
Назив пројекта: Развијање Родне агенде у Министарству унутрашњих послова
Републике Србије 2016-2018

Сектор: Правосуђе и унутрашњи послови

Земља корисник: Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе

Имплементациони
партнер: Краљевина  Шведска,  Национални Шведски полицијски одбор

Укупна вредност
пројекта: 330.000 евра

Трајање пројекта: 36 месеца

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

Општи циљ:
Адекватна родна заступљеност на свим нивоима (чинови, звања,
специјалности) у складу са заступљеношћу жена у радно
способном становништву.

ОБАВЕЗНИ РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТ 1
Примењује се политика уважавања различитости и  једнаких
могућности у оквиру система управљања људским ресурсима са
акцентом на једнаким могућностима за жене.

РЕЗУЛТАТ 2
Примењују се структуре и процедуре које гарантују превенцију и
одговор на случајеве родно засноване дискриминације и
сексуалног узнемиравања жена и мушкараца запослених у МУП и
Дирекцији полиције.

РЕЗУЛТАТ 3
Глас запослених жена у МУП, кроз Асоцијацију жена полицијаца,
има утицаја на доношење одлука у МУП које се тичу пословних
процеса у МУП  и послова полиције.

РЕЗУЛТАТ 4
Виши руководиоци су усвојили компетенције (ставове, понашања,
вештине) неопходне за адекватну примену политике уважава
различитости и једнаких могућности у полицији.

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Израђен је Акциони план за 2016. годину.

У оквиру резултата 1, као подактивност 1.1. реализована је
радионица посвећена планирању истраживања, дефинисању
инструмената и фокус група: формиран је истраживачки тим (БЦБП



и МУП), дефинисања питања за анкету и начин анкетирања,
дефинисан број и структура фокус група и лица за дубинске
интервјуе, сачињен водич за фокус групе и водич за интервјуе.

* * *

У оквиру резултата 1, спроведено је истраживање, чији су циљеви били процена и
идентификовање присутности родног аспекта у свим функцијама управљања људским
ресурсима, као и препрека за задржавање жена и њихово напредовање на оперативним
пословима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

У оквиру резултата 2, одржана је интерактивна радионица на којој су разматрани
начини да се постојећи механизми заштите и учине бољим, али је предложено и
успостављање нових механизама, који би могли допринети већој заштити од свих
облика дискриминације и сексуалног узнемиравања.

У оквиру резултатa 3, одржана је Међународна конференција на којој су пренета
искуства полицијe земаља западне Европе и региона, у погледу формирања мрежа жена
полицајаца.

У оквиру резултата 4, почетак едукације за родно сензибилисање руководилаца, у
циљу ефикасније подршке свим процесима оснаживања жена у Министарству
унутрашњих послова, планиран је током 2017. године, иако се може рећи да се са тим
процесом започело, током интерактивне радионице одржане поводом другог циља,
имајући у виду да су истом присуствовали високи руководиоци свих организационих
јединица Министарства.

Реализована је студијска посета Краљевини Шведској, чији је циљ био
сагледавање родне перспективе са аспекта:

-стратешког приступа - израда стратешких докумената која подржавају политику једнаких
могућности,

-организационог приступа - организациона структура која подржава политику једнаких
могућности,

-имплементације кроз функцију управљања људским ресурсима (регрутација, селекција,
развој и напредовање).

ТРЕНУТНА АКТИВНОСТ:

Израда Акционог плана за 2017. годину


