ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
ЗА ПОДКРЕПА НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ
2012 – 2014

Приоритетни области на действие са:
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ПРИРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРИОРИТЕТ VІ: КУЛТУРА И МЕДИИ

1 /18

Приоритет І: Образование

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства

1. Гарантиране на
равен достъп до
качествено
образование

Обхващане на
всички деца
подлежащи на
задължително
обучение в ДГ и 1
клас

1. Подържане на
картотека на
задължително
подлежащи на
обучение деца за
ДГ и 1 клас

ДГ

2. Ограмотяване на
младежи роми

Община Елена

3.Осигуряване на
учебни помагала за
социално слабите
ученици

Училища

Източник

постоянен Не са
необходими

Обхващане
на всички
подлежащи на
задължително
обучение и
ДГ

Община Елена

2012-2014

Бюро по труда

ОУ „ Отец
Паисий” с
Майско

2012 2014

700 лв.

Индикатори

Европейски
програми и
фондове

Увеличаване
на броя на
завършилите
начално
образование

От бюджета
на ОУ „
Отец
Паисий” с
Майско

Брой ученици
на които са
раздадени
учебници и
посещават
училище
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2. Превенция на
отпадане от
училище на
ромските ученици

1. Осигуряване на
обективни и
надеждни
инструменти в
системата на
предучилищното
и училищното
образование.

2. Формиране на
извънкласни
форми за
занимания по
интереси свързани
със съхраняване
на етническата
идентичности и
популяризиране
на традиционни
танци, занаяти и
обичаи.

1. Осигуряване на
редовна
посещаемост и
задържане в
училищата чрез
изготвяне на
индивидуални
програми за децата,
застрашени от
отпадане;

2. Участие в
създадените СИП
„Фолклор на
етносите” и/ или
традиционните
занаяти към –
училище.

ДГ
Училища

2012 2014

Не са
необходими

-

НПО

Средства от
училищния
бюджет

Брой
изготвени
програми и
обхванати
лица;

Брой
задържани/
върнати/
отпаднали
ученици
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3. Прилагане на
разнообразни
форми и програми
за работа с
младежи и
възрастни от
ромски произход
отпаднали от
училище с цел
тяхната
реинтеграция

Подобряване на
различните
модели на
образование

4. Приобщаване и
приемане на
родителите- роми
към
образователния
процес и засилване
на участието им в
училищния живот.

Повишаване на
ангажимента на
родителите и
засилване
сътрудничеството.

5.Усъвършенстване
на образователните
условия за
качествено
образование на
квалификацията на

Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори,
учители и други
педагогически

1. Предоставяне на
продължаващо
професионално
обучение за лица,
навършили 16 г и
ограмотяване на
възрастни роми.

МОМН

1. Ангажиране на
родители на деца и
ученици от
етническите
малцинства в
училищни
настоятелства,
ученически
парламенти или
обществени съвети

ДГ

1. Квалификация на
учители, директори
и други
педагогически
специалисти за
работа в

МОМН

Работодатели

2012 2014

Европейски
програми и
фондове

Бюро по труда

Брой обучени
лица

Община Елена

Училища

2012 2014

Не са
необходими

-

Брой
родители
участвали в
УН/ОС

2012 2014

Не са
необходими

-

Брой обучени
педагогически
специалисти
преминали
обучение

Община Елена
НПО

НПО
Община Елена
НПО
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педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда.

специалисти

мултикултурна
среда

Формиране на
извънкласни
форми за
занимания по
интереси свързани
със съхраняване
на етническата
идентичности и
популяризиране
на традиционни
танци, занаяти и
обичаи

2. Създаване на клуб МОМН
на етносите и/или
НПО
традиционните
занаяти към –
Читалище
читалище, училище
ОДК

2012 2014

МОМН
НПО

Брой лица
участници в
дейностите

Европейски
фондове и
програми

Брой
дейности и
занимания

Община Елена
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ПРИОРИТЕТ ІІ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства

1.Повишаване на
Включване на
здравната
медиатори между
култура и достъпа общността и
до здравеопазване здравните
работници;

Активно
съдействие от
страна на
медиаторите в
усилията на
личния лекар
за обхващане
на бременните
до четвърти
месец на
бременността
чрез здравния
медиатор и
повишаване на
сътрудничеств
ото между
институциите
и НПО сектора
в тази област.

