
Пристап на Ромите до фондови – ПРФ

ИНИЦИЈАТИВА ЗА  
СОЦИЈАЛНА ПРОМЕНА – ИнСоК 

ИнСоК е здружение на граѓани формирано во 

март 2009. Визијата на ИнСоК е надградување 

на секој поединец и општеството во целина, 

што подразбира подигање на вредностите кон 

одржлив развој на демократските вредности, 

владеењето на правото/законот, човековите 

права и човековиот капитал, преку социјална 

промена и правичен национален развој. Целта 

на ИнСоК е секој поединец во општеството да 

го достигне својот максимален потенцијал во 

индивидуалниот развој, а воедно општеството 

составено од такви реализирани единки да 

функционира хармонично и во насока на 

заеднички одржлив развој. 

Основен принцип во работата на ИнСоК 

е да ги применува вредностите кои ги 

промовира: демократија, владеење на 

правото, човекови права и човеков капитал, 

почитувајќи го пристапот базиран на права, 

кој вклучува директна врска со човековите 

права, одговорност во работата, јакнење на 

поединците и групите и нивно учество во 

работата, и еднакви можности, со посебен 

фокус на ранливите групи, особено Ромите.

Повеќе информации на www.insoc.org.mk
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Контакт информации на МЦМС:

Е-пошта: mcms@mcms.mk
Телефон: +389 (0) 2 3065 381
Факс: +389 (0) 2 3065 298

Контакт информации на ИнСоК:

Е-пошта: insoc@insoc.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 614 2690
Факс: +389 (0) 2 614 2690

Поддржано од Фондациja Отворено општество-Будимпешта,  
грант од програмата МтМ

ПАРТНЕРИ

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА МЕЃУНАРОДНА  

СОРАБОТКА - МЦМС

Македонскиот центар за меѓунаро дна 

соработка (МЦМС) е орга ни за ција на 

граѓанското општество што верува 

во мир, хармонија и просперитет на 

луѓето во Македонија, на Балканот и 

глобално.

За исполнување на визијата, МЦМС ја 

дефинира својата мисија да предводи 

промени со нови и алтернативни решенија 

на општествените проблеми, кои влијаат на 

другите чинители и кои се вклучуваат во 

главните текови. Во својата работа, МЦМС 

се води од принципите на партиципација, 

транспарентност и одговорност, партнерство, 

толеранција, претпри емништво, одржливост 

и еднакви можности.

Повеќе информации на www.mcms.mk 



АКТИВ
НОСТИМтМПРФ

1„Да се направи максимум со фондовите 

на ЕУ за Ромите (МтМ)“ е иницијатива која 

се стреми да ги поврзе зацртаните цели за 

социјална инклузија на Ромите со развојните 

ресурси на ЕУ. Воспоставена е во 2008 година 

од страна на Фондациите Отворено општество.

Целта на МтМ е да ги усогласи обврските на 

владите со потребите на ромските заедници. 

На тој начин, ги спојува ромските заедници, 

локалните самоуправи и структурните фондови 

на ЕУ во сестрана, комплексна и насочена 

интервенција за вклучување на Ромската 

заедница во општеството. 

3 ПРФ сервисот нуди поддршка за:

ШТО Е МтМ?

 � генерирање на проектни идеи за 

вклучување на Ромите;

 � техничка помош во процесот на развивање 

на проектните идеи за вклучување на 

Ромите во апликации за конкурирање на ЕУ  

и други фондови;

 � зајакнување на капацитетите на граѓанските 

организации кои ги поддржуваат или 

застапуваат Ромите за подготовка на 

проекти за вклучување на Ромите;

 � техничка помош за спроведување на 

проекти за вклучување на Ромите  

(управување, набљудување);  

 � ко-финансирање на проекти за вклучување 

на Ромите (кога финансирањето е од ЕУ).

2Пристап на Ромите до фондови (ПРФ) е 

една компонента од МтМ. Основната улога 

на ПРФ е да им помогне на потенцијалните 

корисници на ЕУ фондови кои немаат доволно 

човечки и финансиски ресурси како и искуство 

во изготвување апликации релевантни за 

Ромските заедници. Преку асистенција за 

подготвување на предлог-проекти, преку 

обуки и застапување, ПРФ бара решенија 

за проблемите како што се: недоволната 

застапеност на приоритетите на ромските 

заедници на локално ниво, недостатокот на 

ресурси и искуство на ромските заедници, 

и комплексните бирократски процедури 

кои, доколку не се познаваат, го блокираат 

пристапот до ЕУ фондовите. Вклучувањето 

на Ромите во сите фази на проектот е главен 

елемент на оваа ПРФ интервенција.

Целта на ПРФ е придонес кон подобрена и 

одржлива социјална кохезија на Ромите преку 

обезбедување еднакви можности за нивно 

вклучување во користењето на фондовите. 

УЛОГАТА НА ПРФ АКТИВНОСТИ

Можете и вие да придонесете! 
Поднесете проектна идеја 

пополнувајќи го формуларот 
за проектни идеи кој може да 

го најдете на нашата веб страна 
www.prf.org.mk


