ОТЧЕТ
за изпълнение на общински план за интеграция на ромите
и лица в ситуация, близка до тази на ромите за 2016 год.
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансови
средства

Резултати

В рамките на
утвърдения бюджет

Изпълнение на
програмата за
интеграция на ромите
2016 г.

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
1.Гарантиране на равен
достъп до качествено
образование на децата
учениците от
етническите
малцинства

1.1 Контрол по прилагане на плана за интеграция
на ромите 2016 г.

Община

2.Превенция срещу
ранното отпадане на
ученици

2.1 Обхващане, привличане и задържане на всички
деца от етнически произход подлежащи на
задължително училищно обучение
2.2 Осигуряване на безплатни учебници и помагала
на всички социално – слаби деца

Детски градини
Училища

2.3 Подпомагане на деца и ученици от социално –
слаби ромски семейства

Община

Училища

Проект за социално
включване, обхванати
150 деца и семейства.
В рамките на
утвърдения бюджет

Намаляване на броят
на децата
непосещаващи
задължително
училищно обучение.
Това ще спомогне и за
намаляването на
неграмотността сред
тази рискова група.
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Проект за социално
включване, с обхват
от 150 деца.
3. Повишаване
ефективността на
училищната мрежа

3.1 Индивидуална работа с деца отпаднали от
обучение, застрашени от отпадане, както и с техните
родители
3.2 Създаване на програми за обучение и включване
на деца от високо рискови групи в допълнителни
образователни форми, кръжоци и свободно
избираеми подготовки
3.3 Създаване на центрове за работа с тези деца,
където те ще могат да оползотворяват свободното си
време с полезни дейности за тяхното развитие като
учат, пеят, рисуват и др.

Детски градини
Училища
Община –
междусекторна
работна група

Държавен бюджет,
Общински бюджет,
Донорски програми

Осъществяване на
дейности във връзка с
Плана на Център за
обществена подкрепа,
включващи:
превенция отпадането
на деца от
образователната
система, работа с
деца, отпаднали от
образователната
система, работа с деца
със специални
образователни
потребности. Семейно
групово и
индивидуално
консултиране,
информационни
срещи и групова
работа с родители.
Педагогическа помощ
и консултиране при
подготовка на
уроците със
средномесечно
натоварване от 75
деца.

Министерство на
образованието

Включване на
празниците на
етническите

Център за
обществена
подкрепа

Ограмотяване на млади родители по въпроси за
възпитанието на децата и изграждане на ценностна
система, осигуряваща бъдещото развитие на
подрастващото поколение в посока на запазване на
традициите.
Провеждане на ежемесечни разговори с родители на
деца, застрашени от отпадане от училище и
преодоляване на неграмотността сред малцинствата.

4. Културна
интеграция

4.1 Отбелязване на празници на етническите
малцинства.

Училища
Читалище
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4.2 Създаване на СИП по фолклор на етносите в
училищата, за да се стимулира участието на децата и
учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с
цел изграждане у тях и околните на нравствени и
естетически ценности

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”
1. Повишаване на
Сътрудничеството между Дирекции Бюро по
конкурентността на
труда и общината за взаимно осигуряване на
ромите на пазара на
информация за действащи субсидирани
труда, включително в програми
съвременните
1.2 Реализиране на участия в тези програми и
области на трудова
проекти на безработните
заетост Повишаване
1.3 Включване на безработни младежи в
на пригодността за
национални програми за ограмотяване и
заетост и
квалификация
квалификационното
ниво на лицата от
малцинствата
2. Улесняване
достъпа до
информация на
търсещите работа
лица

2.1 Услуги, които се предлагат от бюрото по
труда, където безработните получават
безплатни консултации по интересуващи ги
въпроси относно свободни работни места,
курсове за професионална квалификация ,
преквалификация и др.
2.2 Изнасяне на информацията на обществено
достъпни места, най вече в бюрото по труда,
местните – вестник и кабелна телевизия

Община

В рамките на
общинския бюджет

малцинства в
културния календар
на община Чирпан.
СИП по фолклор на
етносите в Основно
училище „Св. св.
Кирил и Методий”
град Чирпан.

Бюро по труда

Държавен бюджет
Бюджет на
агенцията по
заетостта

Повишаване
квалификацията на
ромите. Включване
на лица в програми
за заетост.
Осигуряване на
заетост чрез
Национални
програми на 56
човека.

Държавен
бюджет, като
бюджет на
агенцията по
заетостта

Осигурен е лесен
достъп до
информиране и
реализиране на по
голяма част от тях
на трудовия пазар за
35 лица.

