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Хоћу да живим као нормалан човек
Зора Милошевић живи већ две године са својим
сином, снајом и унукама у насељу Макиш. У малом
простору су два кревета, сточић, стари телевизор,
шпорет и сто. Скромна имовина је уредно сложена.
Све блиста и мирише. «Ево баш сам прала зидове
контејнера – знаш како се ухвате тачкице од кувања.
Ја сваки дан кувам, моја деца то воле. Држим и
прозор отворен често - нећу да ми се овде 'умирише'.
Јуче сам правила купус, данас сам обећала да ћу да
им печем пиле. Видиш тамо испод стола сам ставила
и два бурета купуса».
«Живела сам у Белвилу седам година. Имала сам баш
лепу бараку поред паркинга. Добро ми је било тамо.
Лако ми је било да идем на посао. Али пре тога, док
сам могла, плаћала сам стан. Моја деца никако нису
хтела у бараку. После је било тешко време, морала
сам...» каже Зора и уздише.
Зора има 50 година. Каже да ради више од 30.
«Волим да радим. Кад си добар радник, сви су фини.
Али кад си баксуз, нико неће да те задржи. Знаш, моје
сестре од стричева су у иностранству, ја нисам хтела
да идем. Највише уживам да радим у пољопривреди».
У Сланцима је код једне газдарице била чак 15
година. Ту је чувала и газдарицину унуку. Примили су
је као чланицу породице, прича она.
У школу је Зора ишла у селу Бањани код Уба. Сваки
дан пешке. Три километра у једном правцу. Стигну
блатњави па онда заједно перу чизме испред школе
да не прљају учионицу. Ако забораве кецељу,

учитељ Микица их врати кући да је донесу. Волела је
да иде у школу.
«Сада је време другачије. Родитељи су немарни. Жао
ми је кад су деца болесна а родитељи неће да их узму
из школе. Онда се ја спремим и доведем их. Понекад
уопште неће да иду у школу... ваде се ... немају
ципеле и јакне.» Иако то није њен задатак, Зора
покушава да објасни родитељима зашто је битно да
деца похађају наставу. Управо Зору зову учитељице
кад неко дете изостане. «Мене учитељица пита и
зашто је дете прљаво, а ја немам право да се свађам
са мајком».
Зора има уговор са градским Секретаријатом за
социјалну заштиту. Она прати децу из насеља Макиш
2 у школу сваки дан. Има их око 40. Неки су вредни, а
неки баш и немају навику да уче. «Ћуте кад су
неваљали, па мене учитељи зову да се пожале. Тужни
су кад их неко чачка. Хоће и да побегну са часа, дечја
посла. Ја када са њима причам лепо, они све слушају,
али кад викнем, они терају инат. А кад добију петицу,
сва деца се хвале. Знаш како ме зову - бабо, бабице.
Па ми још кажу: волимо те!»
Зора и њена породица са нестрпљем ишчекују стан.
«Радићу и ноћу ако треба, само да платим рачуне. Па
нећу ваљда у стану да живим и да користим свеће јер
немам за струју! Да једном и моја деца имају кров над
главом. Да лепо легну и да лепо устану. То ми је
највећа жеља. Да живим као нормалан човек».

Пројекат финансира Европска унија а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Градом Београдом, Канцеларијом
високог комесара Уједињених нација за људска права, Данским саветом за избеглице и Центром за унапређење становања социјално угрожених група.
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28. октобар 2013.

Издата прва локацијска дозвола
Секретаријат за урбанизам и изградњу издао је локацијску дозволу за
Орловско насеље, а након што главни пројекат за 12 социјалних станова
буде готов Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,
као инвеститор, моћи ће да добије грађевинску дозволу, а биће оглашен
тендер за изградњу.

27. септембар 2013.

Комесар ЕУ за запошљавање, социјална питања
и инклузију посетио породице у насељу Макиш 1
Европски комесар за запошљавање, социјална питања и инклузију, Ласло
Андор, посетио је насеље Макиш 1 и поздравио напредак који је Србија
остварила у погледу интеграције Рома. Додатне напоре треба уложити у
запошљавање Рома и редовно похађање школе, рекао је Андор.

23. мај 2013.

Стратешки документи наглашавају
партиципативни приступ
Два стратешка документа која наглашавају партиципативни приступ
пројекта усвојена су на првом састанку Поткомитета пројекта: Методологија
за консултативни процес и Критеријуми за евалуацију локација за социјално
становање.
Методологија је стављена у оквир Акционог плана града Београда за
пресељење становника новоформираних насеља Макиш 1, Макиш 2, Ресник,
Јабучки Рит и Кијево и кључних међународних стандарда у области људских
права и осигурава учешће ромских мушкараца, жена и породица у
консултацијама са заједницом.
Критеријуми за евалуацију дефинишу услове у погледу адекватног
становања у односу на: приступ могућностима запошљавања, здравственим
услугама, школама, установама за бригу о деци и другим социјалним
установама, временске и финансијске трошкове путовања до радног места и
загађеност локације односно удаљеност од извора загађења.
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септембар 2013.

Корисничке породице дискутовале о
предложеним локацијама за пресељење
Становиште корисника/ца пројекта о предложеним локацијама за
изградњу социјалних станова – Јабучки Рит и Орловско насеље – узето
је у обзир приликом доношења коначне одлуке о прихватању локација.
Преко три месеца су трајале опширне презентације локација, као и
посете локацијама.
Један од основних приступа пројекта јесте укључивање крајњих
корисника/ца у планирање стамбених решења. То обухвата
консултације о предложеним локацијама, разговоре о могућем
унапређењу локација, право на коришћење социјалних станова,
културну адекватност пројекта, моделе власништва, распоред
пресељења, као и информативне радионице о одржавању зграда,
безбедности и заједничкој хигијени.

новембар 2013.

Мој нови дом
Преко 50 дечака и девојчица су током радионица организованих у
пет нових насеља нацртали како замишљају свој нови дом. Одабрано
је 14 најбољих радова који ће бити штампани као илустрације у
календару пројекта за 2014. и на новогодишњим честиткама.

Мирсада Ходић, насеље Макиш 2, Београд

Сви људи имају право на адекватно становање.

О пројекту
Саградићемо домове за 202 ромске породице у Београду
Успоставићемо процедуре и процесе пресељења који су у 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, 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

