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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Община Добрич
Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни

въпроси /ОССЕИВ/ е създаден с цел прилагане на територията на Община град
Добрич на националната политика  за ефективно интегриране и гарантиране на
условия за равни възможности на всички, независимо от произход, етническа или
религиозна принадлежност. Той е обществен орган за осъществяване на
ефективна координация на дейността на различни държавни, общински
институции и организации за приобщаване на най-уязвимите общности към
икономическия, обществен и социален живот.

През 2019 г. ОССЕИВ работи по изпълнението на заложените цели и задачи
по Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните
политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г.,
приет с Решение №43-16/31.03.2015 г. и актуализиран с Решение №45-
15/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

Дейността на ОССЕИВ бе координирана с Областния съвет за
сътрудничество по етническите  и интеграционни въпроси - област Добрич.
Всички институции, членуващи в ОССЕИВ, работиха в съответствие с
официалната за страната нормативна база и провеждащата се национална
политика по отношение на интеграцията на ромите.

Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в
Република България през 2011 г. Община град Добрич има следната етническа
структура, касаеща лицата, отговорили на доброволния въпрос за етническа
принадлежност - 84170:
българска - 73657, турска - 6795, ромска - 2482, друга - 508, не се определят – 708.
Данните посочват като най-многобройна етническа група българската, следвана
от турската. На трето място са българските граждани, самоопределили се като
роми, но е налице тенденцията част от хората от ромски произход да се
самоопределят като българи, турци и др. Населението на гр. Добрич по
постоянен адрес към 15.01.2020 г.  е 104889, а по настоящ адрес - 88702 души.
По обясними причини Община град Добрич не разполага с актуална информация
за етническата структура. Компактно ромско население на територията на града
се наблюдава в кв. „Изгрев“.

В Община град Добрич работят гл. експерт „Образование, младежка,
етническа и интеграционна политика“ и  четирима здравни медиатори.

Назначени са образователни медиатори в ОУ „Панайот Волов“ - 2, ОУ „Н.Й.
Вапцаров“ - 1 , Обединено училище „Йордан Йовков“ - 1, ПГТОЛП - 1.

В Дирекция „Бюро по труда“  работи трудов посредник - ромски медиатор.
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2. Общински план за интеграция на ромите - План за действие на Община
град Добрич за подкрепа  на интеграционните политики на граждани в
уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г. – информация за
2019 г.

Реализирането на общинската политика за интегриране на ромите  и други
уязвими групи  е непрекъснат процес. Налице е ползотворно взаимодействие с
НПО, работещи в сферата на интеграцията на ромите, посочени в реализираните
дейности по приоритетите на Плана. Община Добрич работи активно със
сформираната Местна активна група по Програма „RОМАСТ“, включена в състава
на ОССЕИВ. Изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Община
град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо
социално положение за периода  2015 - 2020 г. изисква взаимодействие на
мнозинството и етническите общности в интерес на общото благо и развитие.
Резултатите,  постигнати по приоритетни области са показателни са положените
усилия на институции и организации  през 2019 г. Постигането на устойчивост е
приоритет в работата на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси.  Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи
някои приоритетни области. За ефективно справяне са необходими конкретни мерки
в процеса на приобщаване. Осигуряването на активното участие на ромите и тяхното
желание да бъдат интегрирани е от ключово значение при изпълнение на
заложените мерки и действия по приоритетните направления.

II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО
ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Образователната политика на Община град Добрич е насочена към осигуряване
на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на етническа,
расова или религиозна принадлежност. Детските градини и училища разработват
проекти, насочени към създаване на благоприятна среда за практическо прилагане на
интеркултурно образование и възпитание в процеса на интеграция на деца и ученици
от ромски произход, както и за  повишаване качеството на образование и отпадането
от образователната система.

Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено
образование и пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите
малцинства. Въведена е целодневна организация на обучение за учениците,
реализират се дейности в детските градини/училищата за изграждане на
положителна нагласа към образователната интеграция на ромските деца.
Организират се родителски срещи и индивидуални консултации с родители и
настойници с цел предприемане на превантивни мерки против отпадането на децата
в риск от етническите малцинства, провеждат се семинари и други форми на
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обучение на родители за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на
толерантни взаимоотношения.

През отчетния период детските градини в гр. Добрич продължиха да работят
за:

 Подпомагане процеса на подготовка за училище при деца, чийто майчин eзик е
различен от българския;
 Осигуряване възможност за равен старт на децата билингви при постъпване в
училище;
 Изграждане на позитивна подкрепяща среда с цел осигуряване на условия за
осъществяване на отношения на уважение и толерантност между децата.

ДГ №17 „Първи юни“, ДГ №24 „Приказен свят“ и ДГ №32 „Зорница“ работиха
по НП „Развитие на системата на предучилищно образование“ от 15.09.2018 г. до
31.05.2019 г. Целта на програмата бе повишаване на качеството на образователния
процес и осигуряване на равен старт при постъпване на децата в училище.
Практическото овладяване на български език допринася за бъдещия им успех в
училище. В процеса на реализация се повиши заинтересоваността и
сътрудничеството с родитеделите. Осигури се възможност за допълнително
обучение на деца с проблеми в усвояването на материала чрез диференцирана
работа, повиши се мотивацията чрез развиване на индивидуалните способности и
потребности на всяко дете.

ДГ №17 „Първи юни“ работи и по проект по ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“, включени са 40 деца с цел свободно общуване на български
език и формиране на мотивация и осигуряване на подготовка за училище.

ДГ №24 „Приказен свят“ работи по НП „Успяваме заедно“ с период на
реализация - 2019 -2020 г.

През последните четири години броят на деца от ромски произход в ДГ №26
„Звънче“ е 24-27. Независимо от малкия брой  учителите провеждат допълнителна
индивидуална работа с тях за по-добро овладяване на български език. Децата се
включват в тържества и празници. През 2019 г. участваха в честването на 40
годишния юбилей на детската градина. От 01.10.2019 г. детската градина е
включена в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“, финансирано по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от ЕС, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,
Дейност 1 за осигуряване на допълнителни условия за обучение по български език за
деца от уязвимите групи. Сформирани са четири групи с 8, 6, 5, 5 деца, ръководени
от 4 учители от детската градина.

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България  /REYN
България/ , координирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“  и ДГ №32
„Зорница“ организираха съвместно събитие с регионален характер. Целта на
инициативата бе да се представят успешни практики за работа с деца от уязвими
общности, да се обсъдят идеи за сътрудничество на общинско и областно ниво с цел
преодоляване на последиците от бедността върху деца в ранна възраст и ученици.



5

В инициативата се включиха директори на детски градини и училища, учители,
представители на НЧ „Романо дром - 2002“, експерти, работещи по горепосочената
проблематика.

Във връзка с функционирането на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и
ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст в гр. Добрич са
сформирани три екипа за обхват. В екипите участват представители на Регионалното
управление на образованието, Община град Добрич, Дирекция „Социално
подпомагане“, МВР, детски градини, училища и др. Реализирани бяха дейности по
обхващане в образователната система на идентифицирани деца в задължителна
училищна възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от
отпадане.

В ОУ„Панайот Волов“ работят социален работник и двама помощници на
учителя, които съвместно с образователните медиатори осъществяват дейности,
свързани с решаване на проблеми с деца и родители от уязвими групи.
Децата от уязвими групи са включени в подходящи занимания по следните
програми:
 Национална програма за финансиране на занимания по интереси - 65 ученици -
допълнителни занимания по български език, математика, природни науки,
технологии, стойност - 8078 лв.
 Проект „Подкрепа за успех“ - през учебната 2018-2019 г. бяха сформирани 11
групи - 64 ученици, а през учебната 2019-2020 г. - 13 групи с включени 84 ученици
за обучение по български език и литература, математика, английски език, история и
химия.
 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование, 2
групи по 5 деца, които слабо владеят и/или не владеят български език, стойност 1500
лв.

