NYILVÁNOS FELHÍVÁS
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS VÁLLALATOK, EGYESÜLETEK ÉS GAZDASÁGI
ALANYOK SZÁMÁRA A „KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT“ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A „Szerbiai romák és más peremcsoportok felzárkóztatása” elnevezésű német fejlesztési együttműködési
projekt a Helyi Gazdaságfejlesztésért Felelős Nemzeti Szövetséggel (NALED) és a Roma Koordinátorok
Szövetségével közösen (AOC) „Közösen a közösségért” elnevezéssel foglalkoztatási intézkedést hajt végre
hat helyi önkormányzatban (Vranje, Aleksinac, Kruševac, Kragujevac, Pirot és Szabadka), melynek célja a
romák és más peremcsoportok tagjai életfeltételeinek javítása és a koronavírus okozta járvány gazdasági
helyzetükre kiváltott negatív következmények enyhítése.
A „Romák és más szerbiai peremcsoportok felzárkóztatása” projektet a Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH valósítja meg a Szerb Köztársaság Emberjogi, Kisebbségjogi és
Társadalmi Párbeszéd Minisztériumával együttműködésben.
Ennek a nyilvános felhívásnak a célja együttműködés kialakítása a helyi önkormányzatokkal,
közintézményekkel és vállalatokkal, gazdasági alanyokkal és civilszervezetekkel a „Közösen a
közösségért“ program megvalósítása, a romák és más peremcsoportok (egy évnél hosszabb ideje
munkanélküli személyek, fogyatékkal élők, gyermeküket egyedül nevelő anyák, az erőszak áldozatai, öt
tagnál nagyobb létszámú családok, az EU tagországokból visszatérők) foglalkoztatása érdekében. A
romák és más peremcsoportok COVID-19 járvány ideje alatti foglalkoztatásának célja a
bevételszerzéshez való hozzájárulás, a munkakészségek és -jártasságok előmozdítása és a foglalkoztatás
növelése közmunka révén.
A közmunka végzésének területei: szociális és humanitárius tevékenység; közinfrastruktúra karbantartás
és javítás; folyómeder karbantartás és tisztítás; közintézmények és közterületek takarítása; közterületek
rendezése és karbantartása; művelődési tevékenység (levéltár, könyvtár, múzeum stb.);
közvéleménykutatás a lakosság körében közérdekű projektek céljaira; hulladékgyűjtés, -válogatás és feldolgozás, valamint a helyi lakosság számára közérdeket képező egyéb tevékenység és a COVID-19
világjárvány ideje alatti gazdasági helyzet és foglalkoztatás előmozdítása.
A nyilvános felhívás szövege és a vonatkozó dokumentumok a www.naled.rs/javni-poziv oldalon
elérhetők.

A nyilvános felhívással kapcsolatos kérdéseik a zajednozazajednicu@naled.rs e-mail címre küldhetők
legkésőbb 2021. április 13-áig. A potenciális munkáltatók valamennyi kérdése és az azokra nyújtott
válaszok a www.naled.rs/javni-poziv oldalon elérhetőek lesznek a nyilvánosság számára.
A jelentkezések beküldési határideje 2021. április 16. a zajednozazajednicu@naled.rs. e-mail címre.

