надвор од главниот град се борат за да
добијат информации и не се секогаш свесни за документација која е потребна и на тој
начин повеќе се потпираат на ЦСР. Најчесто се работи за ромски семејства кои се
изложени на постојана сиромаштија и сиромашните земјоделски семејства кои
најчесто се погодени од природни катастрофи и ризици.
Со цел да се адресира погоренаведената проблематика, РOMA С.О.С. ќе
спроведе кампања за јавно информирање за процесот за аплицирање и потребната
документација за паричните права за деца. Јавната кампања ќе биде спроведена во
општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Шуто Оризари и Ѓорче Петров. За
потребите на оваа кампања, консултантот ќе биде задолжен да изготви основна
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http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/UNICEF_Child_Benefits_MK_za_web(1).pdf

(baseline) анализа за моменталната состојба со користењето на паричните права за деца
помеѓу ромските заедници во овие општини. Анализата ќе биде резултат на: анкета на
ставовите на Центрите за социјална работа; и дискусии во фокус групи со
потенцијални корисници на парични права за деца.2
Во рамките на оваа консултантска активност, ќе се очекуваат следните
резултати:
•

Подготовка на Методологија и алатки за спроведување на основната анализа,

•

Спроведување на истражување (деск-топ истражување, длабински интервјуа и
фокус групи со Роми, анкета на Центрите за социјална работа),

•

Подготовка на Основна Анализа,

•

Редовна консултација и комуникација со проектниот тим од здружението
РОМА С.О.С.

•

Организирање на координативни средби со проектниот тим,

•

Координација и соработка со локалните партнер организации, вклучени во
реализација на проектот во таргетираните општини, кои ќе понудат логистичка
поддршка.3

Временска рамка

Ќе биде ангажиран еден консултант со вкупно 30 дена консултациски
ангажман, почнувајќи од 09.11.2016 година.
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Пораките за комуникација и сите ПР материјал ќе бидат развиени во соработка со Министерството за
труд и социјална политика и ПР агенција идентификувана од страна на УНИЦЕФ.
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Баирска Светлина – Битола, ЛИЛ – Ѓорче Петров, АМБРЕЛА – Шуто Оризари, ДАЈА – Куманово,
ЗМОЧП – Штип.

Квалификации на кандидатите
•

Високо образование, правни или социјални науки,

•

Искуство во пишување на студии и/или општествени истражувања мин. 3
години,

•

Искуство во користењето на техники за прибирање и анализа на податоци,

•

Претходно искуство со работење во ромските заедници и со локални
институции, ќе се смета за предност.

Начин на аплицирање
Апликациите треба да содржат:
•

Резиме на кандидатите (CV).

•

Мотивационо Писмо

•

Понуда за цена на услугата изразена во денари за еден консултантски ден, како
и вкупна цена.

Понудите да се достават на емаил: snesime@yahoo.com (Несиме Салиоска, проектен
координатор) и до klimentina@romasosprilep.org (Климентина Ѓорѓиоска, проектен
асистент) во ПДФ заклучен формат најдоцна до 02 ноември 2016 година.