В  ОУ„Никола Йонков Вапцаров“ е осигурен превоз на децата и ученици от кв.
„Изгрев“ до училището и обратно с цел редовно посещение на училище.

В училището се работи по Национална програма за финансиране на занимания
по интереси. Усвоени са 6742 лв. По модул „Подкрепа на целодневното обучение на
учениците от среден етап“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
е обзаведена стая за целодневно обучение на стойност – 9509 лв.
За попълване на пропуските  в знанията по математика и български език и
литература за изразходвани 3696 лв. по НП „С грижа за всеки ученик“. По Проект
„Подкрепа за успех“  е осигурено финансиране в размер на 8720 лв, от които са
усвоени 6900 лв. за допълнително обучение по български език и литература,
математика и английсик език. Проведени са обучения, свързани с работа в
мултикултурна среда и интерактивни методи на обучение, както и за прилагане на
Наредбата за приобщаващото образование.

Петима учители от ОУ „Христо Смирненски“ се включиха в обучение
„Иновативни методи в преподаването“. По НП „Работа с деца и ученици от уязвими
групи“ са получени 20400 лв за 237 ученици.
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Община град Добрич бе бенефициент по Проект „Заедно учим, творим и
играем“, финансиран от ЦУДОИЕМ към МОН. Дейностите по проекта на стойност
38150 лв. стартираха на 03.10.2017 г. и приключиха на  31.07.2019 г. Обхванати бяха
184 деца от ДГ№32„Зорница“, ОУ„Христо Смирненски“, Обединено училище
„Йордан Йовков“. Целите на проекта са:
 Създаване на условия за равен достъп до качествено образование и за
преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от етническите малцинства
чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна образователна среда;
 Разширяване на възможностите за социализация и подобряване на
образователните резултати на децата от подготвителните  групи в детската градина и
учениците от начален етап на училищата, които не владеят добре български език,
чрез допълнителни занимания;
 Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца и ученици в
интеграционна и мултикултурна среда чрез взаимно опознаване на децата от
различни етноси, съхраняване и развиваве на културната идентичност.

Основните дейности по проекта са свързани с овладяване на български език от
деца и ученици от етническите общности, извънкласни и извънучилищни дейности
по изобразително изкуство, занаяти, мултикултурен фолклор.

В Департамент по модерни обучителни методи към Висше училище по
мениджмънт - Добрич се проведе обучение на тема „Интеркултурно образование“.
Осигурена бе допълнителна квалификация на 21 педагогически специалисти за
работа в мултикултурна образователна среда. Целта на обучението бе повишаване
капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.
Обучените преподаватели от детските градини и училища, изпълняващи дейностите
по проекта придобиха нови знания и практически умения за справяне с проблемите в
пряката си работа.

Във връзка с изпълнението на дейностите, образователните институции
партньори по проекта - ДГ№32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“, Обединено
училище „Йордан Йовков“ организираха съвместни изяви с участието на деца и
ученици за взаимното опознаване на обичаите и традициите на различните етноси и
съхраняване и развиване на културната им идентичност. В трите образователни
институции се проведоха открити уроци, ревюта, експонираха се изложби.
В края на проекта се проведе  концерт,  на който  децата представиха пред своите
гости, родители и съученици наученото в  допълнителните занимания по интереси.
Приятелството, толерантността  и добротата събраха  всички участници в поредната
успешно реализирана инициатива.  Под ръководството на своите учители  децата от
различни етноси доказаха, че умеят да учат, творят и играят заедно. Целта на изявите
бе да се отчетат положителните резултати от работата по проекта.

С тематично лятно училище приключиха дейностите по проекта. Две групи от
най-изявените  ученици от ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище „Йордан
Йовков“ бяха изведени от училищната среда и посетиха Центъра за защита на
природата и животните, Градски парк „Свети Георги“, Етнографската къща и др.
Кулминацията на лятното училище бе екскурзия до Делфинариума във Варна. Там
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двата отбора от училищата - патньори се състезаваха и показаха какво са научили по
български език. Най-малките участници по проекта - децата от ДГ №32 „Зорница“
посетиха постановка на  ДКТ „Дора Габе“.

През 2019 г. Обединено училище „Йордан Йовков“  продължи да работи върху
поставените си цели и задачи, касаещи интеграцията на деца и ученици от
етническите малцинства, които в училището се свеждат до ромския етнос - 98 %.
Акцентира се върху дейности съобразно нуждите и интересите на децата - осигурено
е допълнително обучение по български език и литература. Сформирани са 6 групи с
обхванати 50 деца, както следва: дигитална креативност, природни науки,
математика, технологии, изкуство и култура, гражданско образование. По проект
„Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за инетелигентен растеж“ 2014-
2020 са сформирани 11 групи, с обхванати 55 деца в групи по български език и
литература, математика, химия и опазване на околната среда

Изключително добро е взаимодействието с НЧ „Романо дром - 2002“,
изразяващо се в реализирането на инициативи като празнуване на Банго Васил и
Международен ден на ромите. Проявите протичат в дух на толерантност и
разбирателство. В училището функционират групи „Фолклор на етносите - ромски
фолклор“ и Вокална група. През м.юни участниците традиционно участват в Ромски
фестивал „Отворено сърце“, който се провежда във Велико Търново. Съществено
значение има и професионалната паралелка в училище, където децата придобиват
умения и навици, необходими за пълноценна реализация в живота. Възпитаници на
училището имат  престижни постижения в конкурси по изобразително изкуство и
спорт - вдигане на тежести.

Учители от СУ „Димитър Талев“ се включиха в обучение на тема „Обучението
по български език в условия на билингвизъм“.

ПГ по ТС„ М. В. Ломоносов“ работи по проект „Подкрепа за успех“ по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Включени бяха 34
ученици от етническите малцинства, срещащи затруднения по български език и
литература, математика, програмиране. Бюджетът по проекта за учебната 2018/2019
г. бе 10068 лв.

Всички педагогически специалисти участваха в обучение за повишаване на
квалификацията за работа в мултикултурна среда на тема „Приобщаващо
образование - интерактивни методи и привлекаталена образователна среда“.
През изтеклата година ЦОИДУЕМ на МОН одобри проект „МИСИЯ ЗАЕДНО“,
чиято реализация предстои през 2020 г. Проектът цели подобряване на
взаимодействието между училище - родители - ученици, привличане на родители за
активно участие в училищния живот, мотивиране за продължаване на образованието
на ученици от етническите малцинства.

ПГТОЛП работи по проект BG05M20PO1-2.001 „Подкрепа за успех“.  В
проекта са включени 196 ученици с цел предотвратяване на преждевременното
напускане на училище, изграждане на мотивация за учене, преодоляване на
пропуските по учебните предмети. Бюджетът по проекта е 96040 лв.

В ПГВМ се обучават 135 ученици, от които 9 са от ромски произход.
Учениците са интегрирани и работят в екип с останалите. Осигурени са
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допълнителни часове и консултации по български език, а в разпределението на кл.
ръководители е включена дискусия на тема „Толерантност“. Децата са включени в
работата по национални и европейски проекти по Програма „Еразъм +“ и
сформираните учебни компании по програма на Джуниър Ачийвмънт.

