
24.01.2020. 
Представљен пројекат „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада у 
Краљеву“ 
 

Град Краљево у партнерству са невладином организацијом „Праксис“, од 4. 
септембра 2019. године, спроводи петнаестомесечни пројекат „Унапређење 
положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“. Пројекат се реализује у 
склопу грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома“, који финансира Европска унија, а спроводи Стална 
конференција градова и општина. 
 Помоћник градоначелника ресорно задужен за социјална питања Марко 
Матовић изразио је задовољство што град Краљево у сарадњи са невладином  
организацијом „Праксис“ реализује пројекат „Унапређење положаја Рома и 
Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“.  

„Реч је о пројекту чија је укупна вредност нешто мања од 55.000 евра, где 
смо заједничким снагама, Европска унија, организција „Праксис“ и град Краљево 
удружили финансијска средства. Акценат је на обуци једног броја припадница 
ромске популације за занимање шивача, што је актуелно у овом тренутку у нашем 
граду, с обзиром да од недавно постоји фабрика „Еуротај“ која се бави том врстом 
делатности“, појаснио је Матовић. 

Како је истакла представница невладине организације „Праксис“ Марија 
Дражовић, ова акција од стране града у партнерству са „Праксисом“ темељи се на 
кључном изазову када је реч о унапређењу положаја ромске националне мањине у 
локалној заједници, тачније о унапређењу услова за запошљавање, јер бројне 
студије указују да је област рада и запошљавања кључан простор за интервенцију.  

У граду Краљеву према званичној статистици има 1266 лица ромске 
националне мањине, а према подацима Националне служба за запошљавање, из 
јануара 2019. године, 464 лица ромске националне мањине се налази на 
евиденцији, од којих 201 лице су Ромкиње. 

„Од 464 лица са евиденције, 411 њих је без квалификација, где смо видели 
прилику за интервенцију. Осим активности обуке за шиваче, имамо још две важне 
компоненте на пројекту. Прва група активности јесте подизање свести код ромске 
популације, односно информисање о праву на рад, могућностима за 
запошљавање, процедурама, механизмима заштите права, са нарочитим фокусом 
на дискриминацију. Друга компонента је видљивост, где сматрамо да би деловали 
и да би сузбијали проблем дискриминације, важно је да сви заједно подиземо 
свест код шире јавности“, истакла је Дражовић, па истакла: 

„Веома је важно што град Краљево препознаје цивилни сектор као ресурс, 
што говори о транспарентности, одговорности и партиципативности од стране 
града, а у контексту реформе јавне управе, и драго ми је да смо се нашли ту, као 
цивилни сектор релевантан у фактору решавању, односно унапређењу, положаја 
како мањина тако и других друштвених група.“ 

Основни циљ пројекта „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на тржишту 
рада у Краљеву“ је допринос унапређењу социјалног и економског положаја 
ромске популације у Краљеву, кроз побољшање услова за запошљавање 
подизањем стручних компетенција и конкурентности на тржишту радне снаге и 
сузбијањем дискриминације у области запошљавања Рома и Ромкиња. 



Посебна група активности усмерена је на медијску кампању у циљу 
сузбијања дискриминације Рома и Ромкиња у области запошљавања, тако да ће 
током периода имплементације пројекта посебна пажња бити посвећена 
промовисању циљева и резултата активности у сарадњи са представницима 
локалних медија, као и публиковањем информација о пројекту путем електронских 
медија, на интернет страници и друштвеним мрежама Праксиса. 

 