РЗИ
Лични лекари
Община Елена
НПО
Здравен
медиатор

2012 2014

Не са
необходими

Източник

-

Индикатори

Брой обхванати
бременни
Брой лица обхванати
с дейности по
кампании, обучения и
др.
Брой имунизирани
деца
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Подобряване
на
имунизационн
ия обхват и
подобряване
на достъпа до
качествени
здравни
услуги.
Подобряване
на контрола на
туберкулозата.

2.Подобряване на
профилактичните
дейности сред
ромското
население

Разработване и
прилагане на
програми за
превенция на
СПИН и
„сексуално

2. Провеждане на
беседи с
подрастващи и
млади хора и
техните родители
за начините за
предпазване от
нежелана и ранна
бременност

Община Елена

1. Активизиране
дейността на
отговорните
институции и
НПО сектора за
издирване на деца

Лични лекари

НПО

2012 2014

Не са
необходим
и

-

2012 2014

Не са
необходим
и

-

Брой обхванати
млади хора и техните
родители

Лични лекари
РЗИ

НПО
РЗИ

Брой обхванати лица
с дейности по
подобряване на
профилактичните
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предавани
инфекции”
(СПИ)„превенция
на ХИВ”.

без личен лекар и
разясняване пред
родителите им
важността за
регистрирането
им.

Община Елена

2. Провеждане
беседи и
разговори с
младите майки за
значението на
имунизациите и
мотивирането им
за редовното им
прилагане, както и
имунизацията за
превенция на рак
на маточната
шийка.

Лични лекари

.3. Информиране
на лица от ромска
общност за
здравноосигурите
лните им права и
задължения, и за
правата им като
пациенти.

НПО

дейности.

2012 2014

Не са
необходим
и

-

Брой обхванати
майки

2012 2014

Не са
необходим
и

-

Брой обхванати лица

РЗИ
Община Елена

Лични лекари

НПО
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3. Повишаване на
взаимодействието
на гражданите
със здравните
власти и
подобряване на
достъпа до
качествени
здравни услуги.

Осъществяване на
общностен
мониторинг на
здравните услуги.

Провеждане на
общностна анкета
за оценка на
достъпността и
качеството на
здравните услуги

РЗИ,
ЦМЕДТ 2012 2014
„Амалипе”.

2000

Външно

Брой обхванати лица,
финансиран брой идентифицирани
проблемни области в
е по
достъпа до
проекти
здравеопазване.
Резултати от
анкетирането.

ПРИОРИТЕТ ІІІ – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства

1. Подобряване
на жилищните
условия,

Подобряване на
жилищните
условия в

Подобряване на
жизнената среда на
хората настанени във

МТСП
МРРБ

2012 - 2014

Източник

Европейс
ки
програми

Индикатори

Брой хора с
подобрена жизнена
среда
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включително и кварталите с
на
ромско население
прилежащата
техническа
инфраструктура

фургони

НПО

и
фондове

Община Елена

Подобряване
МРРБ
състоянието на
Община Елена
техническата
инфраструктура,
асфалтиране на
улици, изграждане на
тротоари,
реконструиране на
Ви К мрежи;

2012 - 2014

МРРБ
Европейск
и
програми
и проекти

Благоустроени улици
и тротоари – км.

ПРСР
Община
Елена
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Приоритет ІV - Заетост

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства

1.Осигуряване
на достъп на
ромите до
пазара на труда
и до различни
инструменти и
инициативи за
самостоятелна
заетост.

Повишаване на
пригодността за
заетост и
квалификацията
на безработни
роми

Източник

Индикатори

Разработване на
проекти включени
в програми за
квалификация и
трудова заетост по
програми, сезонна
заетост и др.

МТСП,АЗ,МОМН 2012 в сътрудничество 2014
с общината , НПО

Републикански Брой разработени
бюджет,
проекти
Европийски
програми и
проекти

Стимулиране на
икономическата
инициатива сред
хората от
малцинствата за
развиване на
бизнес и

МТСП,АЗ, МЗХ
сътрудничество с
общината

Републикански Брой включени лица и
бюджет,
самонаети лица
Европейски
програми и
проекти

2012 2014

или
други
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производство;

донорски
програми и
проекти

Приоритет V – Върховенство на закона и недискриминация

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1.Подобряване на
ефективността на
работа на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда при
спазване на
стандартите по
правата на човека

Повишаване на
квалификацията
за ефективна
дейност на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда

Информационни беседи
между служители на
РУП и представители
на общността за
намиране на допирни
точки и установяване
на диалог.

