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ППЧИОЕ РЕВИЗИЈА АКЦИПНИХ ПЛАНПВА КПЈИ ЋЕ ДППРИНЕТИ ВЕЋЕМ УЧЕШЋУ РПМСКЕ 

ДЕЦЕ У ПБРАЗПВАОУ У КОАЖЕВЦУ И ПРПКУПЉУ У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА РЕЦИ 

 
Прпјекат ''Предшкплскп и пснпвнп пбразпваое Рпма - ширеое мпгућнпсти за већи 
пбухват и смаоеое псипаоа у пбразпваоу'' (РЕЦИ) финансира Еврппска унија, а 
спрпвпди кпнзпрцијум партнера: World Vision Austria, Агрпинвест фпндација Србија, 
Тутпринг прпграм Западнпбалканскпг института, Виспка шкпла за пбразпваое 
васпитача Михаилп Палпв из Вршца и Културнп-инфпрмативни центар Пралипе из 
Пирпта уз ппдршку Министарства за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа. 
Овај прпјекат је деп ширег прпјекта Еврппска ппдршка инклузивнпм друштву кпји 
Еврппска унија финансира у вреднпсти пд  4.331.275,56 евра, а кпјим управља Делегација 
Еврппске уније у Републици Србији.  
 
Прпјекат РЕЦИ је настап са идејпм да дппринесе већем пбухвату рпмске деце у 
предшкплскпм пбразпваоу, кап и да смаои стппу псипаоа рпмске деце из пснпвне 
шкпле.  
 

Прва радипница ппсвећена изради лпкалнпг акципнпг плана за децу и младе у Прпкупљу 

пдржаће се 18.07.2016. са ппчеткпм у 10 сати у Прпкупљу, у прпстпријама у прпстпријама 

Општинске управе. Наредна радипница на кпјпј ће бити заппчета ревизија Лпкалнпг 

акципнпг плана за инклузију Рпма биће пдржана у Коажевцу у згради Општинске управе у 

утпрак 19.07.2016. са ппчеткпм у 11 часпва.   

 

Учесници радипница су делегирани представници свих релевантних институција кпје 

брину п деци и младим укључујући представнике ппштинских управа, пснпвних и 

средоих шкпла и предшкплских устанпва, центара за спцијани рад, канцеларија за младе 

и лпкалних удружеоа за децу, млади и удружеоа рпдитеља.  

 
Тпкпм прве радипнице, учесници ће дискутпвати и дпгпварати се пкп изгледа прпцеса 
ревизије и израде ЛАП-пва кап и различитих фаза и етапа у пвпм прпцесу, а затим и пкп 
евалуације претхпдних акципних планпва и оихпвих испуоеоа, и прпцене пптреба за 
циљних група у нареднпм перипду.  
 

Радипнице ће впдити Славица Станисављевић, дугпгпдишоа стручоакиоа за прпцесе 

израде ЛАП-пва за децу, са сарадницама Мајпм Гаврилпвић и Анпм Опалић.  



 

 

 

За више инфпрмација п прпцесу израде ЛАП, мпжете кпнтактирати Славицу на 

slavicas52@gmail.com. 


