ОБЩИНСКИ ПЛАН
за интегриране на ромите и лица в ситуация,
близка до тази на ромите за 2018 год. – 2020 год.

Въведение
Реализирането на плана е част от усилията на Общината да се създадат равни
възможности за по – добро качество на живот, като се осъществи устойчиво социално –
икономическо, културно и образователно развитие на малцинствата.
Плана за действие има за цел да подкрепи усилията на институции и
структури, насочени към осигуряване на пълно и равноправно участие на
малцинствата в обществения живот както и изключване на дискриминацията спрямо
тях.
Плана за действие се опира на национално и регионално законодателство за
правата на човека и на успешни практики от европейски страни.
Осъществяването на интеграционния процес изисква непредубедено опознаване
на "другия" като начин за преодоляване на предразсъдъците, наследени от миналото.
Интеграцията е комплексен процес обхващащ всички сфери на живота. Тя се отнася до
цялото общество. Този процес е насочен към активното въвличане на представители на
етническите общности в управлението на стопанския, културния и политически живот
в общината.
Интеграцията е налице, когато мнозинството и представените малцинства си
взаимодействат съгласувано в интерес на общото благо и развитие. Интеграцията е
толерантност. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към собствените си
убеждения и да признава тези права на останалите хора. С изготвянето на Общински
план за работа с етническите общности се създават условия за регламентирането на
етническата проблематика в общината.
Плана за работа очертава основните цели и задачи в ключови обществени сфери,
които ще гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне
на малцинствата, както и пълноценната им интеграция.
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НОРМАТИВНА БАЗА
Основни задачи
Плана за действие има за своя основна задача, посредством свързващи и
координиращи дейности да доведе до практическо решаване на проблемите на
малцинствата на територията на Община Чирпан. В плана основна цел е
оптимизиране на общинските политики и практики за развиване потенциала на
етническите малцинствeни групи като равнопоставена част от гражданското
общество. Общинския план за интеграция на ромите и лицата, в ситуация близка на
тази до ромите се позовава на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012 - 2020)
Обхват
Плана за действие обхваща следните приоритети:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ
ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

ЦЕЛИ
1.Създаване на предпоставки за активно участие и социална интеграция на
етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на
община град Чирпан.
2. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и
оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване,
включване на малцинствени общности в обществения живот.
3. Съхранение и развитие на културната, религиозната и езикова идентичност на
етнически малцинствени общности като фактор за взаимно опознаване и духовно
развитие.
4. Популяризиране съвместни дейности на етническите малцинства и българското
население и работа в посока промяната на общественото мнение към етническите
общности в позитивна посока.
5. Подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и трудова заетост на
представителите на етническите групи, с акцент върху най-уязвимите в социално икономическо отношение граждани.
6. Преодоляване социалната изолация чрез провеждане на образователна
политика, ориентирана към личностно развитие на младия човек, към неговата
индивидуалност, социална и етническата цялост.
7. Подобряване на здравния статус и здравната култура сред малцинствата.
8. Да се създадат условия за подобряване благосъстоянието на ромското
население чрез повишаване образованието и изграждане на трудови навици.
9. Подобряване на жизнените условия на малцинствени групи в неравностойно в
социално и икономическо положение и осигуряване на социална защита.
10. Осигуряване на условия за равно третиране на всички граждани, независимо
от пол, вероизповедание и етническа принадлежност.
11. Да се премахне всякаква форма на расова дискриминация със съдействието и
прякото участие на държавната и изпълнителната власт.
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МОМЕНТНА СНИМКА И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Брой деца подлежащи на записване в първи клас за учебната 2017/2018 год и
брой на записаните в първи клас за учебната 2017/2018 год. – 227 деца.
2. Брой на учениците, отпаднали за изминалата учебна 2016/2017 год. по класове.
Разпределението е както следва:
Клас
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Общо

