ПОБОЉШАВАЊЕ ДЕМОКРАТИЈЕ КРОЗ ПРОМОЦИЈУ И ЗАШТИТУ ПРАВА
ЗАЈЕДНИЦА
Наслов

Побољшавање демократије кроз промоцију и заштиту права
заједница

Финални Корисници

Чланови немнозинских заједница којих је мање од 20%
становништва.Локалне грађанске невладине организације и
општине.

Партнери

Агенција за остваривање права заједница (АОПЗ)

Резиме

Циљеви

Утицај/Исход
/Резултат

У ситуацијама када питања мањих заједница нису довољно
обухваћена владиним политикама, АОПЗ треба да побољша своје
перформансе и видљивост кроз промоцију права припадника
заједница
и
међуетнички
дијалог.Пројекат
има
за
циљ
институционално јачање и постављање процедура за спровођење
закона о заједницама и унапређење владиних политика које су
релевантне за мањинске групе.
Главни циљеви

Побољшање
ефикасности,
компетенције
и
одговорност кључних институција одговорне за заштиту
права заједница и промоција једнаких могућности за све
грађане.
Специфични циљеви:
 Јачање АОПЗ кроз изградњу капацитета и консултантска
подршка , укључујући и друге државне институције и
заинтересоване стране укључене у спровођење политика
релевантне за невећинске заједнице.
Прижељкивани исходи:


Јачање капацитета АОПЗ



Помоћ у организацији активности које укључују АОПЗ,
локалне заједнице и други учесници.



Побољшање видљивости AОПЗ

Очекивани резултати :
1. AОПЗ је ојачала своје капацитете у односу праћења и надзор
обезбеђена својом и спољном експертизом.
2. Сарадња између АОПЗ и невладиних организација (НВО)
помогнута са стране државних институција које се баве питањима
важним за стање мањих етничких заједница.
3. Видљивост АОПЗ је побољшана кроз бољу комуникацију и ПР
стратегије реализована у виду промотивне кампање.

Активности :
Прва компонента ће се фокусирати на јачању капацитета АОПЗ,
почевши проценом моменталног стања институције.
Обуке ће бити фокусиране, између осталог ,на мониторинг и
евалуацију, међународне инструменте и национално законодавство

за заштиту права заједница и антидискриминације, технике за
обавештавање управљањем пројектним циклусом, презентација и
вештине за менторство, односи са јавношћу.
Тим ће да спроведе активности усмерене јачању улоге мониторинга и
надзора АОПЗ.Ова ће активност бити придружена унутрашњим
стручним, правним и ставетодавним функцијама.
Понатамошна активност ќе биде фокусирана на обука за обучувачи
за теми за човекови права, за конечно да им овозможи на персоналот
на АОПЗ да спроведе обуки за заедниците на локално ниво.
Тим, ће такође, подржати и саветовати АОПЗ у успостављању
спољног добровољног Саветодавног тела сачињеном од националне
и међународне експертизе и кредибилитет. Тело ће обезбедити
насоке за АОПЗ и помоћиће да се побољша њихов профил на
националном и међународном нивоу и створиће вредну мрежу , као и
за реализацију стратешких догађаја као што је регионална
конференција на Балкану за остваривање права заједница.
Тим ће на крају подржати АОПЗ у спровођењу свог мандата у
сагласности са важећим законом , помоћиће АОПЗ у случају појаве
неког специфичног питања.
Друга комонента биће фокусирана на олакшавању организације
заједничких активности са стране АОПЗ и локалних заједница
као и других заинтересованих страна за питања везана за
етнички идентитет и антидискриминације.
Активности у оквирима ове компоненте укључиваће припрему и
испоруку теренских истраживања
за процену потребе сваке
заједнице на локалном нивоу , у сарадњи са персоналом АОПЗ и
локалним НВО. Обухваћене биће области као образовање на
матерњем језику , укључивање заједница у културном животу
,употреба језика , симбола, медиума правиче заступљености
невећинских заједница у институцијама на националном и локалном
нивоу.
Заједничке активности са локалним НВО најчешће биће спровођене
кроз радионице усмерене ка охрабривању локалних грађанских
организација које ће придонети побољшању стања заједница ,
међуетничким односима са приватним сектором на локалном
нивоу.Тим ће углавном обезбеђивати техничку и логистичку подршку
које ће укључити обезбеђену експертизу, панел дискусију, штампане
материјале или публикације, промоције књига или промотивних
догађаја.
Тим, ће такође, подржати АОПЗ у успостављању процедура за
ефикасну координацију и сарадњу између државних органа који се
баве питањем релевантна за стање невећинских заједница , кроз
подршу о формирању радне групе у којој ће бити укључени
АОПЗ,Секретаријат за имплементацију Охридског Рамковног уговора,
Комисија за заштиту од дискриминације,Министарство за рад и
социјалну политику, Народни правобранитељ и друге релевентне
заинтересоване стране.Трећа компонента биће заснована на
побољшање видљивости АОПЗ кроз ажурирање и спровођење
стратегије за комуникацију и односу са јавношћу, укључујући и ПРплан и промотивну кампању за права заједница у најмање 10
општина.
Факти и бројеви

Временски оквир: ноември 2018 - јуни 2020 година
Буџет: 288.090 EUR

Партнер за имплементацију:
Агенција за остварување на правата на заедниците (АОПЗ)
Контакт :
Тим лидер - Алесандро Симони
simonialessandro@gmail.com
Људска права - експерт за политичке савете Филипо Ромоли
filipporomoli@gmail.com
Административен асистент - Љубица Томиќ
tomic83@gmail.com

