“HORIZONTAL FACILITY”
ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU

Квалитетно образовање у мултиетничким друштвима
Савјет Европе помаже надлежним властима у Босни и Херцеговини да побољша квалитет
образовања пружајући им подршку у превазилажењу сегрегације у формалном образовању
примјеном антидискриминациских приступа заснованих на стандардима и праксама Савјета
Европе. Ова акција спроводи се у блиској сарадњи и партнерству са Министарством цивилних
послова и свим министарствима за образовање у ентитетима и кантонима. Акција примјењује
интегрисани приступ политике и грађанске иницијативе, а обухватиће и ширу групу партнера
и заинтересованих страна, укључујући ученике, родитеље, наставнике, државне службенике и
политичаре, одабране пилот школе, локалне заједнице, медије и невладине организације
(НВО).
Акцију заједнички финансирају Европска унија и Савјет Европе као дио програма Европске
уније и Савјета Европе „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску, а спроводи га Сектор за
образовање Савјета Европе у сарадњи са канцеларијом Савјета Европе у Сарајеву.
Предвиђени рок за реализацију ове акције је 17 мјесеци и очекује се да ће бити завршена до
23.маја 2019. године са укупним буџетом од 270.000 еура.

Очекивани резултати
Цјелокупан циљ акције је побољшање квалитета образовања у Босни и Херцеговини кроз
сузбијање
сегрегације
у
формалном
образовном
систему
путем
примјене
антидскиминаторних приступа у складу са стандардима и праксама Савјета Европе.
Први специфични циљ је подршка спровођењу процеса реформе образовања у Босни и
Херцеговини давањем препорука на основу студије процјена и резултата консултација са
фокус групама. Овај специфични циљ биће остварен постизањем сљедећих резултата:
-

Студија процјене о питањима етничке сегрегације која утичу на квалитет образовања
је спроведена и предложене су препоруке;
Направљена је мапа пута за политичка дјеловања базирана на резултатима студије
процјена, заклјучцима фокус група и постојећим препорукама у Босни и Херцеговини.

Други специфични циљ је повећање свијести директора школа, наставника, ученика,
родитеља, државних службеника, политичара и опште јавности о предностима мултиетничке
и демократске школе у обезбјеђењу квалитетног образовања. Овај конкретан циљ биће
остварен постизањем сљедећих резултата:
-

Праксе које промовишу мултиетничке и демократске школе су препознате и проширене.

Основне информације
Генерални секретар Савјета Европе Thorbjørn Jagland и комесар Европске уније за политику
сусједства и преговоре о проширењу Johannes Hahn, објавили су 11. априла 2016. године нови
модел сарадње ове двије организације са циљем пружања подршке Југоисточној Европи и
Турској у њиховим настојањима да се ускладе са европским стандардима. Назив иницијативе
је Заједнички програм Европске Уније и Савјета Европе „Horizontal Facility“ за Западни Балкан
и Турску. To je трогодишњи програм (мај 2016. – мaj 2019.) који се фокусира на три теме:
спровођење правде, борба против привредног криминала, као и спрјечавање
дискриминације и заштита права осјетљивих група. Буџет износи 25 милиона еура, од чега је
20 милиона обезбиједила Европска унија, а 5 милиона еура Савјет Европе. Кроз програм
„Horizontal facility“, Европска унија и Савјет Европе ће пружити подршку земљама
корисницима у Југоисточној Европи и Турској да се ускладе са стандардима Савјета Европе и
тековинама Европске уније примјеном комплементарног двосмјерног приступа техничке
сарадње и обезбјеђивања стручности. „Horizontal facility“ се ослања на јединствене методе
рада савјета Европе, који подразумијевају циљане активности техничке сарадње осмишљене
на основу закључака и препорука надзорних тијела Савјета Европе којима се указује на
области у којима је потребно унаприједити законодавство и праксу земаља корисница како би
се ускладили са стандардима Организације.

Канцеларија Савјета Европе у Сарајеву
Змаја од Босне 11, зграда Raiffeisen bank
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 264 360

Савјет Европе је водећа организација за људска
права. Састоји се од 47 чланица од којих су 28
чланице Европске Уније. Све државе чланице
Савјета Европе потписале су Европску конвенцију
о људским правима, споразум чији је циљ заштита
људских права, демократије и владавине права.
Европски суд за људска права надгледа
спровођење Конвенције у државама чланицама.

www.coe.int

http://horizontal-facility-eu.coe.int
horizontal.facility@coe.int
jp.horizontal.facility
@CoE_EU_HF

Европска унија је јединствено економско и
политичко партнерство 28 демократских европских
држава. Њени циљеви су да за својих 500 милиона
грађана обезбиједи мир, просперитет и слободу у
праведнијем и сигурнијем свијету. Како би се
остварили ови циљеви, државе чланице Европске
уније установиле су тијела која руководе Европском
унијом и усвајају законску регулативу. Главна тијела
су: Европски парламент (који наступа народе
Европе), савјет Европске уније (који представља
владе држава чланица), и Европска комисија (која
заступа заједничке интересе Европске уније).
http://europa.eu
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