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Акција за вклучување на Ромите  
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Времетраење: 
октомври 2019 – октомври 2022 

Имплементатори:
Фондација Отворено општество  
– Македонија 

Здружение Центар за образовна 
поддршка „Дендо вас “ 

Фондација за образовни  
и културни иницијативи  
„Чекор по чекор “

во партнерство со Министерството 
за образование и наука 

Проектот е финансиран  
од Европската Унија.



Проектот имаше за цел да овозможи еднаков пристап, 
задржување и поголема проодност на децата Роми во 
основното образование. Воедно, проектот работеше на 
обезбедување инклузивна средина за учење, каде што ќе 
се почитуваат различностите и сите деца ќе се чувствуваат 
добредојдени и еднакво стимулирани да успеат во учењето.

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТОТ:
доделување стипендии за вклучување на што поголем 
број деца Роми во првиот циклус од основното 
образование, за да се намали финансискиот товар 
на ромските семејства поврзан со школувањето на 
нивните деца, да се мотивираат децата редовно да 
ја следат наставата и да напредуваат во следните 
одделенија;

поддршка на училиштата да ги трансформираат 
училниците во поинклузивна средина за учење, каде 
што ќе се почитуваат различностите и сите деца ќе се 
чувствуваат добредојдени и еднакво стимулирани да 
научат и да другаруваат.

ЗА ПРОЕКТОТ
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КОМПОНЕНТИ  

СТИПЕНДИИ

КОМУНИКАЦИЈА 
И ВИДЛИВОСТ 

НА ПРОЕКТНИТЕ 
АКТИВНОСТИ  
И РЕЗУЛТАТИ

ПОДДРШКА 
НА РОМСКАТА 

ЗАЕДНИЦА

ПОДДРШКА НА 
УЧИЛИШТАТА





СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ 
РОМИ ВО ПРВ ЦИКЛУС 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНА
 ГОДИНА 2019/2020 2020/2021 2021/2022

ВКУПЕН БРОЈ 
СТИПЕНДИИ ПО 

ОДДЕЛЕНИЕ
ДЕВОЈЧИЊА МОМЧИЊА

ПРВО  
ОДДЕЛЕНИЕ 282 320 / 602

777 
51%

738 
49%

ВТОРО 
ОДДЕЛЕНИЕ / 318 316 634

ТРЕТО 
ОДДЕЛЕНИЕ / / 279 279

ВКУПЕН БРОЈ 
СТИПЕНДИИ 282 638 595 1515

Стипендистите доаѓаа од  

74 основни училишта и  

33 општини низ државата.

СТИПЕНДИИ



ИМПЛЕМЕНТИРАНА ВО ПАРТНЕРСТВО  
СО ЗДРУЖЕНИЕТО ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНА 
ПОДДРШКА „ДЕНДО ВАС“

ПОДДРШКА НА 
РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА 

Во рамките на проектот  беа ангажирани 
60 асистенти за поддршка на ромската 
заедница. Нивна задача беше да ги 
зајакнат врската и соработката меѓу 
ромските семејства и училиштата, да им 
помогнат на родителите да ги обезбедат 
сите потребни документи за запишување 
во училиште, да ги мотивираат 
децата да одат на училиште и да ги 
исполнуваат училишните обврски, 
но и да идентификуваат одредени 
проблеми, како на пример, нередовност 
на наставата и за тоа да ги алармираат 
родителите. 

Проектот организираше онлајн обуки и 
координативни состаноци за асистентите 
за нивно поефикасно дејствување во 
заедницата, остварување на контактите 
со наставниците и посетите на ромските 

семејства, како и меѓусебна размена на 
стекнатите искуства и предизвиците со 
кои се соочуваат учениците и нивните 
семејства. 

