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Две породице су се преселиле у нове домове
„Када сам живела у насељу Макиш 2, моја
браћа нису хтела да ми долазе у посету...нису
могли да гледају у каквим условима живим.
Сада су обећали да ће одмах доћи да ми
помогну око сређивања и усељења“, рекла је
Десанка Казић, на слици изнад.
Десанка Казић и њена комшиница из
Макиша 1, Жаклина Јашаревић, преселиле су
се у своје нове домове у Бачком Петровом
Селу 29.априла 2014. Уз подршку Eвропске
уније, кроз пројекат „Саградимо дом заједно“,
Десанка и Жаклина су трајно решиле своје
стамбене проблеме. Обе породице и њихова
покућства превезене су до новог места

пребивалишта, a добиле су и грађевински
материјал , како би могле да започну
реконструкцију нових кућа одмах по
пресељењу.
Жаклина Јашаревић, на слици испод,
поздравила се са својим старим комшијама,
са којима је делила „и добро и зло“ пет
година. „Пресрећна сам, ово је мој најбољи
дан у животу, најзад имам кућу за своје
синове и себе, нови дом“, рекла је Жаклина,
не скривајући сузе радоснице на путу до
Бачког Петровог Села.

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 и у сарадњи са Данским саветом за избеглице и Центром за унапређење становања социјално угрожених група.
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Седам породица започело
реконструкцију својих кућа
Седам породица започело је реконструкцију својих кућа пошто су добили
грађевински материјал кроз пројекат „Саградимо дом заједно“. Пре тога,
са сваком породицом договорена је спецификација материјала и
временски оквир испоруке.
Пројекат ће, такође, пружити надзорну и саветодавну подршку за радове,
али и за легализацију имовине. Чим куће буду завршене, свака породица
ће добити основни сет апарата за домаћинство (белу технику).

30. април 2014.

Завршен тендер за изградњу станова
у Орловском насељу
Шест компанија поднело је понуде за изградњу 12 станова у Орловском
насељу, у процесу јавне набавке који је трајао од 20.марта до 14.априла
2014. Изградња ће почети пошто се направи коначан договор са Гадом
Београдом око инфраструктурних прикључака на локацији.
Даље, уговор за главни пројекат за 15 социјалних станова у Јабучком Риту је
потписан крајем априла, након успешно завршене јавне набавке. Одабрана
компанија би требало да заврши главни пројекат до краја јуна 2014.

28 March 2014

Моја мала башта
Током пет радионица на тему очувања животне средине, 78 деце из
мобилних стамбених јединица били су посебно заинтересовани да се
укључе у активност „Моја мала башта“, када су направили хранилице за
птице од конзерви и саксије за цвеће од дотрајалих ципела и подераних
гума. У оквиру радионица се, такође, водио разговор о уштеди енергије и
мерама заштите од пожара.
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Шест породица добило куће
Шест породица постале су власници кућа купљених кроз пројекат
„Саградимо дом заједно“ у току априла. Све породице добиће
материјал за изградњу и надзорну подршку да реконструишу своје
нове домове, основни сет апарата за домаћинство, као и машине, алате
и опрему да започну сопствени бизнис и доходовне активности.
Пројекат, такође, организује селидбу породица, укључујући превоз
чланова породица и њихових покућстава.
Од 170 ромских корисничких породица које ће добити трајно стамбено
решење, 48 породица се определило да живи у сеоским кућама, 111 у
социјалним становима, док ће 11 породица бити подржано да
реконструише сопствену имовину

8. април 2014.

Пројекти које финансира ЕУ
награђени поводом Дана Рома
Национални савет ромске националне мањине, доделио је
Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији
две награде, једну у категорији међународна организација која је
дала велики допринос инклузији Рома у Србији, и другу, као посебну
захвалност Програму европског партнерства са општинама – ЕУ
ПРОГРЕСу (финансираног од ЕУ и Владa Швајцарске и Србије) за
допринос у унапређењу положаја Рома на југу Србије.
Поред ЕУ ПРОГРЕСа, УНОПС у Србији спроводи два пројекта која
директно доприносе унапређењу животних услова Рома: Саградимо
дом заједно, финансираног од ЕУ, и Унапређење људске сигурности за
угрожене заједнице на југозападу Србијe.

