ОБЩИНА КАСПИЧАН
Гр.Каспичан, п.к. 9930, Тел: 05327/47 - 12
e-mail:kaspichan@icon.bg; www.kaspichan.org;

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 2014 – 2020 г.
1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

Цели

1.Повишаване
на обхвата на
ромски деца в
предучилищно
то образование

Задачи

1.1.Повишаване на
нетния коефицент
на записване на
ромските деца в
детски градини до
среднитте за
общината нива

Дейности

1.1.1. ремонт и подобряване на
техническото оборудване на
съществуващите детски градини в:
- с.Каспичан
- с.Марково
- с.Косово
- с.Златна нива
- гр.Плиска
- гр.Каспичан
1.1.2.работа с ромски семейства за
повишаване на мотивацията за
записване на децата в детски
градини

Отговорна

Времеви

институция

период

Община, ЦДГ

2014-2017

Финансиране

Средства

Източник

60 000 лв.

ОП”РР”

Индикатори

/по 10 000
лв. на ЦДГ/
или според
бюджета на
програмата
Здравен
медиатор;
ОЗД;

2014-2017

Не се
залагат

Не е необходим

Брой
достигнати
семейства

2.Повишаване
на обхвата в
основна степен
на образование

2.1.Намаляване до
минимум на
отпадналите
ученици в основна
степен на
образование

2.1.1.Ремонт и подобряване на
обзавеждането в училищата,
интегриращи ромски ученици в:

Община,
училища

2014-2017

Посочените
училища

2014-2017

Всички училища

2014-2017

ОП”РР”

/по 30 000
лв. на
училище/
или според
бюджета на
програмата

- с.Каспичан
- с.Марково
- гр.Плиска
- гр.Каспичан

2.1.2. Реализиране на целенасочени
дейности / проекти за намаляване
на отпадането на ромските деца: в
училищата във

120 000 лв.

В рамките
на
одобрения
проект

ОП”НОИР”

Брой деца,
включени в
дейности за
превенция на
отпадането

Не е необходим

Брой деца,
включени в
дейности за
превенция на
отпадането

- с.Каспичан
- с.Марково
- гр.Плиска
- гр.Каспичан

2.1.3. Изработване на годишни
училищни програми за превенция
на отпадането във всички училища

2.1.4. Обучение на учители за
превенция на отпадането на деца
от училище: веднъж годишно

Училища, РИО,
НПО

2014-2017

2.1.5. Формиране на родителски
клубове / училищни настоятелства
с активното участие на ромски
родители в училищата:
- с.Каспичан
- с.Марково
- гр.Плиска
- гр.Каспичан

Посочените
училища

2.1.6. Формиране на Ученически
парламенти, работещи за
превенция на отпадането от
училище в училищата:

10 000 лв.
или според
бюджета на
програмата

Училищни бюджети,
ОП”НОИР”

Брой обучени
учители

2014-2017

Не е необходим

Брой родители,
включени в
дейности за
превенция на
отпадането

Посочените
училища

2014-2017

Не е необходим

Брой ученици,
включени в
дейности за
превенция на
отпадането

Посочените
училища,

2014-2017

Училищен бюджет

Брой деца,
включени в
дейности за
въвеждане на
интеркултурно
образование

- с.Каспичан
- с.Марково
- гр.Плиска
- гр.Каспичан
3. Обучение в
дух на
толерантност

3.1. Въвеждане на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование

3.1.1. Формиране на групи по СИП
„Фолклор на етносите“ в
училищата:
- с.Каспичан
- с.Марково
- гр.Плиска
- гр.Каспичан

Минимум
500 лв. на
училище
годишно

4. Увеличаване
на процента на
роми със
средно и висше
образование

4.1.Подсигуряване
на равен достъп до
качествено средно
образование за
младежите /
девойките от
ромски произход /
етническите
малцинства

3.1.2. Въвеждане на извънкласни
дейности, свързани с културата,
занаятите и обичаите на
различните етноси

Училища,
Община

2014-2017

4.1.1. Мотивационни кампании с
ромски младежи и семейства за
повишаване на мотивацията за
записване в средни училища

Гимназии

2014-2017

4.1.2. Обучение на учителите от
средните училища за ефективна
работа в мултикултурна среда

Училища, РИО

2014-2017

4.1.3. Включване на
средношколците в младежки
дейности и мотивационна работа с
цел превенция на отпадането им от
училище

Средно училище

2014 - 2017

Минимум
500 лв. на
училище
годишно
или според
бюджета на
програмата

10 000 лв.
или според
бюджета на
програмата

ОП”НОИР”;
Училищен бюджет;

Делегирани бюджети

Брой
десегрегирани
ученици,
интегрирани в
етнически
смесени
училища

Училищни бюджети,
ОП”НОИР”

