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1. ЦИЉЕВИ РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РОМСКА ПИТАЊА
*Израда ЛАП-а за Роме у Граду Смедереву из 4 области : здравства,
образовања, запошљавања и образовања, култура и информисање
*Смањење процента Рома из Смедерева без занимања,
организовањем курсева за вариоце и шнајдере на радничком
универзитету у Смедереву
*Повећање процената информисаности Рома у Смедереву
објављивањем чланака о актуелним догађајима као и разним
афирмативним и другим акцијама битним за побољшање положаја
Рома у друштву
*Смањити опасност од поплава у насељу Мали Кривак чишћењем
ободног канала.
*Смањити број Рома правно не видљивих израдом личних
докумената
*Формирање Форума ромских НВО
Након формирања радне групе за израду ЛАП-а за Роме креће се
са израдом ЛАП-а из шест области : образовање, запошљавање,
становање, здравство, култура и информисање. Скупштина града
Смедерева, на 13. седници одржаној 2. јула 2009. године донела је
одлуку о доношењу ЛАП-а за унапређење положаја Рома у Граду
Смедереву 2009-2013.
Уз финансијску подршку УНДП-ја и Града Смедерева
организована је обука за 8 вариоца и 6 фризерки.Сви полазници су
обуку завршили веома успешно.Након ове обуке и добијених потврда о
завршетку исте, неки од кандидата учествоваће на конкурсу за
добијање средстава како би себи омогућили, уз помоћ локалне
самоуправе и донатора да оснују сопствени бизнис.Уз велики допринос
свих релевантних чинилаца, као и жељу младих људи ромске
популације да постану активни део друштвене заједнице и на тај начин
почну да решавају проблеме са којима се сусрећу и овај пројекат је
успешно спроведен.

Због лоше информисаности многи Роми у Смедереву нису били
укњучени у програме који су били покретани од разних нивоа власти,
ради побољшања њиховог положаја.Из тог разлога спроведен је
пројекта који је финансијски подржан од стране Министарства
културеи Града Смедерева, а партнерски спровели Град Смедерево
НВО ,,РИЦ ДРОМ“ и уредништва локалног писаног медија,,Наш
глас“.Наиме, објављивани су чланци о култури и традицији
Рома.Чланци су били објављивани у недељном листу“Наш глас“ на
једној страни.Правовремено и објективно информисање допринело је
да се побољша информисаност ромске популације, њихова
интегрисаност у друштвену заједницу и створи су се бољи услови на
локалном нивоу.Садржина објављених чланака изузетно је допринела
да и локално становништво боље упозна Роме,њихову културу и
традицију и тако отклони предрасуде и стереотипе о њима.
Као резултат успешне сарадње УНХЦР-а и градске управе
омогућен је накнадни упис у матичне књиге рођених за дванесторо
деце Ромске националности.
У Граду Смедереву је постојало осам НВО, тако да је било
немогуће успоставити успешну сарадњу са свима.На иницијативу
канцеларије за ромска питања формиран је форум ромских НВО са
којим је успостављена успешна сарадња.Град Сммедерево је у циљу
успешне сарадње Форуму ромских НВО понудио логистичку и
техничку подршку.
Успостављена је успешна сарадња између канцеларије за ромска
питања и локалних институција. Један од резултата успешне сарадње је
и израђен и усвојен ЛАП у чијој су изради учествовали представници
локалних институција.
Канцеларија за ромска питања је посредовала и у добијању
личних докумената за интерно расељене Роме.На тај начин
успостављена је успешна сарадња са измештеним матичним службама
за Косово.