Община Добрич създаде организация за участие на учители и треньори в
дискусионен форум по проект „Спорт. Стимулиране приноса на неправителствените
спортни организации за реализирането на политиките за интеграция в обществото на
ромите и мигрантите чрез спорта“, изпълняван от Сдружение „Карате клуб Левски“
в партньорство  с Българска търговско - промишлена палата, финансиран от ОП
„Добро управление“, съфинансирана от ЕС  чрез Европейския социален фонд.
Обсъдени бяга препоръки и механизъм за ефективно използване на спорта като
инструмент за успешно реализиране на политиките за интегриране на ромите и
мигрантите в българското общество.

През 2019 г. Община град Добрич заложи в Спортния си календар
отбелязването на Световния ден на предизвикателството. В инициативата се
включиха над 500 деца, младежи, учители и треньори,  включително и от училища
със смесен етнически състав.

Община град Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“ се включи в
инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за отбелязване на
Световния ден на ходенето. В проявата, участваха над 400 деца и ученици, учители,
треньори, граждани от всички етнически групи.

На 23.02.2019 г. Община Добрич съвместно с ДТ „Йордан Йовков“ организира
за трети път Областен конкурс рецитал „За да я има България“. Конкурсът даде
възможност за изява на рецитаторските умения и артистичност на деца и младежи от
област  Добрич от всички етнически общности. Най-хубавите произведения за
родината бяха пресъздадени от 454 талантливи деца на областта.

Община град Добрич популяризира чрез официалния си сайт, facebook
страницата си и чрез изпращане на писма до всички средни училища и гимназии,
колежи и НПО, информация за възможността за кандидатсване пред Ромски
образователен фонд  за стипендии на студенти от ромски произход.

По Проект „Посланията на шевиците в народните носии“, финансиран от
бюджета на  Община град Добрич по Програма за финансиране на граждански
инициативи в местната общност, НЧ „Мевляна - 2012“ организира  ателиета  за
ученици и младежи на вързаст от 16 до 29 г., които се докоснаха до магията на
шевиците, научиха се да разчитат тайните послания, заложени в тях.

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите за интеграция на ромите през 2019 г. от
РЗИ-Добрич са реализирани:

1. Дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето;
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 Провеждане на здравно-образователни дейности  сред ромската общност, като
водеща е работата с младите хора:

i. 4 лекции/беседи във връзка с профилактика на рисковите за здравето фактори по
теми: „Превенция на тютюнопушенето”, „Превенция на психоактивни вещества”,
„Превенция на злоупотребата с алкохол“ - общо включени 64 лица от две училища;
 Предоставяне на 50 бр. здравно-образователни материали;
 Отпечатване на рисувателна книжка „Оцвети и помисли“ за вредата от
тютюнопушене, използвана при здравно-образователни мероприятия с по-малките
деца;
 Оказване на методична дейност при организиране и провеждане на
мероприятията основно на медицински специалисти от здравните кабинети в
училищата.

Във връзка с провеждането на обучителните мероприятия сред ромската
етническа общност през м. април на здравен медиатор към Общностен център за
деца и семейства в гр. Добрич, са предоставени 100 бр. образователни материали по
повод Международния ден на здравето.

2.  Дейности по противоепидемичен контрол;

 Поддържане на база данни за новородените относно  проследяване избора на
личен лекар;
 Издирване на децата без ОПЛ и картотекирането им;
 Епидемиологични проучвания при регистрирани остри заразни болести /ОЗБ/ и
здравно-просветна дейност.

През 2019 г. продължиха усилията на служителите от отдел
„Противоепидемичен контрол” за издирване и уточняване на децата без избран
общопрактикуващ лекар /ОПЛ/, като за целта се използва информация,
предоставена от родилните отделения на лечебните заведения по общини
ежемесечно и актуализирана пациентска листа от РЗОК.

Данните от родилните отделения се съпоставят с актуализираната пациентска
листа от РЗОК, проверка се прави и в НЗОК онлайн. За деветмесечието на 2019 г. са
обработени данните за 273 новородени деца /включително и в уязвимо социално
положение/. В случай, че детето е без данни за личен лекар се изготвят списъци на
децата с трите имена, дата на раждане или ЕГН, точен адрес, трите имена на майката
и нейното ЕГН. Изготвените списъци се предават на инспекторите по райони за
уточняване, децата без личен лекар се картотекират в журнал и при необходимост се
изпращат писма до родителите, като се акцентира върху задължителния характер на
имунизациите, залегнали в имунизационния календар на страната.

При текущите и тематични проверки по имунопрофилактика на ОПЛ и през
2019 г. се акцентира върху имунизационния статус на децата от групите в уязвимо
социално положение, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят
причините за това и се предприемат мерки за отстраняването им.
С цел предприемане на мерки за повишаване на имунизационния обхват в областта е
изготвено предписание до всички ОПЛ в областта за обхващане на подлежащите
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контингенти /включително и в уязвимо социално положение/ през настоящата
година и необхванати с имунизации и реимунизации в предходни години,
пребиващи на територията на областта и предостоявене от ОПЛ на информации в
РЗИ - Добрич за необхванатите в предходни години в детска и ученическа възраст.
Информацията от ОПЛ е обработена и изпратена до кметовете на общини и населени
места с цел издирването и насочването им към ОПЛ за имунизации и последващо
проследяване на местонаходжението и имунизирането им. В Добрич на здравните
медиатори са предоставени данните за 194 деца. По данни на медиаторите 72 деца не
са открити, за 48 е уточнено, че са в миграция, 73 деца са открити на посочените
адреси и са насочени към ОПЛ.

По време на епидемиологичните проучвания на остри заразни болести  /ОЗБ/ на
родителите се разяснява естеството на съответното заболяване, начините за
предпазване от него, необходимите мерки по отношение на контактните лица, за да
се прекъсне разпространението на инфекцията. В епидемичното огнище се оказва
методична помощ относно необходимостта от избор на личен лекар и от
имунизации при ваксинопредотвратими инфекции. При затруднения се работи
съвместно със здравните медиатори за откриване и насочване на контактите на ОЗБ
за изследвания.

Служители от РЗИ-Добрич участваха в едно заседание на сформиран
мултидисциплинарен екип по Координационен механизъм за взаимодействие при
работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция и в едно заседание по Координационен
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В,
хепатит С и сексуално предавани инфекции.

В изпълнение на дейностите по Националния план за действие 2015-2020 г. към
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-
2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение № 355 на Министерски съвет
от 2016 г. и на основание Заповед № РД-01-210/18.07.2018г. на Министъра на
здравеопазването през 2019 г. на РЗИ-Добрич беше предоставен безвъзмездно до  20
ноември високоспециализиран мобилен кабинет - клинична лаболатория за
извършване на профилактични изследвания на лица от ромски произход и на такива
със затруднен достъп до лечебни заведения.

Кабинетът беше предоставен за извършване на минимум 500 бр.
профилактични клинични изследвания съгл. задача 1.4. „Подобряване на
профилактичните дейности сред ромското население“ и задача 1.4.3 „Провеждане на
ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови
заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет с мобилни флуорографи,
ехографи и лаборатории“ от Националния план за действие 2015-2020 г.