Момичета
0
4
1
3
10
3
4
6
11
4
4
50

Момчета
2
1
1
0
1
0
5
8
4
3
2
27

Общо
2
5
2
3
11
3
9
14
15
7
6
77

3. Брой ученици, реинтегрирани в училище за учебната 2016/2017 год. – 25
4. Деца и ученици, които са извън училище.
12 деца от село Свобода, община Чирпан са отпаднали от училищния процес, като
за 4 има данни че се намират в чужбина.
10 деца от град Чирпан, учащи в средно училище са отпаднали от учебния процес,
по собствено желание, като за тях родителите им са подписали съответните декларации
за отказ.
6 деца от село Гита, община Чирпан също са прекъснали обучението си, като три
от тях са от подготвителна група, като причината за отпадането им е, че семействата им
нямат постоянно местожителство, а мигрират от едно населено място в друго. Едно
дете, което е било в 7 ми клас се е омъжило. Две деца са заживели в Германия.
5. Общият брой за здравнонеосигурените лица. –няма данни за броят на
неосигурените лица.
6. Брой раждания на майки под 18 год. възраст за 2017 год. – 42 лица.
7. Брой, процент, дял на включените в заетост по програми и проекти за 2017 год.,
които продължават заетостта си и в тази година.
Брои включени в заетост програми, мерки и проекти 2017 г. – 99 лица или 9,3% от
общия брой регистрирани. Продължили заетост през 2018 г. 80 лица, или 80,8% спрямо
започналите през 2017 г.
8. Брой, процент и дял от включените в обучения в 2016 год.(самоопределили се
като роми), в следствие на което са включени в заетост през 2016 и продължават
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заетостта си през 2017 год. - През 2016 г. и 2017 г. няма започнали обучение лица
самоопределили се като роми.
9. Общия брой на безработните като цяло и безработните самоопределили се като
роми, регистрирани в Д”БТ” Чирпан и за какъв период от време имат регистрация като
трайно безработни.
Общ брой безработни към 31.12.2017 г. – 974, от тях 395 самоопределили се като
роми, от тези роми 149 лица са с регистрация над една година или продължително
безработни.
10. Коефициент на регистрирана безработица за 2016 и 2017 год.
Средно годишен брой регистрирани 2016 г. 1278 или 17 %.
Средно годишен брой регистрирани 2017 г. 1060 или 14,1 %.
11. Дял на продължително безработните лица.
Средно годишен брой регистрирани продължително безработни лица 2016 г. 597
или 46,7 % дял.
Средно годишен брой регистрирани продължително безработни лица 2017 г. 383
или 36,1 % дял.
12. Информация за общия брой, процент и дял на незаконно съобразните
постройки и жилища на територията на общината и каква част от тях се намират в
местата(махали и квартали), населени с концентрирано, уязвимо ромско население.
Приблизителен брой на пребиваващи в тези махали или каква част от населението на
община живее в тях. – на територията на община Чирпан са разположени 6802 жилища,
като в обособените ромски квартали в града и селата общият процент на незаконно
съобразните постройки и жилища е над 70%.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА

I.

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в
образователната система, осигуряване на качествено образование в
мултикултурна образователна среда

Материалната база и изградената достъпна архитектурна среда във всички
училища на територията на община Чирпан е добра. Училищата разполагат с много
добри класни стаи, където се помещават децата в подготвителни групи - 5 и 6 годишни
и учениците от 1 до 7 клас /за основните училища/ и 1 до 12 клас /за гимназиите/. Във
всички средищни училища бюрата, шкафовете, чиновете и спортните пособия са
предоставени

безвъзмездно

по

проект

BGOSIPOOO1-3.1.06

„Подобряване

на

качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от
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Европейския социален фонд на Европейския съюз. Осветеността в помещенията е
достатъчна, тъй като всяка година се замерва от „Трудова медицина", гр. Стара Загора.
Осигурени са дейности за обща подкрепа за личностно развитие във всички
училища на територията на община Чирпан.
Общата подкрепа стои в основата на образованието насочено към развитие на
учениците като уважаващи себе си, автономни и свободни личности. Тя се изгражда в
условията на образователната среда на ниво клас и ниво училище за всички ученици.
По този начин подкрепата реорганизира системата, така че никое дете да не остане
извън нея. Подкрепата става част от организацията на училището като функционираща
среда.
На ниво клас подкрепата е насочена към превенцията на обучителните
затруднения - това са трудностите, които децата срещат в усвояване на учебния
материал, без те непременно да са от характера на специфичните нарушения на
способността за учене. Подкрепата на учителя се изразява в диференцирането на
подходи за обучение, които дават различни възможности за групиране на
потребностите на учениците и насочване на обучението в най-голямо съответствие с
тях.
На ниво училище подкрепата е насочена към комуникацията и сътрудничеството
между различните педагогически специалисти, създаването на екипна работа,
консултиране и обмен за начини на работа. По този начин подкрепата е първоизточник
за планиране на обучението в класната стая, за изграждане на връзки между различните
професионалисти и формиране на професионалната общност на училището.
В началото на учебната 2017/2018 година са определени със заповед на директора
на училищата в община Чирпан координиращ екип, ръководещ процеса на
предоставяне на обща и допълнителна подкрепа.
Учителите

