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Bahtimasa ane tumare neve khera!*

Усељење 12 ромских породица у нове домове у Орловском насељу
* Срећно у вашим новим домовима!

Беким Гаши, станар у новосаграђеној згради:

У име свих породица, хвала Граду Београду,
Европској унији и УНОПС-у што сте нам
омогућили усељавање у ову зграду

Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са
Градом Београдом и Канцеларијом високог комесара Уједињених нација за људска права.
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Београд, 9. јули 2014.

Као да смо добили на лотоу!
Ресник, 3. април 2015.

„Хајде, хајде. Само напред. За вас су врата увек
отворена“, широм отворених руку дочекује нас
Зоран Милошевић, који је од пројекта „Саградимо
дом заједно“ до�ио правну помоћ да легализује
своје имање. Породица Милошевић је најпре
живела у неформалном насељу Белвил, одакле је
привремено расељена у новоформирано насеље
Ресник. Посредством пројекта, који финансира
Европска унија са 3,6 милиона евра, 170 породица
које су живеле у неформалним насељима до�иће
трајно стам�ено решење: у социјалним становима,
сеоским домаћинствима, или кроз подршку за
реконструкцију сопствене имовине.
Док улазимо у кућу, са радошћу и нестрпљењем
Зоран прича шта је све урађено у међувремену:
„Видите! Омалтерисали смо горе, ставили ригипс.
Нисмо стали на ономе што нам је дато, већ смо
наставили и сами.“ Зоран је староседелац у Иверићу.
Ту су му рођени отац и деда. Након смрти оца, од
тетке је купио пет ари плаца и у оквиру пројекта
до�ио подршку за пренос власништва на своје име.
„Мени су нудили стан или да ми купе домаћинство.
Ја нисам то хтео, јер имам ово имање, недовршену
кућу, оно што се каже, дедовина. Одмах сам то рекао,
јер желим да завршим ову кућу коју сам почео да
градим 2000. године. Овде је пре �ила чатмара. Али
када смо моја Снежа и ја мало финансијски стали на
ноге, почели смо да градимо нову кућу. Мало по
мало. Шпарали смо и од уста да �и направили нешто
нашој деци. И онда сте ви дошли...“
„Колико пута се про�удим ноћу и не могу да верујем
да је истина. Као да смо до�или на лотоу“, наставља
Зоран. „Када сам тог јутра погледао кроз прозор и

угледао камион са ро�ом, мислио сам да и даље
спавам и сањам. Фрижидер и веш машина раде
одлично. Презадовољни смо. Међутим, појавила
се влага у међувремену у кући, па смо урадили и
изолацију. Како смо поставили стиропор, нема
више влаге. Ставили смо и ПВЦ столарију и
омалтерисали горе.“
Зоран са супругом Снежом се не задовољава оним
што је урађено до сада и има даље планове:
„Средили �и и ову недовршену зграду иза куће, ако
се укаже прилика, направили �и и гаражу. Тре�аће.
Знате да смо пре поплаве скоро сви радили на
фарми пилића. Про�аћу да узгајам пилиће овде и
неку крупнију стоку. Да имам нешто овде, да не
идем више за Београд, да се не малтретирам тамо,
да не спавам по �уништима и картонима.“
Испреплетених прстију ослоњених о сто, погледом
упртим у кухињу, Зоран је завршио: „И шпорет ради
одлично. Управо се спрема вечера да у свом дому
имамо до�ро здравље и да у кући влада мир и
породична хармонија.“ Сај�ија с то�ом Зоране.*

* Према ромском веровању породице имају свог анђела чувара - Сајбију
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Април 2015.

Купљено је 39 сеоских кућа
До краја априла 2015. године, 39 корисника са својим супружницима,
постали су власници сеоских домаћинстава. Породице су се преселиле и
добиле грађевински материјал за реконструкцију својих кућа, основни
комплет беле технике, као и доходовни грант.

Мај 2015.

Реконструкција сопствене имовине
Десет породица које реконструишу сопствену имовину, је добило
грађевински материјал, док ће за једну која поседује земљу, бити
изграђена монтажна кућа чим се прибаве све потребне дозволе.

Март 2015.

Изградња социјалних станова
Јабучки Рит
Радови на изградњи 15 станова за социјално становање у оквиру
стамбеног комплекса у Јабучком Риту почели су 11. марта 2015.
године. До сада су урађени темељи објекта, носећи зидови приземља
и спрата и обе међуспратне конструкције. Очекује се да радови на
објекту буду завршени до краја јула 2015. године. На истој парцели ће
бити изграђена и два објекта са 27 станова које финансира Град
Београд из кредита Европске инвестиционе банке.

Мислођин
20. априла 2015. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Београда је издао грађевинску дозволу
за изградњу 32 социјална стана на две суседне парцеле у Мислођину и
радови су почели 20. маја 2015.
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3. фебруар 2015. Београд

Усвојен Правилник за избор корисника
социјалног становања
Усвојен је Правилник за избор корисника социјалног становања на основу
којег ће породице обухваћене овим пројектом добијати станове по моделу
социјалног становања или социјалног становања у заштићеним условима.
Станови који су власништво Града Београда додељују се на коришћење
породицама које испуне услове из Правилника на период од пет година, с
тим што ће сваке године бити провераван социјално-економски статус
породица. Овај Правилник донет је у сарадњи са Секретаријатом за
социјалну заштиту града Београда и Делегацијом Европске уније у Србији.
Правилник може бити модел за наредне пројекте који ће се бавити
становањем ромске популације и осталих угрожених група.