Целеви групи са малцинствени групи в неравностойно положение със
специален фокус към  ромите, здравно неосигурени лица и такива със затруднен
достъп. Цели се осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в
неравностойно положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване
на достъп до здравна информация.
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По предварително изготвен график в периода от 18.09.2019 г. до 22.10.2019 г.
бяха извършени 508 профилактични клинични изследвания в 16 населени места  на
4 общини от област Добрич: град Добрич, Община Добричка, Община Крушари,
Община Каварна. В Добрич са изследвани 39 лица. При извършените 508
профилактични изследвания са установени 421 лица без регистрирани отклонения в
иследванията  и 87 лица с отклонения в изследванията - насочени за уточняване със
срециалисти. Изследвани лица на възраст под 18 години няма.

През 2019 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва
население, което е предимно от ромски произход. Дейностите на здравните
медиатори целят увеличаване на здравната култура на ромското население,
улесняване достъпа му до здравни услуги и други институции, както и подпомагане
процеса на интеграция на ромите сред българското общество.
Осъществени са следните дейности:
 Предоставени услуги - 2968 бр.;
 Съдействие при осъществяване на планови имунизации - 920 бр.;
 Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи - 1008 бр.;
 Разрешаване на казуси от здравен характер - 3373 бр.;
 Разрешаване на казуси от социален характер - 1006 бр.;
 Кампании и услуги в областта на репродуктивното здраве и организиране на
събития за превенция на различни заболявания - 7 бр.;
 Раздаване на здравно-образователни материали - 200 бр.
 Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции - 26 бр.

Здравните медиатори работиха активно по Програма „РОМАКТ“, включиха се в
акции за събиране и раздаване на дрехи за социално слаби деца и възрастни, в
кампании за почистване, в обходи за издирване на деца, непосещаващи училище и
др.

ПРИОРИТЕТ  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през периода януари -
декември 2019 г., 320 лица от ромската общност са обхванати по направленията, по
които Дирекцията работи.

През  годината бе повишена пригодността за заетост и квалификация на общо
217 безработни роми, като 180 от тях са включени в различни форми на работа -
групови и индивидуални с цел повишаване мотивацията и активността на пазара на
труда и професионално ориентиране. В курсове за преквалификация за придобиване
на част от професия са включени 7 лица.

В „Ателие за търсене на работа“ се осъществяват информационни групови
срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за
кандидатстване за работни места. За периода януари - декември 2019 г. в тази
форма са взели участие 37 лица, самоопределили се като роми.

През  2019 г. в заетост са включени общо 103 лица, както следва:
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 Програмите и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост,
насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност - ромите, са
една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд,
възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. По тази оперативна
програма е осигурена заетост на 12 лица от ромски произход.
 На първичния пазар, с активното съдействието на Дирекция „Бюро по труда“,
работа в различни фирми са започнали 89 лица от ромски произход;
 По други програми и проекти - включени 2 лица;

Целта на Дирекция „Бюро по труда“, изпълнявайки всички проекти и програми
е преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група,
осигуряване на заетост от минимум 6 месеца, заработване на трудови
възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване
конкурентноспособността им на пазара на труда.
През 2019 г. се наблюдава намаление в броя на включените в различни форми и на
заетост и на консултиране. Това се дължи на факта, че през 2019 г. са регистрирани
по - малко лица, самоопределили се като роми спрямо 2018 г. / за 2018 г. -
регистрирани 165 безработни лица, а за 2019 г. - 140 /. По първото направление през
2018 г. са били включени 253 лица, а през 2019 г. - 217 лица. По второто
направление през 2018 г. за включени в заетост 138 лица, а през 2019 г. - 103 лица.
 Представителите на ромските организации бяха информирани за насърчителни
мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „Развитие на човешките
ресурси’’, предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за
стартиране на собствен бизнес, за стартиралия нов прием на заявления по схема
„Родители в заетост”, за сезонна работа в държави членки на ЕС, за кандидатстване
за позиции, обявени в мрежата за мобилност EURES и др. Като добра практика за
интеграция на ромите се наложи вече за поредна година участието на лица от ромски
произход в организираната ежегодно туристическа трудова борса, проведена за
2019 г. през м.март. Много лица, включително и регистрирани в Дирекция „Бюро
по труда“ от този етнос взеха участие и намериха реализация.
 През 2017 г. стартира схема „Готови за работа“, финансирана от Европейския
социален фонд. Тя е насочена към младежи до 29 годишна възраст, които са извън
пазара на труда, вкл. и от ромски произход - неактивни и обезкуражени. Целта е да
се мотивират за активно включване в състава на работната сила и устройването им
на работа и включване в обучение. През 2019 г. по този проект са идентифицирани 4
младежи от ромски произход.
 През 2019 г. в  Бюрата по труда се въведоха три нови услуги за безработни лица
- „Семеен трудов консултант”, „Консултация и менторство след започване на
работа” и „Мобилно бюро по труда”. В тези услуги са включени 2 лица,
самоопределили се като роми.
 От края на 2018 г. Бюрата по труда сключват и споразумения за интеграция в
заетост с продължително безработни лица, като в тези споразумения са залегнати
различни действия за преодоляване на проблемите по интеграцията в заетост. През
2019 г. са сключени 3 споразумения с лица от ромски произход, като едно от тях е
реализирано на пазара на труда;
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 През 2019 г. Дирекция „Бюро по труда“ продължи реализацията на НП
„Активиране на неактивните лица”. За подобряване на обслужването на търсещите
работа лица от ромски произход в Дирекцията работи  трудов посредник – ромски
медиатор. Той обслужва, консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски
произход да се регистрират, обучават и търсят работа. Една  от важните му задачи е
да осъщестява връзката за координация с представителите на ромските
неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на проблемите
на лицата от тази група.
 С цел популяризиране и реализиране на дейностите за интеграция на ромите бе
използван социалния диалог, като партньори бяха - Сдружение „Бъдеще за нашите
деца”, НЧ „Романо дром - 2002”. През  2019 г. бяха реализирани  4 срещи с
горепосочените партньори.

Пълноценното и равноправно упражняване на всички права от хората с
увреждания е национален приоритет, изискващ провеждане на активна,
целенасочена и последователна политика, както и обединяване действията на
ангажираните органи на властта, институции и с активното участие на гражданското
общество и неправителственият сектор.
Приоритетна роля за подобряване качеството на живот на уязвимите групи имат
социалните услуги. Тази форма на подкрепа подпомага и разширява възможностите
на лицата да водят самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на
подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Социалните
услуги се предоставят, както в специализирани институции, така и в общността,
включително в домашна среда. Те се предоставят съобразно желанието и личния
избор на лицата, които се нуждаят от тях.

Законът за лична помощ влезе в сила от 01.01.2019 г. и урежда условията и реда
за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания. Личната
помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им,
за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на
индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер. Личната
помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на
потребностите и издадено направление по реда на Закона за хората с увреждания.
През 2019 г. Дирекция „Социална подпомагане“ изготви 1394 индивидуални
оценки, на база на които е отпусната месечна финансова помощ  на 1234 лица с
увреждания и са  издадени 160 направления за ползване на лична помощ.
Всички социални услуги за деца или лица с увреждания се базират на няколко
основни принципи, тясно свързани с качеството на живот на клиентите:
индивидуален подход, всеобхватност и гъвкавост, фокус върху включването и
интеграцията на клиента, стремеж към самостоятелен живот. Спазването на тези
принципи повишава  качеството им на живот.

В Дирекцията се извършва ежедневно консултиране на лица и семейства от
различен произход, относно възможността им за социално подпомагане  съгл. Закона
за социално подпомагане.