и

другите

педагогически

специалисти

/психолог,

логопед,

педагогически съветник и ресурсен учител/ от Регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование - Стара Загора извършват дейности,
диагностициращи знанията и уменията на всички деца/ученици в началото на учебната
година. Резултатите се анализират и при анализа може да се установи, че има ученици,
които са под обичайното ниво за съответния клас.
За тези, които изостават малко, се прилагат конкретни мерки, които се
прекратяват, когато изоставащите постигнат изискванията на държавния образователен
стандарт за общообразователна подготовка. При някои ученици тази дейност нямаше
положителни резултати в рамките натри месеца, за изоставащия ученик се предвижда
оказване на допълнителна подкрепа.
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Родителите на деца и ученици със СОП представиха заявление за извършване на
оценката от училищния екип създаден в училищата и от Регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора и медицински
документ.
Всеки член на Екипа за подкрепа за личностно развитие извърши самостоятелно
оценяване на всяко дете и попълни съответната част от Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето или ученика. В 3-дневен срок от извършване на
оценката членовете на Екипа изготвиха писмени доклади до председателя. Изготвени
са протоколи за всяко дете със СОП от Екипа за подкрепа за личностно развитие.
Екипът заседава 2 пъти в годината в края на първи и втори срок.
В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Чирпан, ОУ „Кирил и Методий", с.
Свобода, ОУ „Отец Паисий", с. Зетьово и ОУ „Васил Левски", с. Гита се обучават
изцяло ученици от ромски произход. Голяма част от родителите не намират време да
общуват с децата си, част от тях не са особено заинтересовани от поведението им. Има
ученици, чиито деца са оставени на възрастни хора или близки за отглеждане, поради
работа на родителите в чужбина. Всичко това води до необходимост за учениците от
повече внимание, разговори, споделяне. В училище те получават необходимото
внимание, но не и в семейството, което води до изява на агресивност понякога.
Ниският стандарт на ромите е фактор за нередовно посещение на училище и
непълноценно участие в учебно-възпитателния процес. Поради недостатъчно владеене
на българския език от децата от ромското малцинство и незадоволително усвояване на
преподавания учебен материал, те се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа
за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите ученици. Усилията ни са
насочени към управляване целодневното обучение през учебната 2017/2018 година в
училището така, че то да се доближава максимално до усещането за „втори дом" на
нашите деца.
Основните ни цели са;
1.
Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:
• стимулиране на любознателността и стремежа към знания;
• изграждане у учениците на умения за рационално и самостоятелно учене.
2.

Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното

време на учениците.
3.

Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за

общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
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4.

Уважение към личността и индивидуалните различия на децата - стил на

възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.
Увеличаване

5.

на броя на учениците, обхванати в целодневната

организация на учебния процес.
6.

Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща

образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за
учениците от 1 до 7 клас.
1.3.7.

Насърчаване

развитието

на

ключови

компетентности,

творчески

способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество.
8.

Да се създадат и развият у учениците навици за самостоятелен труд и

работа в екип.
9.

Да се помогне на учениците, които срещат затруднения по определен

учебен предмет, чрез индивидуална работа и чрез консултации от учителите,
специалисти по различни учебни предмети.
10.

Да се формират у учениците чувства на отговорност и дисциплина. 11. Да

се развият у учениците чувства за толерантност и търпимост.
Очаквани резултати са:
1.

Повишаване качеството на образователния процес и повишаване

степента на знания и компетентности у учениците.
2.

Развитие на творческите способности на учениците и участие на

учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси,
изложби и др. изяви.
3.

