
  

 

КЉУЧ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

Град Шабац и партнери Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада и Висока 

школа социјалног рада из Београда су закључили Уговор о додели бесповратних средстава са 

Сталном коференцијом градова и општина, поводом реализације ‘’Јачање капацитета локалних 

и ромских заједница на територији Шапца за инклузивне процесе - УKЉУЧИМО СЕ (Kључ за 

инклузију)’’ који се спроводи у оквиру програма ,,Подршка ЕУ инклузији Рома - оснаживање 

локалних заједница за инклузију Рома”, финансираног од стране Европске уније.  

Формирање Покретног вртића, Покретне школице са развијеном волонтерском мрежом  

подршке и креирање Мреже за инклузију Рома – МИР као локалног механизма за промоцију 

инклузивности и смањења дискриминисаности, искључености и неједнакости припадника Ромске 

популације на територији Општине Шабац - су главне компоненте овог пројекта који ће трајати 15 

месеци. Пројекат доприноси оснаживању и унапређењу друштвеног положаја ромске заједнице 

на територији Града Шапца и јача механизме за  подизање нивоа свести о начинима ефективног 

превазилажења дискриминације ромске популације, а што за резултат има смањење стигме, 

искључености и остварења позитивног утицаја на ширу друштвену заједницу.  

У склопу пројектних активности предвиђена је израда едукативних материјала – лифлета, 

који за циљ имају информисање циљне популације о основним људским правима,  права на 

социјалну заштиту и како стећи то право, значај и улога образовања, како препознати 

дискриминацију и како је елиминисати. Такође, продукција видеа и ТВ прилога о положају Рома 

на територији Општине Шабац, инклузивним процесима и стратешким механизмима смањења 

сиромаштва и искључености ромске заједнице, биће креирани и емитовани на локалним 

медијима уз кампању на друштвеним мрежама. 

Обележавање Међународног Дана Рома и презентовање културног наслеђа ромске 

популације кроз фестивалски приступ - утицаће се на ниво свести припадника локалне заједнице 

Града Шапца о аутентичним културолошким вредностима Ромске популације и значају културне 

разноликости. 

Током реализације пројекта одржаће се бројне обуке које ће бити усмерене како на 

крајње кориснике, тако и за неформалну мрежу волонтера, професионалце и представнике 

организација цивилног друштва који раде на терену, али и за представнике медија. Циљ је да се 

кроз то мрежа волонтера оспособи за пружање психо-социјалне подршке деци и младима, да се 

ојачају координирани системи и механизми подршке. 

По окончању пројекта биће организована завршна конференција како би се интересне 

групе окупиле и размениле знања, информације  и искуства. 