През  2019 г. средно месечно са подпомагани 38 лица и семейства. /2018 г. - 46/
Броят на подпомаганите лица и семейства намалява и причините за това са -
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условията в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, а най-
често подоходен критерий, липса на регистрация в Бюро по труда, отказ на лицата да
полагат 14 дни по 4 часа дневно общественополезен труд, възможността на
Дирекция „Социално подпомагане“ да извършва служебни проверки в много
общински и държавни администрации.

Подпомогнатите семейства по Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ през
2019 г. средно месечно са 4718, а през 2018 г. са били 5199.

Броят на децата с 5 неизвинени отсъствия през 2019 г. е бил 926, а през 2018 г.
- 486.   От направеното сравнение е видно, че като цяло броят на подпомаганите лица
по ЗСПД намалява и това в голяма степен се дължи на подоходния критерий,
служебни  проверки от страна на Дирекцията по декларираните данни в заявлението
на лицето и прекратяване на помощта по молба на родителя, поради пътуване извън
страната. Обезпокояващ е фактът, че се е увеличил броя на децата с неизвинени
отсъствия. Министерството на образованието и науката и Агенцията за социално
подпомагане /АСП/ си сътрудничат, за да бъде ограничено отпадането на учениците
от училище и санкциониране на родители, които лишават децата си от образование.

В отдел „Закрила на детето” през 2019 г. са постъпили 329 сигнала за деца в
риск, в сравнение с 2018 г.- 338 сигнала. От 329 брой сигнали за 2019 г.  са открити
124 случая, а 205 са случаи, при които не е установен риск за детето /това са
издадените направления за ползване на социални услуги/. Преобладаващи рискове
са: деца изоставени от родители и неполагащи грижи за тях, конфликт между
роднини, спор за упражняване на родителските права, малолетни и непълнолетни
бременни и майки с деца, като при последните  преобладаващ е  броят на майките  от
ромски произход.

От Неонатологично отделение към МБАЛ гр. Добрич през 2019 г. са подадени
37 сигнала за майки, желаещи да изоставят новородените си деца.  От тях за 13 деца
е предприета мярка за закрила. Получени са 20 сигнала за родили непълнолетни
майки през 2019 г. , няма изоставени деца от тях. /През 2018 г. една непълнолетна
майка е изоставила детето си и за него е предприета мярка за закрила, настаняване в
приемно семейство./

Общият брой издадени направление за ползване на социални услуги в
общността за деца през 2019 г. е 253, а през 2018 г.- 238. Има увеличение на броя на
направленията, което показва значимостта и качеството на предоставяните социални
услуги.

В Дом за медико - социални грижи - Добрич през 2019 г. са настанени 2 деца с
увреждания, а през 2018 г. са били 4 деца. Настаняването в специализираната
институция се налага поради необходимостта от 24 - часови медицински грижи за
децата със здравословни проблеми и невъзможността да се обгрижват в семейна
среда.

В Центъра за обществена подкрепа - 2 се приложиха широк спектър от  услуги
и дейности за подпомагане на деца в риск и техните семейства с цел
предотвратяване на други рискови ситуации за развитието. През 2019 г.
специалистите на услугата работиха с деца и семейства от ромски произход в
следните направления:
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 Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция - 13 случая;
 Деинституционализация и реинтеграция - 13 случая;
 Превенция на отклонение в поведението - 4 случая;
 Обучение на кандидат- осиновители - 4 случая.
За децата - потребители на услугите се организират периодични групови занимания
по интереси, осъществяват се посещения на мероприятия от различно естество.
Оказва се подкрепа за развиване на талантите им чрез участие в извънкласни
дейности, съобразени с техните желания и интереси.

През  2019 г. Областният екип по приемна грижа, който реализира дейностите
по Проект „Приеми ме“ 2015, работи с 51 деца от ромски произход, настанени в
професионални приемни семейства. 28 деца от ромски произход са настанени в
Добрич. Три от професионалните приемни семейства на територията на  Добрич,
които предоставят грижи за деца  в риск се определят като роми. Проектът ще се
изпълнява до края на 2020 г.

През 2019 г. Община град Добрич продължи да работи по Проект  „За равен
шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG 051PO001-2004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Изпълнението му цели
превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез
предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от
0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните
семейства, както и бъдещи родители; подкрепа на деца в ранна детска възраст и
техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на
родителски умения, подобряване на семейната среда; повишаване училищната
готовност на децата за включване в образователната система и повишаване
мотивацията на техните родители; предотвратяване настаняването на деца в
специализирани институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в
общността за тях и техните семейства. Консултиране и подкрепа за ранно детско
развитие, осигурено чрез предоставяне на 7 услуги в рамките на годината, получиха
126 деца /включително с увреждания/ от ромски произход и техните семейства в
риск. Дейностите по проекта ще се изпълняват до края на 2020 г.

Съгласно Устава на БЧК и принципа „безпристрастност”, организацията не
проявява предпочитание по отношение на националност, религия, раса, етноси.
Стремежът е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на
страданието, като осигури подкрепа предимство на онези, които се намират в най-
голяма уязвимост.

В изпълнение на Оперативна програма за „Предоставяне на индивидуални
пакети хранителни продукти - 2017-2019 г.”, финансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най - нуждаещите се лица БЧК обхваща голям процент от уязвимите
лица. В отчетния период, БЧК Добрич раздаде хранителни продукти  от първа
необходимост на стойност 104 531 лв. на 1723 лица. Освен индивидуалните
бенефициенти, в град Добрич бяха обхванати и 112 лица, потребители на социални
услуги в общността и специализирани институции.
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По Програма  „Партньорска мрежа за благотворителност“ топъл обяд получиха
20 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ и 20 ученици от ОУ „Н.Й.Вапцаров“.
Децата са от уязвими семейства с ниски доходи, без  регистрация на тяхната
етническа принадлежност.

При осъществяване на социално-помощната дейност от значение е
Националната дарителска  кампания „Купи и дари“ на БЧК и БИЛЛА България,
която е инициирана в средата на 2016 г. и продължаваща през 2019 г. Желаещите да
подкрепят инициативата закупуват пакетирани хранителни продукти и ги поставят в
специално брандирани колички във верига  магазини БИЛЛА. През 2019 г. са
събрани и предоставени на 38 социално слаби граждани продукти на стойност 438
лв.

Традиционна форма за подпомагане на уязвими лица е чрез Фонд
„Милосърдие“ за оказване на финансова подкрепа на лица и семейства, изпаднали в
особено тежко материално положение. През  2019 г. с финансова помощ за лечение
/430 лв./ са подпомогнати 6 лица.

ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от
етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява от
ОП „Жилфонд - инвест” и цели повишаване качеството на жилищно-битовите
условия и  осигуряването на нормална среда за живот на нуждаещи  се  жители  на
Добрич.

В много от сградите в режим на етажна собственост, включени в Националната
програма за енергийна ефективност, има апартаменти от общинския сграден фонд. В
тях са настанени и ромски семейства. Чрез прилагането на мерките за енергийна
ефективност  се подобряват  условията за обитаване.

Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата
инфраструктура. При реализираните  дейности по мащабния Интегриран проект за
водния цикъл на град Добрич се подмениха  водопроводите и в кварталите с
компактно ромско население.

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл.10 от Закона за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната комисия
организира и координира социално-превантивната дейност на територията на
Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните
фактори, работи съвместно с органите,  имащи отношение към закрилата и защитата
на малолетни и непълнолетни.
Дейността, която извършва МК е спрямо всички малолетни и непълнолетни лица и
комисията не води отчетност по етнически признак.