Пријављено 73 породице на јавни позив
за доделу социјалних станова
Укупно 73 породице се пријавило на јавни позив за доделу социјалних
станова и социјалних станова у заштићеним условима на локацијама
Орловско насеље – општина Звездара, Јабучки Рит – општина Палилула,
Мислођин – општина Обреновац и Земун Поље – општина Земун. Након
разматрања приспелих пријава Комисија је сачинила предлог листе реда
првенства, који је објављен на огласним таблама у новоформираним
насељима, на огласној табли Секретаријата за социјалну заштиту Града
Београда, као и на огласним таблама одељења Градског центра за
социјални рад у Београду. Коначна листа реда првенства је сачињена у
мају након разматрања приговора корисничких породица на седници
Градског већа Града Београда.

Лоше,
боље, сада
је најбоље!
„Знаш како је �ило!? Лоше, �оље, сада је нај�оље. Ја
идем све на �оље, а �оље од овога ми не тре�а. Само
тре�а одржавати, јер ипак је ово велики плац, има
десет ари“, уз осмех говори Куртеши Ерђан, један од
корисника пројекта „Саградимо дом заједно“. Када је
дошао са Косова, Ерђан је желео једно. Да има свој
дом. Као интерно расељено лице, животни пут га је из
Рома махале у Косовској Митровици довео у Београд.
Најпре, у нехигијенско насеље Белвил, а потом и у
новоформирано насеље Макиш 2.
Посредством пројекта „Саградимо дом заједно“, уз
финансијску подршку Европске уније (ЕУ) од 3.6
милиона евра, двадесетшестогодишњем Куртеши
Ерђану и његовој породици је купљена кућа у Бачком
Градишту. Пројектом су о�ез�еђена средства да
укупно 170 породица Рома, које су раније живеле у
нехигијенским насељима у Београду, до�ију трајно
стам�ено решење.
„Да сам тражио, да сам молио неког за ово, не �и’
пронашао. Мени је много лепо људи овде, да не могу
да опишем, и мирно. Никад се више не �и’ вратио у
Београд. Е, где сам живео. Барака је �ила висока два
метра и 30 центима, а ђу�ре испред метар и по”,
слеже раменима наш домаћин.
Док уз шпорет на дрва који је до�ијен путем
пројекта, као саставни део основног комплета �еле
технике који још чине веш машина и фрижидер,
Самире, Ерђанова супруга, успављује свог најмлађег
сина и додаје: „Док смо живели у контејнеру, кад

‘оћу нешто да скувам за децу, чор�у, �ило шта, то се
озноји, па онда капље са плафона.”
Ерђан је своју девет година старију супругу
прихватио са петоро деце. Они имају још петоро.
Најстарији међу њима Бесник и Бурхан га
ословљавају са „тата”. „Тата, �уразер и ја смо
пориљали �ашту, и сада чекамо пролеће да
наставимо да је сређујемо”, рече Бесник.
Међутим, ширину и издигнутост изнад стереотипа
показали су и мештани Бачког Градишта, који су
поред ове дванаесточлане породице прихватили још
14 породица које су се у склопу пројекта „Саградимо
дом заједно” преселиле у општину Бечеј.
„Комшије су супер, стално долазе, помажу. Та капија
је отворена некад по цео дан. Али нема нико да дира,
да отима, да краде, да се гура. Комшија Илија дође на
кафу. Цене људи, поштују те, тако и ја њих исто. Има ту
један комшија Лука из Хрватске. Његова супруга
стално доноси за децу слаткише“, срећан је и
скроман Ерђан.
У данашњем свету у коме се тражи одговор на
питање како живети када је голи опстанак условљен
деградацијом и продајом свега моралног,
достојанственог и људског, Лука са својом супругом и
осталим мештанима Бачког Градишта, као и
породица Куртеши Ерђана даје одговор. Осмех, лепа
реч, до�ра дела, позитивне мисли…

Сви људи имају право на адекватно становање

О пројекту
Саградићемо домове за 170 ромских породица у Београду
Успоставићемо процедуре и процесе пресељења који су потпуно у складу са
међународним стандардима људских права
Током изградње домова, биће спроведене активности које корисницима
омогућавају приступ услугама здравства, образовања, социјалне заштите,
запослењу, правди и заштити људских права.
Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније у износу од
3,6 милиона евра. Град Београд ће обезбедити парцеле за изградњу објеката,
урбанистичко-планску документацију, издати потребне локацијске и
грађевинске дозволе и повезати објекте на комуналну инфраструктуру.

Где ће домови бити саграђени?
Критеријуми за адекватно становање подразумевају да локације морају да испуне
одређене услове, односно да постоји приступ могућностима за запослење, здравственим
услугама, школама, вртићима и другим социјалним установама. Приоритет ће имати оне
локације у чијој близини има више потенцијала за стицање прихода.

Поштујемо људска права свих људи, укључујући и право на живот без дискриминације.
Овај пројекат ће побољшати животни стандард ромских породица, а током његове
реализације корисници ће стално имати прилику да искажу своје ставове и потребе и да
равноправно учествују у процесу пресељења.

www.sagradimodom.org

Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду, Шуматовачка 78-80, Београд, Србија, тел. +381 (0)11 24 42 666