Во соработка со локалните власти и 
училиштата, проектот организираше 
20 тркалезни маси во 17 општини на 
кои учествуваа родители Роми, како и 
претставници од општините, основните 
училишта и невладините организации 
активни во оваа област, образовните и 
здравствените медијатори. Овие јавни 
настани имаа за цел да ги мотивираат 
родителите да ги запишат децата во 
училиште и да ги поттикнат редовно 
да ги посетуваат часовите и во услови 
на пандемија, како и да ја зголемат 
соработката помеѓу училиштата, 
локалните власти и родителите.



СЕ ОДРЖАА  
20 ТРКАЛЕЗНИ МАСИ  
СО ЛОКАЛНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ И 
РОДИТЕЛИТЕ ВО  
17 ОПШТИНИ  
НА КОИ УЧЕСТВУВАА:

595 родители/старатели,
62 претставника од 24 училишта  
(наставници, директори, стручна служба), 

24 претставници од 17 општини.





ИМПЛЕМЕНТИРАНА ВО ПАРТНЕРСТВО СО  ФОНДАЦИЈАТА ЗА 
ОБРАЗОВНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИЈАТИВИ „ЧЕКОР ПО ЧЕКОР“

ПОДДРШКА  
НА УЧИЛИШТА

Во рамки на проектот беа доделени мали 
грантови на 47 основни училишта (19 од нив 
во учебната 2020/21 и 28 во учебната 2021/22 
година) за спроведување на иницијативи и 
проекти, кои преку игра и заедничко учество 
во воннаставните училишни активности 
имаа за цел да ги поттикнат интеракцијата и 
размената на знаење помеѓу учениците.

БРОЈ НА ДОДЕЛЕНИ МАЛИ ГРАНТОВИ  
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

2020/21 2021/22 ВКУПНО ГРАНТОВИ
19 28 47

Грантовите во висина од 2.500 евра вклучуваа 
набавка на дидактички материјали, училиштен 
прибор, спортски реквизити, училиштен 
мебел, библиотечен материјал, опрема, 
материјали за уредување на училишните 
дворови, како и мали адаптациски работи 
за уредување на креативни и пријатни 

училишни катчиња за учење и дружење на 
децата, родителите и наставниците. Овие 
грантови овозможија поддршка на основните 
училишта за развивање на активности кои 
промовираат еднакви можности за сите 
ученици со акцент на пониските одделенија, 
воспоставување позитивна клима во 
училиштето и трансформација на училницата 
или училишниот простор во инклузивна 
и стимулативна средина за учење, каде 
што секое дете ќе се чувствува прифатено, 
мотивирано и ќе има можност да ги развие 
своите потенцијали за учење и напредување.

За овие училишта беа организирани 
четиридневни обуки за социјална 
правда и препознавање и справување со 
дискриминација, на кои учествуваа вкупно 
153 наставници и претставници од стручните 
служби од 47 основни училишта од различни 
општини, каде што учат ученици Роми што беа 
стипендисти на проектот.



МАЛИ УЧИЛИШНИ ГРАНТОВИ – 2020 ГОДИНА МАЛИ УЧИЛИШНИ ГРАНТОВИ – 2021 ГОДИНА
ООУ „26 Јули“ - Шуто Оризари, Скопје
ООУ „Васил Главинов“ – Чаир, Скопје
ООУ „Рајко Жинзифов“ - Кисела Вода, Скопје
ООУ „Дане Крапчев“ - Гази Баба, Скопје
ООУ „Тошо Арсов“ - Штип
ООУ „Димитар Влахов“ - Штип
ООУ „Единство Башкими“ - Гостивар
ООУ „Саид Најдени“ - Дебар
ООУ „Санде Штерјоски“ - Кичево
ООУ „Христијан Карпош“ - Куманово
ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово
ООУ „11 Октомври“ - Куманово
ООУ „Илинден“ - Крива Паланка
ООУ „Панко Брашнаров“ - Велес
ООУ „Раде Кратовче“ - Кочани
ООУ „Добре Јованоски“ - Прилеп
ООУ „Гоце Делчев“ - Ресен
ООУ „Страшо Пинџур“ - Неготино
ООУ „Славчо Стојменски“ - Виница

ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп
ООУ „Браќа Рамиз-Хамид“ - Шуто Оризари, Скопје
ООУ „Братство Единство“ - Охрид
ООУ „Димитар Македонски“ – Аеродром, Скопје
ООУ „Гоце Делчев“ - Неготино
ООУ „Гоце Делчев“ - Тетово
ООУ „Григор Прличев“ - Охрид
ООУ „Христијан Карпош“ - Ранковце
ООУ „Јашар Беј Шкупи“ – Чаир, Скопје
ООУ „Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
ООУ „Кирил и Методиј“ - Тетово
ООУ „Климент Охридски“ - Битола
ООУ „Климент Охридски“ - Бутел, Скопје, подрачно училиште Визбегово
ООУ „Крсте Мисирков“ - Куманово
ООУ „Кузман Шапкарев“ - Кисела Вода – Драчево, Скопје
ООУ „Маршал Тито“ - Струмица
ООУ „Мустафа Кемал Ататурк“ - Гостивар
ООУ „Наум Наумовски Борче“ - Гази Баба, Скопје
ООУ „Никола Карев“ - Радовиш
ООУ „Стив Наумов“ - Гази Баба, Скопје
ООУ „Страшо Пинџур“ - Ѓорче Петров, Скопје
ООУ „Светозар Марковиќ” - Старо Нагоричане, подрачно училиште с. Алгуња
ООУ „Толи Зордумис“ - Куманово
ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево
ООУ „Ванчо Прке“ - Делчево 
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип
ООУ „Васил Главинов“ - Велес
ОУРЦ „Кочо Рацин“ - Битола

ЛИСТА НА УЧИЛИШТА ШТО ДОБИЈА ГРАНТОВИ  
ЗА МАЛИ УЧИЛИШНИ ИНИЦИЈАТИВИ И ПРОЕКТИ



153 наставници  
и претставници  
од стручните служби  
од 47 основни училишта 
учествуваа на обуките  
за социјална правда



НАЦИОНАЛНА МЕДИУМСКА КАМПАЊА

КОМУНИКАЦИЈА  
И ВИДЛИВОСТ  
НА ПРОЕКТОТ

БУКВА ПО БУКВА ИСПИШИ  
ЈА СВОЈАТА ИДНИНА
Почетокот на учебната 2020/2021 година 
беше одбележан со медиумска кампања 
„Буква по буква, испиши ја својата 
иднина“, чија цел беше едукација, 
мотивација и промоција на придобивките 
од образованието за иднината на децата 
и за квалитетот на живеењето. 

Двете видеа, кои беа емитувани на 6 
национални и на 6 локални телевизии, 
споделувани на социјалните медиуми и 
на веб-порталите, како и брендираниот 
автобус со брoj 19, кој сообраќа низ 
Скопје, испратија силна порака 

до јавноста – дека сите деца имаат право на 
квалитетно образование и дека сите имаме обврска 
да придонесеме кон исполнување на тоа право.

Сите информации за активностите и резултатите 
од проектот се објавуваат на фејсбук-страницата 
„Редовно на часови“.



#БукваПоБуква #ИспишиЈаСвојатаИднина #РедовноНаЧасови #AchovKiSikljovni #StayAtSchool



Оваа брошура е изготвена во рамки на 
проектот „Редовно на часови - Акција 
за вклучување на Ромите во основното 
образование“, финансиски поддржан 
од Европската Унија и спроведуван од 
Фондацијата Отворено општество – 
Македонија и партнерските организации: 

Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи „Чекор по чекор“ и 
здружението Центар за образовна 
поддршка „Дендо вас“.

Содржината е единствена одговорност 
на Фондацијата Отворено општество 
– Македонија и не нужно ги одразува 
ставовите на Европската Унија.

РЕДОВНО НА ЧАСОВИ
Акција за вклучување на Ромите  
во основното образование