17

През 2019 г. МКБППМН към Община град Добрич  реализира следните
дейности и мероприятия:

 Налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН след образувани и разгледани
възпитателни дела спрямо деца от различен етнически произход /включване в
психологически консултации, определяне на обществен възпитател с корекционно -
възпитателна цел, упражняване на обществено полезен труд, проследяване на
мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие. Комисията разгледа 36
възпитателни дела /2018 г.-33/, спрямо 16 момичета и  47 момчета /2018 г.-11
момичета и 40 момчета/, а по отношение на възрастов признак - 20 малолетни и 43
непълнолетни /2018 г. - 16 малолетни и 35 непълнолетни/.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура - 14, РП - Балчик - 1, Първо РУ на МВР гр. Добрич - 12, Сектор „Пътна
полиция” - ОД на МВР - 7, ЦНСТДБУ 3 - 1 и ЧПГТП „Р.Цончев“ - 1.
Преобладават възпитателните дела за извършени кражби на движими вещи, бягства
от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управление на
моторно превозно средство без свидетелство за управление.
В сравнение с други години през 2019 г. не се наблюдава завишаване на
възпитателните дела, както и не са регистрирани тежки криминални деяния. Голяма
част от проявите са извършени в свободното време на децата, което е
неконтролирано от родителите, както и поради липса, желание и мотивация за
участие в извънкласни и извънучебни форми. Ниският социален статус на
семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от
дома и страната, също са причина за формирането на девиантно поведение у децата.

 Определяне на обществени възпитатели от МКБППМН за индивидуална работа
с деца от ромски етнос - деца, живеещи в семейства или поставени под
настойничество и попечителство, както и деца, настанени в институции /ЦНСТДБУ
1, 2 и 3/.

Възпитателният надзор над децата е определен по предложение на Инспектори
ДПС, на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН и след налагане на
възпитателни мерки по чл.13, т.5 от ЗБППМН.  През отчетната година е осъществен
възпитателен надзор на 63 деца от различен етнически произход, като 13 от тях са
отпаднали поради промяна на местоживеенето, навършване на пълнолетие и
изтичане на корекционно-възпитателната работа.

 По предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства,
МКБППМН провежда срещи и разговори с родителите от етническите общности и
ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и
с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По всеки отделен
случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето към
Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, където  трима психолози
работят с тях, включване на родителите в „Училище за родители”, където се
разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към
семейството и задълженията на родителите спрямо тях.
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 Организиране на акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за
деца с нисък социален статус,  предимно от ромски семейства.
 Комисията се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич - „Дни
на пролетно почистване”, където деца от различен етнически произход, обществени
възпитатели и членове почистиха района около сградата на социалните услуги,
намиращи се в ж.к. „Дружба” 3, а в последствие засадиха в двора на социалните
институции - цветя и различни видове храсти, които бяха предоставени от ОП
„Устойчиви дейности и проекти”.
 Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор се включиха в
изпълнението на Програма „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани
посещения в Художествената галерия - Добрич, НЧ „Йордан Йовков - 1870”, Център
за защита на природата и животните, Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението”, Първо РУ на МВР - Добрич и др. Проведени бяха
обучителни модули в РЗИ, от МКБППМН, както и различни спортни и
развлекателни мероприятия;
 Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на
наркотици /26.06.2019 г./, беше открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу
дрогата”  във фоайето на  Младежки център - Добрич. Целта на изложбата бе да
ангажира децата със социалния проблем наркомания и да получат информация за
въздействието върху човешкия организъм,  физическите и личностните увреждания,
до които водят.
 Проведен бе волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от семеен
тип за деца и младежи без увреждане - 1, 2 и 3, който се състоя в двора на
социалните заведения. Целта на инициативата е да се даде алтернатива за
правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да се изтъкнат
предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците.
 През 2019 г. МКБППМН реализира превантивна програма за превенция на
противообществените прояви сред учениците от осми и девети клас във ФСГ „Васил
Левски“.  Проведен бе семинар на тема „Трафик на хора“ с цел формиране на умения
и социални компетентности за адекватна реакция при житейски ситуации,
представляващи заплаха от попадане в трафик. Дефинирането на проблема разшири
познанията на учениците с информация за трафика, като незаконна търговия с хора с
цел трудова или сексуална експлоатация, но и с цел отнемане на органи, продажби
на новородени деца, използване на деца за просия и джебчийство. Непълнолетните
анализираха приликите и разликите между трафик на хора, миграция и
каналджийство.
МК подготви информационни брошури на тема „Какво е трафик на хора“, които ще
бъдат използвани и разпространявани в превантивните мероприятия.
 Местната комисия работи съвместно и с Общностен център за деца и семейства,
където се предоставят здравни, образователни  и социални услуги. Обхващат се деца
от уязвимите етнически групи, в частност от ромската общност, както и техните
семейства, деца с рисково поведение и деца, чийто родители не полагат достатъчна
грижа за тях или са с нисък родителски капацитет и образование. Работата с тях е
насочена към изграждане на умения за отговорно родителство и предотвратяване
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изоставянето на децата и тяхното неглижиране. В края на годината Комисията
организира акция за дрехи, обувки, детски играчки, които са предоставени на
социално слаби семейства.
 МК участва и в организираната от Окръжен съд - Добрич обучителна среща по
Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която ученици от десети и
единадесети клас на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов “ и ПГТС „М. В. Ломоносов“
бяха запознати с темите:  „Хулигански прояви на непълнолетните лица, последици и
полицейско задържане“, „Детско насилие“, „Престъпления, извършвани от
наркозависими лица“  и „Корекционно - възпитателни мерки спрямо малолетни и
непълнолетни съгласно ЗБППМН и дейностите,  които изпълнява МК“.  Лектори на
срещите бяха съдебният помощник в Окръжен съд - Добрич, инспектор ДПС и
секретарят на МКБППМН.

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

Община Добрич осъществява дейностите  по приоритета на основата на
европейските принципи за гарантиране на:
 равното право на човешко развитие и достъп до култура;
 създаване и развитие на условия, необходими за гражданите на Добрич,
принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура,
както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език,
традиции и културно наследство;
 гарантиране на възможността за творческо изразяване на всички членове на
обществото.

За осъществяване на своята политика и за постигане на целта за създаване на
условия за равен достъп до обществения културен живот и съхранение и развитие на
традиционната култура и творчество на гражданите от етническите общности са
разработени и действат програми в подкрепа на мрежата от читалища, както и
програми за подкрепа на творчески проекти в областта на културата и
художественото творчество на организации и НПО. Община град Добрич подкрепя
регулярно институционално и финансово организирането на различни културни
събития - фестивали, конкурси, концерти, спектакли и други прояви, които
осигуряват достъп до обществения културен живот, развиват и популяризират
традиционната култура /включително и на етническите общности/, представят и
приобщават участниците към постиженията в съвременните изкуства. Голяма част
от събитията са в областта на любителското творчество. Те се организират от
читалища и други неправителствени организации, които работят активно и с
ромската общност по места. През 2019 г. са подкрепени 10 проекта на обща стойност
20 000 лв., сред които са: отбелязване на Международният ден на ромите - 8 април.,
Регионалния етнофестивал „Етнопалитра“, провеждане на празниците Тепреш,
Хъдръллез, Сабантуй, Рамазан Байрам, Курбан Байрам.