Формиране у учениците, обхванати в целодневна организация на учебния

ден, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната
социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към
успех.
4.

Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната

организация на учебния ден.
5.

Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в

следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от
училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.
6.

Създаване възможност за общуване и опознаване между деца от

различни социални, етнически и културни общности.
7.

Създаване

възможност

за

развитие

личността

на

ученика

в

мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в
целодневната организация на учебния процес.
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8.

Увеличен брой ученици, посещаващи полуинтернатните групи.

За по-добрата реализация и изпълнение на целите и резултатите се включат
всички представители на училищните общности и община Чирпан. Всички педагози,
които работят в училищата подпомагат работата по изпълнение на заложените цели и
задачи, и си сътрудничат с идеи и опит от своята практика. Всички родители подкрепят
идеята за целодневно обучение и очакват достигнати резултати. Останалите ученици,
които се обучават и възпитават в училищата, като по-опитни и минали по трудния път
на първокласника, ще подкрепят и насърчават интересите на своите приятели.
Разработен е механизъм за проследяване на обхванатите и необхванатите деца и
движението в образователната система в община Чирпан:
1.

Уведомяван е кмета на община Чирпан с писма за отпадането на

учениците от училище от старана на директорите на училищата.
2.

Ежемесечно изпращане директорите на училищата по електронен път до

Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно
образование , модул „Отсъствия на деца и ученици" за ученици допуснали повече от
пет неизвинени отсъствия.
3.

Провеждат се родителски срещи.

4.

Посещават се от класните ръководители и възпитатели по домовете на

учениците.
5.

Провеждат се разговори с учениците от класния ръководител..

6.

Подобрена е материалната база в училищата, участие в проекти и

осигуряване на средства за допълнително обучение на учениците.
7.

Социализиране на децата от ромски произход, приобщаване към

училищния живот и намиране на социални посредници, на които ромите вярват, за да
се постигне по-голяма посещаемост в училище.
8.

Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в

училище, изградени постоянни училищни комисии по прибиране и задържане на
подлежащите на задължително обучение ученици, полагане на допълнителни грижи от
„приемен учител", в съответствие с изготвено от училищна комисия и утвърдено от
Педагогическия съвет поименно разпределение на съответните приемни учители.
9.

Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със

застрашените от отпадане ученици.
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10.

Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със

застрашени от отпадане ученици.
11.

Провеждане на здравно образование в часа на класа, изнасяне на беседи

за стрес, трафик на хора и др.
12.

Работа на училищна комисия по превенция, разговор на учениците с

комисията за работа с проблемни деца.
13.
учениците.
14.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на
Поредица родителски срещи с родители по проблемите на отговорността

за възпитанието и децата и общите задължения на родителите.
15.

Мерки за ограничаване на ранните бракове.

16.

Разширяване на целодневната организация на работа и училище чрез

разкриване на ПИГ и извънкласни форми, включване на учениците в групи по СИП,
извънкласни и извънучилищни форми.
17.

Безплатна закуска за децата от подготвителните групи - 5 и 6 годишни и

учениците от I до IV клас.
18.

Поевтиняване на столовото обедно хранене за всички ученици от I до VII

клас включени в целодневна организация.
19.

Безплатни учебници за всички ученици от I до VII клас.

20.

Организиране на извънкласни дейности и неформални клубове по

интереси, увеличаване на неформалните спортни прояви-турнири, спортни празници.
21.

Осигурен достъп до спортна база на училищата, до компютърните

кабинети и наличните библиотеки.
22.

Активизиране на ученическото самоуправление.

23.
24.

Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП.
Провеждане на консултации с психолог.

25.

Включване на родители в училищни мероприятия.

Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални
образователни потребности от община Чирпан:
1.

Съвместно с Центъра да обществена подкрепа, гр. Чирпан се проведе

медийна кампания за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на
деца и ученици със СОП .
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2.

Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на

деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и
преразглеждане на индивидуалните им програми.
3.

Поетапно адаптиране на селската архитектурна среда, включително в

детските градини и училищата, към потребностите на деца и ученици със СОП.
4.

Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и

помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.
5 Проведена е и кръгла маса на тема: „Състояние, проблеми и перспективи при
обучението на деца със СОП в община Чирпан".
6.

Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с

увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до всички
форми в Центъра да обществена подкрепа, гр. Чирпан.
7.

Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти, както за

дообогатяване на съществуващите дейности , така и за творчески дейности и изяви на
деца с увреждания, деца в неравностойно положение.
Намаляван е броя на деца от община Чирпан, страдащи от значими заболявания и
повишена е информираността на децата за разпространението на ХИВ /СПИН/,
болести, предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества:
1. Разработена и прилагана е програма за здравно образование на деца и
учениците във всяко детско заведение и училище.
2.

Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката на

здравето на децата и учениците.
3.

Всяка учебна година медицинският специалист, осигурява нагледна

информация за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива
състояния, поставя материалите на видно и достъпно място в детското заведение или
училището и обучава ръководството и персонала за оказване на първа помощ.
4.

Разширяване на възможностите за обхващане на децата в програми и

форми за здравно образование.
5.

Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и

рисковите фактори свързани с него.
6.

Учителите да разработят училищни програми в областта на превенцията

и рисковото сексуално поведение и употреба на психоактивни вещества.
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7.

Провеждане на инициативи на училищно и общинска ниво на 01.12 -

международен ден за борбата срещу ХИВ/СПИН/.
8.

Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни

здравни обучителни модули от "Здравна грижа за всеки" в общинските училища и
социални услуги за деца на територията на община Чирпан.
9.

Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците -

обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във
връзка със Световния ден за борба с наркотиците.
10.

Участие във местни и национални кампании по превенция на

противообществените прояви, закрилата на децата, безопасност на движението, трафик
на хора.
11.

Организиране на конкурс - изложба „ Децата творят срещу насилието

чрез изкуство".
Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания.
II. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни
услуги и превантивни програми
Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване..
1. Намаляване на детската смъртност
2. Подобря-ване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищ-на
възраст
Цел III: Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната
система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в общността
(здравно социални центрове и др.).
4. Подобря-ване достъпа до здравни услуги
Цел ІV: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна
информация
5. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население
На територията на община Чирпан работят двама здравни медиатори, които са
държавно делегирана дейност и се финансират от държавния бюджет. Целите, които
изпълняват те са:
преодоляване на културните бариери в общуването между ромските
общности и медицинския персонал по места;
преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното
обслужване на ромите по места;
оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското
население;
здравно образование на ромите и активна социална работа в общността;
активна социална работа с уязвими групи.
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Работата на здравните медиатори обхваща голяма част от целите, заложени в
плана за интеграция на ромите и на лицата и семействата, в ситуация близка до тази на
ромите.
Извършват се следните дейности:
1. Обследване и констатиране на вирусни и инфекциозни заболявания, с
насоченост към разпространение на туберкулозни епидемии. Обследвани са семейства
и е установена необходимостта от лечение на деца, които са насочени към
специализирано лечение, чрез посредничеството на здравния медиатор към община
Чирпан. В конкретност, на едно от децата е поставена точна диагноза „туберкулоза на
трахиалните лимфни възли”. На детето е оказана подкрепа за настаняване в
специализирано медицинско заведение с цел лечение на инфекциозното заболяване, а
именно „туберкулоза на трахиалните лимфни възли”.
2. Извършват се посещения в детски и учебни заведения на територията на
община Чирпан, с цел констатиране на спазването на правилника за хигиената в
сградите на тези заведения и отстраняване на пропуски и нередности.
3. Работа с лица и семейства, под формата на съдействие за осъществяване на
планови имунизации, профилактични прегледи, здравно-информационни мероприятия
и сътрудничество във връзка със изграждане на здравна култура и достъп до здравни и
социални услуги.
На територията на община Чирпан се осъществява проект „Заедно за нашето
бъдеще”(проект за социално включване).
Проектът за социално включване цели:
o Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата
с увреждания на възраст до 7 години;
o Повишено общо благосъстояние на децата;
o Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на
деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.
Основните цели на проекта са:
Превенция на социалното изключване и гарантиране правото на равен достъп до
качествено образование на децата и учениците от уязвимите групи. Създаване на
предпоставки за успешна социализация на децата, чрез съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Осигуряване на подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна
готовност и овладяване на българския език. Освен тези ключови цели, проект „Заедно
за нашето бъдеще”, засяга и приоритетните цели на плана за интеграция на ромите на
община Чирпан, в частност „Здравеопазване”. По проекта е създанен т.нар. „Центъра за
ранна интервенция на уврежданията“ към ОДЗ „Чирпан“ в който работи спезиализиран
персонал, а именно: психолози, социални работници, рехабилитатор, педагог,
специален педагог, логопед, медицинска сестра и гинеколог. Чрез разкриването на този
център се цели предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на
деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с
увреждания и подкрепа на семействата им.

III. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на
прилежащата техническа инфраструктура
Приоритетната цел на плана се осъществява чрез подобряване на жилищните
условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура - конкретно чрез
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в квартали с компактно ромско население. Извършва се осигуряване на общински
жилища за живеене на семейства – роми и лица в ситуация близка до ромите.

IV. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и
повишаване на дела на заетите сред тях
Този приоритет се осъществява чрез:
1. Повишаване на конкурентността на ромите на пазара на труда, включително в
съвременните области на трудова заетост Повишаване на пригодността за заетост и
квалификационното ниво на лицата от малцинствата Сътрудничеството
между
Дирекции Бюро по труда и общината за взаимно осигуряване на информация за
действащи субсидирани програми
2. Реализиране на участия в тези програми и проекти на безработните
3. Включване на безработни младежи в национални програми за ограмотяване и
квалификация.
Извършване на повишаване квалификацията на ромите. Включване на лица в
програми за заетост. Осигуряване на заетост чрез Национални програми на и
осигуряване на лесен достъп до информиране и реализиране на по голяма част от
целевата група на трудовия пазар.
V.
ПРИОРИТЕТ
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

ВЪРХОВЕНСТВО

НА

ЗАКОНА

И

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху
жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие
на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.
Приоритета се осъществява чрез:
1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в
мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека
2. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за
намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
На територията на община Чирпан съществува „Център за обществена подкрепа”,
който е комплекс за социални услуги предназначени за лица и семейства в риск.
Същността на социалните услуги:“Пренатална и постнатална грижа“, както и на
услугата „За по-силна семейна среда“ имат за цел да повишат родителския капацитет в
различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата .Такива могат
да бъдат :хранене, хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст,
предпазване на детето от злополуки и насилие, стимулиране на психическото развитие
на децата, справяне с проблемно поведение на детето и др. Провежда се под формата на
групово или индивидуално консултиране.обучаване в умения за самостоятелен живот,
придобиване на знания и умения за адекватно родителстване.
Дейностите по услугите предоставяни в ЦОП целят развитие на родителските
способности и умения, мобилизиране вътрешните ресурси за справяне с трудностите
при отглеждане и възпитание на децата Осъществява се основно чрез информиране и
насочване към адекватни услуги в общността.

13

Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми,
възникващи при възпитанието на детето, трудности при справяне с ежедневните
задължения, свързани с детето.
- Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица които
полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и
стимулираща среда за развитието му.
Социалните работници посещават ежемесечно ромския квартал на гр. Чирпан,
както и селата на територията на общините Чирпан и Братя Даскалови и осигуряват
ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на
съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и
семействата.
ЦОП провежда мобилна социална работа с цел активно търсене и оказване на
подкрепа на деца и семейства във високо рискови общности /жени с рискова
бременност деца на улицата; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в
ситуация на социална изолация, както и на техните семейства.
Дейностите по реализиране на мобилната социална работа протича в следните
етапи:
-достигане до потенциалните клиент и установяване на контакт с тях, при
необходимост сигнализиране на компетентните органи;
- осъществяване на системна връзка и спечелване на доверието им;
насочване и съдействие за ползване на подходящи услуги социални, здравни,
образователни, административни и др. в зависимост от техните нужди и проблеми;
-директно предоставяне на социални услуги - консултиране, посредничество,
придружаване.
V. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА
Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие
популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество.
Този приоритет се извършва чрез подобряване на публичния образ
малцинствата сред обществеността. Община Чирпан осъществява проект „Заедно
нашето бъдеще”, чрез който е предоставила възможности за интеграция
малцинствените групи в обществения живот, чрез осъществяване дейностите
проекта за социално включване.
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