Брой обучени
учители

В рамките на
бюджетите на
институциите

Брой
десегрегирани
ученици,
интегрирани в
етнически
смесени

училища
4.2. Подкрепа за
обучение на
ромски младежи и
девойки във
висши училища

4.2.1. Ежегодно провеждане на
мотивационни кампании сред
завършващите средно образование

Училища,
община

2014-2017

Не е необходим

4.2.2. Подсигуряване на общински
стипендии за студенти от ромски
произход от социално слаби
семейства

Община

2017-2020

100 лв. на
студент
редовно
обучение,
ежемесечно
в рамките
на
месеците,
през които
се обучава

Общински бюджет

5. Прилагане
на
разнообразни
форми за
работа с
възрастни
отпаднали от
училище

5.1. Подобряване
на различните
модели на
образование

5.1.1. Включване на възрастни
роми в програми за ограмотаване

Училища, РИО

2017–2020

Според
бюджета на
пограмата

ОП”НОИР”

6. Подобряване
качеството на
образованието

6.1. Укрепване на
връзките между
институциите за

6.1.1. Практики за ученици в
реална работна среда

Община,
професионални

2017 – 2020

В рамките
на
одобрения

Средства по
европейски проекти

Брой
подкрепени
студенти от
уязвими групи

Брой обучавани
лица

и обучение в
съответствие с
потребностите
на пазара на
труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието

образование и
обучение и
бизнеса.

гимназии

проект

6.1.2. Студентски практики в
реална работна среда

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Финансиране

Индикатори

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

1. Осигурява
не на
равенство в достъпа
до качествени
здравни услуги и
превантивни
програми

1.1. Превантивна
грижа за майчино и
детско здраве

1.1.1.Създаване на
регистър на бременните
жени с цел наблюдение
по време на
бременността и
своевременна
хоспитализация на
родилките.
1.1.2. Провеждане на
беседи за начините на
предпазване от
нежелана бременност и
опасностите от ранни и

ДСП
Здравен медиатор
ОПЛ, Кметове по
населени места

2014-2017

Не е необходимо

Брой обхванати
лица

Здравни
специалисти в
училищата,
Здравен медиатор,
Ромски НПО,

2014-2017

Не е необходимо

Брой проведени
беседи

Средства

Източник

1.2. Подобряване на
информираността за
здравословно хранене
на новородените и
малките деца.

1.3. Своевременно
регистриране на
новородените и
децата при личен
лекар.
1.4. Провеждане на

радствени бракове.
1.1.3. Провеждане на
имунизационни
кампании и издирване
на деца с непълен
имунизационен статус.
Провеждане на беседи и
разговори с младите
майки за здначението на
имунизациите и
мотивирането им за
редовното им прилагане

СКЦ, ЦОП
РЗИ,
Здравен медиатор,
ОПЛ,
Кметове по
населени места,
СКЦ, Център за
майчино и детски
здраве – Шумен

1.2.1. Провеждане на
беседи и
разпространение на
информационни
материали,
организиране на
обучения на жени,
ангажирани с
отглеждане на малките
деца.
1.3.1. Издирване на
деца без личен лекар и
разясняване пред
родителите им
важността за
регистрирането им.
1.4.1. Провеждане на

2014-2017

Не е необходимо

Брой проведени
кампании и беседи ,
брой издирени деца
с непълен
имунизационен
статус.

Здравен медиатор,
СКЦ, Център за
майчино и детски
здраве - Шумен

2014–2017

Държавен бюджет,
проекти

Брой проведени
беседи за
здравословно
хранене.
Брой обхванати
млади майки.

ОПЛ, Център за
обществена
подкрепа,
НПО, здравен
медиатор, кметове
по населени места
РЗИ

2014-2017

От бюджета на
институциите и по
Проекти

2014-2017

Държавен бюджет,

Брой новородени
деца, регистрирани
при личен лекар.
Брой проведени

профилактични
прегледи за
съответната
възрастова група.

1.5. Превенция и
контрол на ХИВ,
туберкулоза и
сексуално предавани
инфекции сред
уязвимите ромски
общности.

2.1. Информиране на
лица от ромската
общност за техните
задължения и права
като пациенти.

профилактични
прегледи с мобилни
педиатрични кабинети в
населени места с
преобладаващо ромско
население и уязвими
групи.
1.4.2. Провеждане на
гинекологични прегледи
1.5.1. Работа в
общността чрез услуги
по консултиране и
насочване за анонимно
и безплатно изследване
за ХИВ и сексуално
предавани инфекции,
работа на терен.
Интерактивни обучения
за млади хора по метода
„връстници обучават
връстници”.
2.2.1. Информиране на
лица от ромската
общност и уязвими
групи за
здравноосигурителните
им права и задължения
и права като пациенти.