И през 2019 г. Регионална библиотека „Дора Габе” осигури  равен достъп до
знание и култура, удовлетвори информационните потребности на местната общност,
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предостави безплатен достъп до интернет, организира курсове за начална
компютърна грамотност, работи за насърчаване на четенето, намаляване на
неграмотността, организира културни и образователни прояви, премиери на книги,
информационни дни, литературни състезания, мултимедийни презентации,
тематични срещи, изложби и др., в които се включиха  различни целеви групи - деца
от 7 до 14 г., ученици, студенти, хора в активна възраст, работещи, безработни, хора
на възраст 60 +, без оглед на тяхната етническа принадлежност, вероизповедание,
социален статус.  Годишната такса за потребители на библиотечни услуги е 2.00 лв.,
което прави библиотеката общодостъпна.

Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване разполага с
12 компютъризирани места за потребители и предлага съвременно библиотечно
обслужване, всеки делничен ден от 8.30 до 18.30 ч. Ползвателите на
информационния център през изтеклата годиня бяха хора с различна етническа
принадлежност, включително роми, които ползват компютри, получават справочни-
консултантски услуги, както и индивидуални обучения в начална компютърна
грамотност.

Интерактивната зала съдейства за образованието и ученето през целия живот.
Залата се ползва целогодишно от ученици и учители от града и дава възможност за
прилагане на иновационни технологии в образованието, за разширяване уменията и
познанията на подрастващите. В него учителите провеждат семинари - обучения,
изнесени интерактивни уроци, ученици демонстрират презентационните си умения.
Традиционно, в залата се провежда Национална олимпиада по информационни
технологии - областен кръг, организирана от Министерство на образованието и
науката и Регионално управление на образованието - Добрич. Регионална
библиотека „Дора Габе”  бе домакин на олимпиади и състезания в областта на
науката и изкуствата, които развиват ключови компетентности и умения за живот,
изключително необходими на младите хора в съвременното общество.

Библиотечните програми за интегриране на малцинственит групи, граждани в
уязвимо социално положение, деца в риск са:

 Програма „Детство мое“,  с целева група  деца и ученици от 7 до 14 г.;
Целогодишната програма включи организиране и провеждане на образователни и
културни инициативи с цел ограмотяване, насърчаване на четенето, намаляване на
неграмотността, подпомагане на учебния процес на учениците.
Партньори за реализирането на програмата бяха детските градини и училища в града
и областта, центрове и НПО. Деца с различен етнически произход се включиха
равнопоставено в организираните дейности, където придобиха  нови знания и
умения и получиха възможност за изява на своя талант. Инициативите  „Моето
първо посещение“   и  „Екскурзия в библиотеката“ представят на децата, които за
първи път посещават библиотека,  разнообразния детски фонд, дейностите и
услугите за деца.
През месеците април и май библиотеката се включи в национални кампании като
Маратон на четеното,  Нощ на литературата, Национална библиотечна седмица,
Кампания „Забавното лятно четене”, в които взеха  участие и много деца от
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малцинствените етнически групи, групи в неравностойно положение. През годината
се проведоха  литературни утра, премиери на книги, информационни дни,
прожекции на филми, концерти, експонираха  се изложби и тематични витрини.

 Летен детски клуб „Играй  и учи“,   с целева група  деца от 6 до 14 г.;
Регионална библиотека „Дора Габе” организира Летен детски клуб „Играй и учи”,
в който се включиха деца от Добрич и гости на града, на възраст от 6 до 14 г. Освен
малките участници, заниманията на Летен детски клуб „Играй и учи”  се посетиха и
от техните родители и близки, за да могат да се забавляват заедно с децата си през
летните месеци сред приятната атмосфера на библиотеката. Библиотечните
специалисти от сектор „Работа с деца“ и доброволци подготвиха разнообразни
прояви за децата. През месеците юни, юли и август, три дни в седмицата, от 10.00 до
12.00 ч. децата четоха, обсъждаха  и рисуваха по прочетеното, учиха  се да
преразказват и драматизират; играха и се забавляваха с разнообразни познавателни и
образователни игри,  гледаха детски филми  по техен избор.
Включването в клуба по време на лятната ваканция е възможност за децата за
ползотворно и приятно прекарване на свободното време. Библиотечните
специалисти се стремят не само да популяризират книгите и четенето, но и да
подпомагат образователния процес и грамотността,  да стимулират творческото
развитие на децата, общуването между тях, обмяната на знания, споделяне на
интереси и впечатления.

 Програма „Различията ни обединяват“, с целева група хора в неравностойно
социално положение - малцинствени етнически групи, лица със специални
образователни потребности, хора с увреждания, деца в риск;
Програмата съдейства за личностното и професионално развитие на различните
етноси и тяхното пълноценно интегриране в социума, насърчаване на четенето и
намаляване на неграмотността. Формите на общуване и обмен на информация,
социалните контакти и възможността за творческа изява позволяват да бъде по-
лесно скъсена бариерата между хората, тяхната изолираност, липсата на социални
контакти и незаетост. Програмата съдейства за съхраняване и развиване културната
идентичност на децата и учениците от етническите малцинства, улеснява  достъпа до
информация и засилването на мотивацията на групите в неравностойно положение
за включване в образователния процес, в обществения живот, по-успешната трудова
реализация на хора от различни етноси, хора с увреждания, със слаб социален
статус. Целогодишно библиотеката предлага беседи и занимания с четене за
потребители на Дневен център за възрастни хора с увреждания към Център за
психично здраве „Д-р Петър Станчев”, за потребители на Защитени жилища за лица
с интелектуални затруднения, потребители на Домашен социален патронаж, ХобиС
клуб, потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
Всяка втора сряда от месеца в библиотеката се провежда Библиотерапия за
потребители на Дневен център за възрастни хора с увреждания към Център за
психично здраве „Д-р Петър Станчев”.

Дейността на Регионален исторически музей - Добрич и Художествена галерия -
Добрич за стимулиране на млади таланти в сферата на изкуството, чрез предоставяне
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на експозиционна площ и експертна помощ за реализирането на самостоятелни или
временни изложби продължи и през 2019 г. За насърчаване на творческото развитие
на младите хора, сред които са и деца и ученици от етническите общности,
Регионален исторически музей - Добрич реализира Работилнички в музея с
тематични ателиета.

Дългогодишната работа на екипа на Художествена галерия - Добрич по
създаване на интерес и отношение към изобразителното изкуство сред деца и
ученици е сред най-успешните сред галериите в страната. Вече няколко години
работи „Работилницата за въображение“, а от края на 2018 и през цялата 2019 г. се
осъществява Проект „Големите майстори и малките художници“. Оборудвана е
специална зала с кътове и интерактивни средства за творческа дейност,
импровизации, образование и експерименти. Тя е любимо място, както през
учебната година, така и през лятната ваканция. Интересът на децата се провокира и
чрез виртуалните игри на детския сайт на Художествената галерия. През 2019 г.
работата с децата, в това число и в уязвимо социално положение е отличена и от
Парламентарната комисия по образование и наука към Народното събрание в
Конкурса „Училището в музея, музеят в училището“.

Естествено продължение на това е и използването на мрежата от читалища за
запазване, развитие и разпространение на културата на етническите общности..

