
ROMA DEMOCRATIC DEVELOPMENT
ASSOCIATION

„SONCE“ ТЕTOVO

Str. Ivo Lola Ribar no: 381/3 Тetovo www.sonce.org.mk +389 44 352 390 info@sonce.org.mk

До: Градоначалник на Општина Гостивар

Претседател на Советот на Општина Гостивар

Предмет : Реакција во однос на иземањето на дневен ред на точката за усвојување на

локалните акциони планови во Советот на Општина Гостивар

Почитувани,

Асоцијација за Демократски Развој на Ромите СОНЦЕ - Тетово, како ваш партнер во рамките на

РОМАКТЕД програмата „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на

локално ниво“ и потпишаниот Меморандум за Разбирање со општините, Советот на Европа и

Министерството за труд и социјална работа ги поддржува процесите кои водат кон

унапредување на положбата на Ромите на локално ниво.

Во рамки на Програмата се формираа и/или реактивираа Акциските Групи на Заедницата, во

која учествува зема ромската заедница и ромкси НВОа, достапна и отворена за сите

заинтересирани кои сакат да учествуваат во неа. Во понатамошниот дел на импелемтација на

Програмата ќе се работи на изготвување на оперативен план кој ќе биде усогласен во

заедничка соработка од страна на Заедницата и Институционалната Работна Група

(претставници на раководители или номинирани лица на одделенија/сектори).

АДРР СОНЦЕ како национална контакт точка на РОМАКТЕД програмата не се согласува со

дејствието на Советникот и изразува жалање за повлекувањето на Локалниот Акциски План во

ситација кога тоа и е потребен на ромската заедница и општината заради користење на

средства и инвестирање во ромски населби со цел да ја подобри положбата на Ромите. Со ова

писмо исто така го осудува настанот и ќе го поддржи процесот на донесување на одлука за

усвојување на локалните акциони планови од стратегијата за Роми во Општина Гостивар.

АДРР СОНЦЕ како долгогодишен партнер на ХДЗР Месечина Гостивар, како локална

организација целосно ја поддржува реакцијата која е исто така испратена до Вас во која што во

неа има и листа на учесници каде самиот советник учествувал во процесот и дел од ромската

заедница за време на планирањето на локалните акциски планови од Нациналната Стратегија

за Роми 2014 - 2020 година.



Го повикуваме Претседателот на Советот на Општина Гостивар во рамки на своите

надлежности да ја врати на дневен ред точката за повторно гласање на Локалниот Акциски

План за Роми во наредната седница на Советот.

Очекуваме дека во скоро време ќе се изнајде начин да се изгласаат истите планови од страна

на советот на Општина Гостивар.

22.06.2018, Тетово Извршен Директор

Ферди Исмаили


	