Све што сам икада желела је мој дом, моја слобода

За разлику од већине деце њеног узраста у
Београду, Милица иде у школу која је три
километра од њеног садашњег дома. Понекад
редовни минибус не дође по њу и онда пешачи до
најближег
јавног
аутобуског
стајалишта,
удаљеног један километар. Милица живи у
мобилном насељу у Реснику, са братом, двема
сестрама и родитељима.
„Не могу да дочекам да се преселимо у наш нови
стан. Живот мог брата и мојих сестара ће се
драматично променити. Они неће морати да
носе тешке ђачке торбе кад иду узбрдо. Ја ћу
делити собу са братом и нећемо морати да се
свађамо саостатком породице који ћемо програм
гледати на телевизији", каже Данијел, Миличин
најстарији, 19-годишњи брат.
Пре пресељења у Ресник, Данијелова и
Миличина породица живела је испод моста
Газела и у нехигијенском насељу Белвил.
„Замислите кад устанете ујутро и не нађете воду
него лед " , сећа се Данијел. Када је падала киша,
кроз импровизовани кров би процурила вода и
потопила би подове, сећа се породица. Било је
толико хладно да је понекад свих шесторо
морало да спава у истом кревету, да би се
загрејали.
Недостатак адекватног стамбеног решења је
само један од проблема са којима се Роми
суочавају. Велико сиромаштво и искљученост из
живота које остали људи узимају здраво за готово
– одлазак у школу, медицински прегледи,
тражење посла, као и дискриминација – чине
Роме једном од најугроженијих заједница. Иако је
законодавствоуређено, до сада није дошло до
великих промена у животима ових људи.
Кроз „Саградимо дом заједно“ пројекат, Влада
Републике Србије, уз финансијску помоћ
Европске уније, пружиће адекватна стамбена
решења за до 170 ромских породица које су претходно живеле у нехигијенским насељима. Роми
мушкарци, жене и деца могу да изаберу да живе

или у вишепородичним зградама, сеоским
домаћинствима или да реконструишу своју
имовину.
Сва ова стамбена решења су осмишљена уз
активно учешће ромских породица обухваћених
пројектом, тако да је поштовање њихових
људских права загарантовано у сваком делу
пројекта. Додатни акценат је стављен на заштиту
права жена и родну равноправност, како би се
избегао концепт као што је „глава породице“ који
жени онемогућава да има једнако власништво
над својом имовином.
Мирсада Реџеповић и њен муж Кадри Ахмети су
први корисници пројекта који су купили кућу и
сада поседују сопствену имовину у Бачком
Петровом Селу. Њихов први дом је био направљен
од картона и дасака, док су тренутно насељени у
Јабучком Риту. „Све што сам икада желела је мој
дом, моја слобода“, каже Мирсада чежњиво.
„Када сам била трудна са најмлађим сином,
Кадри ми је помагао са купањем двоје деце у
заједничком купатилу. Једног дана, утрчао је у
наш контејнер, носећи нашу ћерку, а низ њено
лице се сливала крв. Звали смо Хитну помоћ
одмах, али нису хтели да дођу. Тек су се појавили
након интервенцијеСекретаријата за социјалну
заштиту“ присећа се Мирсада.
„И онда, отишли смо у болницу, и они су
одлучили да задрже Мирсаду и нашу ћерку да
преноће а мени рекли да идем кући. Где могу да
идем у сред ноћи? Како? Нема превоза до насеља.
Онда су се сажалили и рекли ми да могу да
преспавам у ходнику ако хоћу“, рекао је Кадри.
Како би се постигао потпуни успех, проналажење
адекватног стамбеног решења за ромске
мушкарце, жене и децу, кроз пројекат, није
изолована
акција,
већ
се
корисницима
обезбеђује
приступ
социјалним
услугама:
здравству, образовању, социјалној заштити и
запошљавању, као и једнак приступ правди и
заштити људских права.

Сви људи имају право на адекватно становање

О пројекту
Обезбедићемо домове за близу 200 ромских породица које тренутно живе у Београду
Успоставићемо процедуре и процесе пресељења који су потпуно у складу са
међународним стандардима људских права
Поред 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, центрима за бригу о деци 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 59, Београд, Србија, тел. +381 (0)11 24 35 703