Една от основните цели на Народно читалище „Романо дром - 2002“ е да работи
за запазването, развитието, обогатяването и популяризирането на културните
традиции на ромската общност и на всички други етнически общности от Добрич и
съседните райони, да буди интерес към знание с оглед на развитието на личността и
приобщаването на ромите към ценностите и постиженията на науката, изкуството и
културата.
Основните прояви, организирани от Народно читалище „Романо дром – 2002“ са:
 Честване на празника Василица /Ромската Нова година/ - един от най-големите и
традиционни ромски празници;
 Честване на 8-ми април - Международния ден на ромите - полагане на венци и
цветя пред паметника на Васил Левски, митинг шествие в центъра на Добрич,
фотоизложба „Аз съм един от вас“, разглеждане на представените есета и рисунки,
обявяване на резултатите от конкурсите за есета и за рисунки и връчване на награди;
 Провеждане на Регионален фестивал „Етнопалитра“ - във фестивала участваха
танцови и певчески състави от НЧ „Й.Йовков - 1870“, НЧ „Пробуда - 1939“, НЧ
„Мевляна - 2012 “ и НЧ „Романо дром - 2002“. Гости на фестивала бяха „Каравана
джипси бенд“ от гр. Сибиу, Румъния.
 Организиране и провеждане на изложение „Земята - рай за всички“ и концертна
програма в Добрич и Шумен.

През 2019 г. бяха организирани и проведени още:
- изложби и музикални прояви по повод - 21 януари - Бабинден, 14 февруари - Ден
на влюбените, 8 март - Ден на жената, Великден, Едерлези, 10 юни - Ден на ромската
жена, Ден на Добрич, Ден на християнското семейство, Коледа и др. с участието на
Женския и Младежкия клуб, както и на Школата по художествено творчество към
читалището;
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- участие в мероприятия по повод 1 март - Баба Марта, Първа пролет, изпращане на
бъдещите първокласници от ДГ в с. Стефаново, с. Стражица и с. Орляк;
- организиране  и провеждане на събитие „Весел Великден“, организирано от
Женския клуб към читалището съвместно с децата от ДГ 32 „Зорница“;
- участие  в работни срещи с ромски НПО по проблеми на образованието и
интеграцията;
- провеждане на здравни и образователни беседи по повод 28 март - Ден за борба с
туберкулозата;
- традиционно участие във Фестивал на етносите - Констанца, Румъния и други
фестивали в страната;
- в честванията на официални празници и годишнини, организирани от Община град
Добрич;
- в събори и надсвирвания в региона и страната;
- в Коледни тържества в Добрич и региона.

Социалната политика на НЧ „Романо дром - 2002“ е основна част от
цялостната политика. Тя се изразява в предоставяне на абсолютно безплатни услуги.
С решение на Общото събрание на читалището не се събират такси за обучение в
школите и клубовете на читалището, както и за други читалищни услуги.

На доброволни начала през изминалата 2019 г. членове на Младежкия клуб към
читалището се включиха активно в станалата традиционна кампания по издирване и
записване на ромски деца  в подготвителна група на  детските градини и училищата,
както и в първи клас, в кварталите на Добрич с компактно ромско население.

И през 2019 г. членовете на Младежкия и на Женския клуб при НЧ „Романо
дром - 2002“ оказаха помощ на възрастни хора и хора с увреждания при
кандидатстването им за социално подпомагане пред Дирекция „Социално
подпомагане“ - съдействано е на  26 души, за издаване на лични документи -
съдействие на 18 души, решаване на здравни и социални въпроси - съдействие на 24
души.

НЧ „Романо дром - 2002“ работи с деца и младежи от всички етнически групи в
Добрич, като преобладават представителите на ромската общност. През изминалата
година служителите в институцията насочиха своите усилия към мотивиране на
родители за записване на ромски деца в детска градина или училище, както и към
оказване на методическа помощ при подготовката на учениците за държавните
зрелостни изпити и за кандидатстване във висши училища в Добрич и страната.
Екипът на читалището активно работи и за намаляване броя на отпадащите от
учебния процес ромски деца и младежи.

Приоритет при всички дейности на Младежки център - Добрич е изграждането
на достъпна среда в условията на толерантност и равнопоставеност. Услугите на
Центъра дават възможност за участие на всички деца и млади хора, независимо от
тяхната етническа принадлежност и социален статус. Чрез своите дейности,
Центърът подпомага развитието на творческите заложби на децата и младите хора от
нашия град, съдейства за повишаване на знанията и уменията, подпомага успешната
интеграция на младия човек в местната общност.
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През 2019 г. младите хора се включиха  в клубни форми, обхващащи широк
спектър от интереси: Клуб „Цветно“, Ателие „Палитра“, Ателие „Стела и Дара“,
Клуб по дигитална живопис „Компютър арт“, Студио за поп-рок певци „Сарандев”,
Клуб „Театър“, Театрален клуб „Гео Милев“, Клуб по пиано, Клуб за зумба
„Алегрия“, Фолклорен танцов ансамбъл „Добротица“, Детска танцова студия
„Добрич“, Клуб за к-рор танци „Infinity“, Клуб за к-рор танци „Iliusion“, Клуб за к-
рор танци „Enigma“, Клуб по авио и корабомоделизъм, Шах клуб, Клуб по Спортен
бридж, Хард-рок клуб.

Младежки център - Добрич даде възможност за изява на таланта на младите
хора, посредством участието им в концерти, театрални постановки, изложби,
национални и международни конкурси и фестивали.

Проведоха се поредица от неформални обучения, съответстващи на интересите и
потребностите на младите хора, включително и такива от уязвими групи, на теми
като „Безопасен интернет“, „Здравословен начин на живот“, „Експлоатация на
детски труд“, „Депресия“, „Свободно време“, „Наркотици“.

По повод отбелязването на Международния ден за премахване на всички форми
на расова дискриминация - 21-ви март, Младежкият център реализира
кинопрожекция на тематичен филм „Гласове на свободата“, който насочи
вниманието на младите хора, как да се справят със заобикалящата ги агресия,
насилие и несправедливост и изведе в приоритет толерантното отношение.
Прожекцията предизвика огромен интерес сред млади хора и педагози,
представители на различни училища от Добрич.

Международният ден на ромите - 8 април, беше отбелязан посредством
неформално обучение, по време на което бе отправен исторически поглед към
събитията, свързани с тази дата. Участваха млади хора от ПГТ „П.К.Яворов“.
През изминалата година се реализираха еко акции и различни младежки дейности,
инициирани от младите хора в Добрич. Част от тях бяха осъществени по
предложение на младежите от Консултативния съвет към Младежки център -
Добрич, които участват в процеса на планиране и популяризиране на дейности, от и
за младите хора.

С успех се реализираха информационни кампании, във връзка с 12 август –
Международния ден на младежта, 20 ноември - 30 години от подписването на
Конвенцията на ООН за правата на детето, 1 декември - Световния ден за борба със
СПИН, 5 декември - Международен ден на доброволеца и 10 декември - Световен
ден на човешките права.

В гореописаните дейности взеха участие 450 младежи от етническите
общности. В процеса на своята работа с уязвими групи Младежки център - Добрич
поддържа успешни партньорски взаимоотношения с: Български младежки червен
кръст, Центрове за обществена подкрепа, Дневни центрове,  Центрове за
настаняване от семеен тип, училища, ученически съвети и неправителствени
организации.

III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И НАДХВЪРЛЯТ НПД
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През 2019 г. Община град Добрич продължи работата си по Програма
„RОМАСТ“ на Европейската комисия и на Съвета на Европа. Сформираната Местна
активна група се включи активно в дейността на ОССЕИВ.

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО
ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

Младежки център - Добрич внесе проектно предложение „Младежки център
Добрич - Вашето днес“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 -2021. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния
обхват на Младежки център - Добрич и повишаване, както на разнообразието на
дейностите, така и на броя на младежите  и участниците от други възрастови групи,
за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на
общността, включително и на тези от уязвимите групи.

Приет с решение № 5-29 от 28.02.2020 година
на Общински съвет град Добрич.


