До:
Министерство за труд и социјална политика
Ул.Даме Груев бр 14
1000,Скопје

БАРАЊЕ
за формирање комисија/секторско тело
Почитувани,
Иницијативата на жени од Шуто Оризари е неформална група на активистки од ромската заедница,
која во рамки на своите активности врши теренски посети на жени и семејства од Шуто Оризари и од други
општини каде што живее ромско население, вршејќи едукации и информирање од областа на социјалната
заштита како и антенаталната заштита и репродуктивното здравје и права. Нашата мисија се состои од
унапредување на репродуктивното здравје на Ромките со оглед на нивните специфични потреби како
маргинализирана група во општеството.
Во овој период во кој се соочуваме со пандемијата во врска со Ковид-19 како параправнички ги
информираме домаќинствата за предвидените економски мерки кои се однесуваат за полесно справување
состојбата со која се соочуваме.
Една од мерките е брз, односно олеснет пристап до системот за гарантирана минимална помош на
семејствата кои се нашле во ризик поради пандемијата.
Согласно нашите информации од терен одлучувањето по однос на барањата ќе се одвива во рок од
два месеци, а во исто време центрите за социјална работа работат со намалени капацитети. Актуелната
ситуација со која се соочуваме е повеќе од алармантна за опстанок на овие материјално необезбедени
домаќинства, па согласно тоа бараме од Вас во рамки на Министерството за труд и социјална политика,
односно Центрите за социјална работа итно да се формира комисија или секторско тело кое ќе одлучува
во најбрз можен рок токму по однос на барањата кои сега ги поднесуваат овие лица кои се во социјален
ризик поради актуелната ситуација.

Се надеваме дека ќе излезете во пресрет на нашето барање и ќе ја прифатите оваа наша препорака,
Овие барања се поддржани од:
-,,ЕСЕ”-Здружение за еманципација,солидарност и еднаквост на жените-Скопје
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-,,ИРИЗ”-Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка-Скопје
- ,,Романо чачипе”-Здружение за развој и унапредување на ромската заедница-Скопје
-НВО ,,КХАМ”-Делчево
-ФООМ-Фондација отворено општество-Македонија
- НВО ,,Станица П.Е.Т”-Прилеп
-НВО ,,НРЦ”-Национален ромски центар-Куманово
-ХЕРА-Асоцијација за здравствена едукација и истражување
-,,Група за еднакви можности при вработување на жени ромки”-Скопје
- НВО ,,ЛИЛ”-Скопје
-Фондација ИДЕА Југоисточна Европа

Со почит,
Иницијатива на жени од Шуто Оризари
Ул. Индира Ганди бб, 1000 Скопје
e-mail: inicijativanazeni.sutoorizari@gmail.com
e-mail: salija82@hotmail.com
Одговорно лице
Салија Бекир Халим,
Тел:070308743
________________
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