Община Елена и
РУП - Елена

Превантивна работа
на полицията и
обществеността,

Община Елена

2012 2014

Не са
необходими

Източник
-

Индикатори
Брой полицейски
служители обучени да
работят в мултиетническа
среда
Брой беседи в ромските
квартали

РПУ – Елена

2012 2014

Не са
необходими

-

Брой работни срещи и
лица участвали в тях
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съвместно планиране,
работни срещи срещу
разпространението на
наркотици
.Обучение по права
на човека и права на
детето в училище;

представители
от общността.

МОМН

конкретни резултати

2012 2014

Не са
необходими

-

2012 2014

Не са
необходими

-

Брой проведени
обучения

Училища
Усилване на
дейността на
Общинската комисия
за борба с
противообществените
прояви на малолетни
и непълнолетни деца
чрез включване на
представители и от
общността или НПО
в комисията;

МКБППМН
към община
Елена

Брой обучени лица

Брой обхванати лица и
разрешени случай.

РУП - Елена
и
представители
на общността.
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VІ. Култура и медии

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства

1.Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности;

Да се
постигне
развитие и
опазване на
културната
идентичност
на ромите

Да се създадат
кръжоци по
интереси в
читалището за
етническото
население

МОМН
НПО

Източник

Индикатори

2012 2014

Не са
неоходими

Брой създадени групи и
кръжоци

2012 2014

Не са
необходими

Брой обхванати деца

Представители
на общността
Читалища

Издирване на
талантливи деца от
етносите и
подпомагане на
записването им в
училища по
изкуствата.

МОМН
НПО
Читалище
ДГ
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2. Ежегодно участие
в Национален детски
ромски фестивал
„Отворено сърце“ в
град Велико Търново.

НПО
Читалище

2012 2014

Не са
необходими

Брой обхванати деца

ДГ
Училище

2. Ежегодно
отбелязване на
Василица,
Международния ден
на ромите и Деня на
ромската гордост.

НПО
Читалище

2012 2014

Брой участници участвали
в отбелязването на
празниците.

ДГ
Училище
Община
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Очаквани резултати:
Усилията на Община Елена са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество
между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените
организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на диалог е предпоставка за
реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на
проблеми на дадената малцинствена общност,с помощта на нейни представители, били те от
конкретен или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми,
европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо развитие.
В края на периода на плана за действие очакваме:









Повишено качеството на образование на децата от ромския етнос;
Намалели отпадналите от училище ученици с 15% ;
Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците с 30% ;
Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора с 20%
Получена професионална квалификация;
Намалена безработицата сред малцинствата с минимум 2%;
Повишена здравна култура на хората от ромският етнос;
Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в районите с компактно ромска
население;
 Съхранена идентичност на малцинствените общности;
 Повишена осведоменост на целевите групи.
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 Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране
на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.
Мониторинг на изпълнението
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на
различни форми за наблюдение и оценка.
Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация, да следи за
постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия
документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и
наблюдението:
 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в
административен мониторингов доклад.
 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
 Докладът се предстaвя за одобрение пред ОССЕИВ.
 Докладът се приема от Общински съвет.
 В административния мониторингов доклад се включват предложения на НПО и представители
на гражданския сектор и общността.
 В заседанията на Комисията, която разглежда резултатите по Плана участват НПО и
представители на гражданския сектор и общността.
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Заключение
Икономическата криза, предизвикана от прехода, обрече ромите на убийствена бедност.
Бедността е явление с много измерения и много лица. Бедност означава както липса на средства за
задоволяване на основни потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и
пълноценен живот, което се дължи на липсата на избор.
Това слага отпечатък върху начина на мислене и поведение на тези хора, носи затруднения в
индивидуалната адаптация, усещане за разпад, несигурност и маргинализация, поставяне под
съмнение на съществуващата ценностна система.
За изпълнението на „Плана за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните
политики” от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на
местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност.
Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.
Включването им във всеки етап от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на
политиките на всички нива обогатява процеса от гледна точка на интересите на общността и
компетентността на експертите, работещи по въпросите на ромите. Това изисква насърчаване на
участието в администрацията на представители на ромската общност и гарантира реалното участие на
ромите във всички приоритетни области на настоящата програма.
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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