Лечебни
заведения
НПО.

проекти

прегледи с мобилни
педиатрични
кабинети.

РЗИ, община,
СКЦ, здравен
медиатор
РЗИ
НПО
Община, СКЦ,
ЦОП

2014-2017

Държавен бюджет,
делегиран бюджет

брой проведени
профилактични
прегледи

2014-2017

Национални
програми

Брой млади хора от
общността,
обхванати от пакет
услуги за превенция
на ХИВ.

Лични лекари
НПО
РЗИ
Д”СП”, здравен
медиатор, СКЦ

2014- 2017

Не е необходимо

Брой информирани
лица.

2.2.2. Създаване на
извънкласни форми за
здравно образование в
училища с предимно
ромски деца - клубове,
спортни секции.

МОН, РИО,
Община,
училища,
НПО.

брой обхванати
ученици;
брой сформирани
извънкласни форми.

2014-2017

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”
Цели

1. Подобряване на
жилищните
условия на
социално слаби
ромски и други
уязвими семейства

Задачи

1.1. Създаване на
благоприятна
обществена среда за
интервенции в
сферата на
жилищните условия
1.2. Изграждане на
социални жилища

Дейности

1.1.1. Провеждане на
кампании за преодоляване на
предразсъдъците
1.1.2. Провеждане на
обществени обсъждания и
дискусии
1.2.1. Определяне на терени
1.2.2. Строителство на
социални жилища
1.2.3. Осъществяване на
съпътстващи дейности за

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране

Индикатори

Средства

Източник

Община, НПО

2017-2020

В рамките на
одобрения
проект /
бюджет за тази
дейност

ОП”РЧР”,
Общински
бюджет

Брой достигнати от
кампанията
Променени
стереотипи

Община

2017-2020

ОП”РР” /
ПРСР

Община
Училища

2014-2017

В рамките на
бюджета по
програмите
В рамките на
бюджета по

Брой семейства,
настанени в
социални жилища
Брой семейства,
включени в

ОП”РЧР”

2. Подобряване на
техническа
инфраструктура.

2.1. Подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура в
населените места.

подобряване на нивата на
заетост, образование,
социални и здравни услуги
на настанените, както и на
мерки за тяхната трайна
десегрегация
2.1.1. Разработване на
общинска програма за
подобряване на
техническата
инфраструктура в квартали и
райони с ромско население.

ДБТ

Община

2014–2017

програмата

съпътстващи
дейности

Не са
необходими

Нова общинска
програми

Финансиране

Индикатори

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”
Цели

1. Осигуряване на
достъп на ромите
до пазара на труда.

Задачи

1.1. Осигуряване
заетост на уязвими
групи чрез обучение.

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Средства

Източник

1.1.1. Организиране на
обучителни курсове /
курсове за профеионална
квалификация за безработни
лица.

ДБТ

2014-2017

В рамките на
бюджета по
мерки,
програми и
проекти

мерки,
програми и
проекти

Брой лица
включени в
квалификационни
курсове.

1.1.2. Осигуряване на
възможност за заетост, в т. ч.
чиракуване и стажуване след

ДБТ, Местен
бизнес

2014- 2017

В рамките на
бюджета на
програмата

Оперативна
програма
„Развитие на

Брой осигурени
работни места.

преминатите обучителни
курсове
1.2. Включване на
нискообразовани и
неквалифицирани
граждани в пазара
на труда

2. Повишаване на
мотивацията на
ромската общност
за развитие на
предприемачество

2.1. Създаване на
предпоставки за
развитие на собствен
бизнес и управление
на малка фирма и
средни предприятия

човешките
ресурси” 2014
– 2020 г.
ОП”РЧР”

1.2.1. Предоставяне на
стимули на работодатели за
наемането на безработни
младежи
1.2.2. Включване на роми в
национални програми за
заетост и мерки като
„Развитие“
1.2.3. Регионална програма
за заетост

ДБТ, Община

2014- 2017

В рамките на
бюджета на
програмата

ДБТ, Община

2014 -2017

В рамките на
бюджета на
програмата

Държавен
бюджет,
ОП”РЧР”

Брой осигурени
работни места

ДБТ, Община

2014 -2017

Държавен
бюджет

Брой осигурени
работни места

2.1.1. Организиране и
провеждане на
информационни дни на
«Отворените врати» за
запознаване с възможности
за кандидатстване по
проекти за собствен бизнес

ДБТ ; НПО;

2017-2020

В рамките на
бюджета на
програмата
В рамките на
бюджета на
програмата

ОП”РЧР”

Проведени анкети
сред местното
ромско население

3.1.2.Организиране на
обучения за подготовка на
бизнес план и разкриване на
малка фирма

Брой осигурени
работни места.

