
Осам пројеката који се спроводе у сарадњи са 
Kомесаријатом за избеглице и миграције су:KО СПРОВОДИ ПРОЈЕКТЕ?

НА  КОЈИ НАЧИН 
ПРУЖАМО ПОДРШКУ?

ПОДРШКА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И 
ПОВРАТНИЦИМА У 
ЧЕТИРИ ЈЕДИНИЦЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 
СРБИЈИ КРОЗ 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ТРАЈНИХ СТАМБЕНИХ 
РЕШЕЊА И МЕРА 
ЕКОНОМСКЕ 
ОДРЖИВОСТИ
(Arbeiter-SamariterBund 
(ASB) у партнерству са 
градом Kрушевцом и 
општинама Ћићевац, 
Аранђеловац и Уб)

ТРАЈНА РЕШЕЊА ЗА 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ 
КРОЗ ПАРТНЕРСТВО   
(Иницијатива за развој и 
сарадњу (ИДЦ) у партнер-
ству са градом Смедере-
вом и општинама Велика 
Плана, Смедеревска 
Паланка и Kовин)

ПОДРШКА 
ДОСТОЈАНСТВЕНИМ 
СТАМБЕНИМ 
РЕШЕЊИМА И 
ОДРЖИВОМ НАЧИНУ 
ЖИВОТА РАСЕЉЕНИХ И 
ПОВРАТНИКА У СРБИЈИ
(Дански савет за избег-
лице (DRC) у партнерству 
са градом Kрагујевцем, 
градом Чачком и општи-
ном Горњи Милановац)

БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ 
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ И 
ПОВРАТНИКА НА 
ЗВЕЗДАРИ 
(градска општина Звездара у 
партнерству са Удружењем 
избеглих, расељених и 
досељених лица Завичај)

ПОДРШКА 
ПОБОЉШАЊУ 
ЖИВОТНИХ УСЛОВА 
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ИРЛ 
И ПОВРАТНИКА
(HELP у партнерству са 
општинама Пријепоље, 
Тутин и Владичин Хан)

УСПОСТАВЉАЊЕ 
СТАМБЕНЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ 
АУТОНОМИЈЕ РОМА 
ПОВРАТНИКА И 
ИНТЕРНОРАСЕЉЕНИХ 
ЛИЦА КРОЗ САРАДЊУ 
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
(Београдски фонд за 
политичку изузезност 
(БФПЕ) у партнерству са 
општином Нишка Бања и 
Сталном конференцијом 
ромских удружења 
грађана (СKРУГ))

НОВИ ПАЗАР ЗА БОЉИ 
ЖИВОТ ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И 
ПОВРАТНИКА ПО 
РЕАДМИСИЈИ
(град Нови Пазар у 
партнерству са 
Муслиманским 
хуманитарним друштвом 
Мерхамет - Санџак)

ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА 
(Едукациони Центар 
Лесковац у партнерству 
са општинама Kуршумлија 
и Врњачка Бања)

БОЉИ ЖИВОТ
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОДРЖИВИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИКЕ

Ова публикација настала је уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај публикације искључиво је одговорност 
пројекта ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију повратника и не 

представља нужно ставове Европске уније

*Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности
Уједињених нација и мишљењем Међународног суда праве о Декларацији о проглашењу независности Koсова

Европска унија

РЕЗУЛТАТИ НАКОН 
ГОДИНУ ДАНА СПРОВОЂЕЊА
ПРОЈЕКТА

монтажне куће за 15 ИРЛ породица и 8 
породица повратника по реадмисији;

Пакети грађевинског материјала за 31 ИРЛ 
породицу намењени санацији њихових кућа;

Подршка за куповину сеоских кућа за 11 ИРЛ 
и 4 породице повратника по реадмисији;

Eкономска помоћ за покретање сопственог 
посла додељена је 39 ИРЛ породица;

23

39

31

ИРЛ и повратника похађало је 
обуке у вези са пословањем;

(стручно оспособљавање и обука у вези с пословањем)
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ДОДЕЉЕНА СТАМБЕНА РЕШЕЊА

ЕКОНОМСКА ПОДРШКА

ОБУКА ВЕЗАНА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ
 

ИРЛ и повратника завршили су 
стручне обуке.

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Европска унија (ЕУ) је највећи донатор помоћи за избеглице, интерно 
расељена лица (ИРЛ) и повратнике. Од 2001. године, ЕУ је донирала 
више од 90 милиона ЕУР1 за подршку економској независности, 
пристојним условима становања и законским правима избеглица, ИРЛ 
и повратника у Србији.

Тринаест грант пројеката су део ширег програма ЕУ подршкa 
одрживим решењима за интерно расељена лица и реинтеграцију 
повратника који подржава побољшање животних услова интерно 
расељених и повратника према Споразуму о реадмисији у Србији и 
одржив повратак расељених на Kосово*. ЕУ финансира ове пројекте 
са 5.650.000 ЕУР, док буџет Србије суфинансира са 350.000 ЕУР.

Пројекти се реализују у партнерству локалних самоуправа и 
међународних и домаћих организација цивилног друштва, у сарадњи са 
Kанцеларијом за Kосово и Метохију и Kомесаријатом за избеглице 
и миграције, као корисничким институцијама.

Активности су почеле у јуну 2018. са трајањем од 2 године.

Праћење активности грант пројеката врши се кроз Пројекат техничке 
помоћи који помаже Делегацији ЕУ и двема корисничким институцијама 
током трајања пројекта. Техничку помоћ спроводи конзорцијум који 
предводи KMOP.
 1 http://europa.rs/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0
%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8/?lang=sr-Cyrl#prettyPhoto[gal_2]/7/

Осам пројеката који се спроводе у сарадњи са Kомесаријатом за 
избеглице и миграције пружају подршку ради побољшања 
животних услова и социјалне инклузије ИРЛ и повратника у 
процесу реадмисије кроз:

• обезбеђивање трајних стамбених решења, економске
одрживости и економског оснаживања ИРЛ и повратника;

• социјалну и економску инклузију ИРЛ и повратника који су
одлучили да остану у Србији, промовишући одрживи концепт
(ре)интеграције повратника и ИРЛ.

За интерно расељена лица су предвиђени и:

• пакети грађевинског материјала за санацију или поправку кућа;
• монтажне/сеоске куће;
• стручне обуке и
• пакети економске подршке за покретање или проширење

сопственог посла.

Пројекти, такође, подржавају примену локалних акционих 
планова у Србији као механизма у процесу одлучивања ради 
постизања дугорочних циљева важних за решавање питања 
социјалне инклузије ИРЛ и повратника, попут смештаја, 
запошљавања, здравствене заштите и образовања.
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