Община

НПО

Бюро по труда
Община –
междусекторна
работна група

Младежки
медиатор
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ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
1. Повишаване на
равнището на знания и
мотивация сред
етническите
малцинства относно
опазването,
поддръжката и
укрепването на
собственото здраве

2. Намаляване
заболеваемостта и
смъртността при
лицата принадлежащи
към етническите
малцинства

1.1 Запознаване на лицата принадлежащи към
етническите малцинства със задълженията и
правата на пациента
1.2 Запознавана с начините за предпазване о т най–
разпространените инфекциозни заболявания
1.3 Информиране по въпросите за здравното
осигуряване и профилактика на най– често
срещаните болести чрез местните медийни
представители – радио, телевизия, вестник
1.4 Периодично провеждане на беседи от здравни
специалисти за вредите от най – разпространените
рискови фактори - тютюнопушене, употреба на
наркотици и заразяване със СПИН и за
предимствата на здравословния начин на живот
2.1 Повишавана на здравната култура сред
малцинствата
2.2 Провеждане на текущ санитарен и противо
епидемиологичен контрол на съответните органи
2.3 Издаване и разпространявана на брошури и
листовки от здравните организации

Общо
практикуващи
лекари, Здравен
медиатор, ЦОП

Повишено равнище
на знания и умения
относно укрепването
и опазването на
собственото здраве.
Резултатите са във
връзка с
осъществяване на
дейностите от ЦОП
Чирпан и здравен
медиатор.
Проект за социално
включване с целева
група от 800 лица.

Общо
практикуващи
лекари
Училища
НПО
Община, Здравен
медиатор

Общински бюджет

Намалетна
заболеваемост и
смъртноста сред
малцинствата

Общо
практикуващи
лекари
Специалисти по
акушеро-

НЗОК

Намаляне на детската
смъртност. По голям
брой имунизирани
лица следователно и
намаляване на

2.4 Задължително посещение на профилактични
прегледи
2.5 Провеждане на имунизации срещу често
срещани болести
3. Намаляване на
детската смъртност

3.1 Ранна регистрация на бременните, наблюдение
по време на бременността и своевременна
хоспитализация на родилките
3.2 Консултации с акушер – гинеколог
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3.3 Осигуряване възможност за достъп на линейките
до домовете на родилките за своевременното им
извозване до специализирано лечебно заведение
3.4 Регистрация на новородените и подрастващи
деца при общо практикуващ лекар
3.5 Повишаване обхвата на ваксинациите по
Националния имунизационен календар на
новородените и децата до седем годишна възраст

гинекология
Община –
междусекторна
работна група,
Здравен медиатор

заболеваемостта

ЦОП

3.7 Разясняване на младите майки за значението на
имунизациите и мотивирането им за редовното им
прилагане
4. Намаляване на
ранното забременяване
в юношеска възраст и
родствените бракове

4.1 Провеждане на беседи с подрастващи и млади
хора и техните родители за начините за предпазване
от нежелана и ранна бременност
4.2 За опасностите, които крие ранната бременност
4.3 За рисковете от родствените бракове
4.4 Прожекции на филми на ученици и млади хора
за спецификата на пубертетния период и половото
съзряване

Училища
Училищен лекар
НПО
Община –
междусекторна
работна група,
Здравен медиатор

Донорски програми

ЦОП

Повишаване нивото
на сексуалната и
здравна култура.
Осъзнаване на риска
от ранното
забременяване и
родствените бракове.
Проект за социално
включване с целева
група от 800 лица.

Разработване на модел за превенция на ранните
бракове и раждания.Съвместни действия на
отговорните институции, НПО, ромски лидери.

ПРИОРИТЕТ „ РОМСКА КУЛТУРА ”
1. Подобряване на
публичния образ на
малцинствата сред

4.1 Създаване на възможности за разширяване
представянето на културата на малцинствата
4.2 Осигуряване на възможности и подкрепа за

Читалища
Община –
междусекторна

Общински бюджет
Донорски програми

Община Чирпан в
качеството си на
бенефициент
по
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обществеността

увеличаване на изявите на малцинствата

проект „Заедно за
нашето бъдеще –
децата на Чирпан”,
е
предоставила
възможности
за
интеграция
на
малцинствените
групи
в
обществения живот,
чрез осъществяване
дейностите
на
проекта за социално
включване.

работна група
Училища
НПО

ПРИОРИТЕТ „ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА ”
1. Ремонт на общински
фонд сгради и
пригодяването им за
живеене

1.1 Изготвяне на програми и проекти, които целят
ремонт на такива сгради

Община

Общински бюджет

Осигуряване на
общински жилища за
живеене на 18
семейства – роми и
семейства в ситуация
близка до ромите.
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