Стартирали
собствен бизнес
Брой разработени
бизнес -планове

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”
Финансиране
Цели
1. Подобряване на
ефективността на
работа на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда
2. Съвместни
действия на
полицията и други
институции

Задачи

Дейности

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

1.1.1. Обучения на
полицейските служители:
веднъж годишно, двудневно обучение

2.1. Съвместни
действия на полиция и
други институции по
осъществяване на
контрол над малолетни
и непълнолетни с цел
предотвратяване на
противообществени
прояви.

2.2.1. Провеждане на
срещи и беседи в
училищата и институции
за деца за запознаване със
ЗБППМН и НК
малолетните и
непълнолетните.
Изнасяне на беседи по
въпросите за агресията
сред подрастващите,
тютюнопушенето и
употребата на алкохол,
домашното насилие,
общуването в Интернет и
т.н.;

Отговорна
институция
РУП

Времеви
период
2014-2017

Община, училища,
МКБППМН, РУПДПС

2014-2017

Индикатори

Средства

Източник

2000 лв.

МВР

не са
необходими

Брой обучени
полицейски
служители

Брой проведени
срещи, брой
изнесени беседи и
брой обхванати
лица.

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА”
Цели

Задачи

Дейности

1. Включване на
ромите и
маргинализираните
групи в културния
живот на общината

1.1. Повишаване на
капацитета на
местните
малцинствени
общности за участие в
основния културен
живот на общината
2.1. Включване на
мрежата от читалища,
ЦРО и местни
клубове в усилията за
развитие и опазване
на културната
идентичност на
ромите другите
етнически общности

1.1.1. Реализиране на
образователна програма за
правата и задълженията на
общността, като
равноправни граждани –
листовки, дискусии,
медийни продукти;
2.1.1. Създаване на
клубове / кръжоци по
интереси в читалището за
малцинственото
население

2. Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности.

2.1.2.Организиране и
провеждане на концерти,
творчески срещи и прояви
с изтъкнати творци от
етносите.

Отговорна
институция

Времеви
период

Община,
Кметство,
училище.

2014–2017

Читалища в:
с.Каспичан
с.Марково
с.Златна нива
гр.Плиска
гр.Каспичан
Кметство,
училище,
читалище

2014–2017

2014–2017

Финансиране

Индикатори

Средства
Според
одобрения
бюджет за
съответната
дейност

Източник
Община,
Кметство,
училище.

500.00 лв.на
всяко
читалище

Бюджет на
читалищата

Брой създадени
клубове / кръжоци

Общински
бюджет,
Делегирани
бюджети,
ОП «РЧР»

Брой проведени
мероприятия и брой
на включени
участници.

Брой направени и
разпростанени
листовки, брой
организирани
дискусии, медийни
продукти.

7. ПРИОРИТЕТ ”СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА
РОМИТЕ”
Цели

Задачи

1. Повишаване на
социалния
капацитет и
активизиране на
местната ромска
общност

1.1. Сформиране на
лидерски групи по
населените места от
ромски произход

2. Създаване на
подходяща рамка
за изпълнение,
наблюдение и
оценка на
изпълнението

2.1. Включване на
всички
заинтересовани
страни

Дейности

1.1.1. Създаване на Местни
парламенти в пет членен
състав от ромски
представители в:

Отговорна
институция
Кметове по
населении
места,Община,

Времеви
период

2014- 2017

Финансиране

Индикатори

Средства

Източник

няма

няма

брой на създадени
местни парламенти
.

с.Косово,
с.Марково,
с.Каспичан,
гр.Каспичан,
гр.Плиска,
с.Върбяне,
с.Златна нива

2.1.1. Формиране на
Обществен съвет за
изпълнение на Общинския
план за интегриране на
ромите

Община,
кметства,
институции,
местни общности

2014-2017

Не са
необходими

2.1.2. Създаване на комисия
за наблюдение и оценка на
изпълнението на ОПИР

Община

2014-2017

Не е
необходими

Участие на
заинтересованите
страни

Общинския план е отворен за актуализиране и залагане на нови мерки.

Списък на използваните съкращения:
ОП”РР” – Оперативна програма „Региони в растеж”
ОП”НОИР” – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
ОП”РЧР” – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ОЗД – отдел”Закрила на детето”
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
МВР – Министерство на вътрешните работи
НПО – Неправителствена организация
ЦДГ – Целодневна детска градина
РИО – Регионален инспекторат по образованието
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане”
ОПЛ - Общо практикуващ лекар
ЦОП – Център за обществена подкрепа
РЗИ – Регионална здравна инспекция
СКЦ – Семейно – консултативен център
МОН – Министерство на образованието и науката

