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Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси (ОССЕИВ) е създаден и работи с главна цел да прилага на терирорията на
Община град Добрич политиката за интеграция и приобщаването на етническите
общности като част от общонационалната политика. Повишаване на качеството на
живота на гражданите и гарантиране на условия за равни възможности на всички и
правото на пълноценно развитие на всеки, независимо от социален произход,
етническа или религиозна принадлежност, пол или други признаци стои в основата
на цялостата дейност на всички институции, членове на ОССЕИВ. Специален акцент
е поставен върху най-уязвимите сред тях, най-маргинализираните като най-
нуждаещи се от подкрепата, помощта и вниманието на социално ангажираното
общество.

През 2015 година ОССЕИВ работи по изпълнението на заложените цели и
задачи в Програмата за работа по етнически и интеграционни въпроси за периода
2011-2015 г., утвърдена с Решение № 42-20/25.01.2011 г. на Общински съвет град
Добрич и 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. на Общински съвет град
Добрич.

Дейността си Общинският съвет за сътрудничество по етнически и
интерграционни въпроси при Община град Добрич през изминалата година
координира с Областния съвет за сътрудничество по етнически 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 етническите общности, като постигнаха
набелязаните цели и задачи.

 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Дирекция „Бюро по труда” – Добрич обслужва населението на четири
общини – Добрич, Добричка, Крушари и Балчик. През 2015 година Дирекцията
продължи действията си, свързани с реализиране на Програмата за работа на
Областния и на общинските съвети за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси.

Разработен бе план и бяха набелязани конкретни мерки и действия за
решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на заетостта и безработицата.

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през периода януари –
декември 2015 г. по дейностите на плана бяха обхванати 233 лица от ромската
общност при заложени 210 човека.

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 41 лица от ромски произход.

Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група
от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”,
насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и
минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. Тъй като
през 2015 година тази програма имаше изключително слабо въздействие върху
местния пазар на труда поради силно редуцирания си обем и финансиране, по нея
бяха устроени едва 18 лица от ромската общност. Те извършваха общополезни
дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от



3

съответната община и бяха ангажирани с решаване на проблеми от техническата и
социалната инфраструктура.

Целта на участието на безработните роми в тази програма е намаляване на
разходите на общинските бюджети за социално подпомагане и преминаване от
пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група. На лицата е
осигурена заетост от 6 месеца, заработване на трудови възнаграждения и
формиране на трудови навици с цел интеграция и повишаване
конкурентноспособността им на пазара на труда.

По мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет, през изминалата
година започна работа 1 лице от ромски произход. На първичния пазар, с активното
съдействието на Дирекцията, работа в различни фирми започнаха и 111 лица от
ромски произход.

През 2015 година бе повишена пригодността за заетост и кваливикация на
общо 62 безработни роми чрез включване в мотивационни групи за активно търсене
на работа. В различни форми на работа – групови и индивидуални, с цел
повишаване мотивацията и активността на пазара на труда през 2015 г. са включени
61 роми при годишен план за цялата 2015 година 60 човека. В курсове за
преквалификация за придобиване на част от професия е включено 1 лице.

С цел популяризиране и реализиране на мероприятията, включени в Плана на
Дирекция „Бюро по труда” по изпълнение на Декадата на ромското включване, бяха
използвани социалният диалог и Националният план за действие по заетостта 2015
година. Партньори на Дирекцията бяха Фондация „Бъдеще за нашите деца” и
Народно читалище „Романо дром – 2002”. През 2015 година бяха реализирани 5
срещи при планирани 2.

Представителите на ромските организации бяха информирани за
насърчителни мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „РЧР’’,
предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за стартиране
на собствен бизнес и за усвояването на типични ромски занаяти – мероприятия,
залегнали в Плана на Дирекция „Бюро по труда” по изпълнение „Десетилетие на
ромското включване 2005 - 2015’’.

През 2015 г. Дирекция „Бюро по труда” – Добрич продължи реализацията на
НП „Активиране на неактивните лица”. За подобряване на обслужването на
търсещите работа лица от ромски произход от месец октомври 2015 г. отново, след
почти едногодишно прекъсване, в Дирекцията работи специалист от ромската
общност, назначен на работно място „трудов посредник – ромски медиатор”. Той
обслужва, консултира, активира и мотивира безработни лица от ромски произход да
се регистрират, обучават и търсят работа. Една от най-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.

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 2015 г. в тази
форма взеха участие 37 лица, самоопределили се като роми.

За съжаление, въпреки проведените информацонни срещи продължаваме да
отчитаме и изключително слаб интерес на лицата от ромски произход към
предприемачество и стартиране на собствен бизнес. Основните причини трябва да се
търсят в неблагоприятните икономически условия, липсата на собствени средства,
както и в недостатъчната мотивация и инициативност.

Дейността на Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич е да
гарантира правото на всички граждани в Република България на социално
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подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. Социалното подпомагане се
предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите и се
основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна
оценка на потребностите на лицата и семействата.

Дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич се реализира в три
направления: социална закрила, закрила на детето и социални услуги. Ежедневно се
консултират лица и семейства от различен произход относно възможността им за
социално подпомагане, закрила на детето, ползване на социални услуги в
общността, а така също и настаняване в специализирани институции.

За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. средно 120 са месечно подпомаганите
лица и семейства по Закона за социално подпомагане, като в това число са и лица от
ромски произход. Същите, за да получават този вид помощ, са  задължени да
отработват 14 дни по 4 часа по разработена Общинска програма за предоставяне на
социални услуги, екологични програми и програми за хигиенизиране и
благоустрояване на населените места. Това спомага за възстановяване и
поддържане на работните им навици, преодоляване на изолацията, спомагане за
социално включване, насърчаване към икономическа заетост и интегриране в
общността. Сравнителният анализ на данните, показва, че числото на подпомаганите
през 2015 г. е намаляло с 44%, тъй като през 2014 г. средно месечно са били
подпомагани 172 семейства. Причините за това трябва да се търсят главно в големия
брой лица, получаващи пенсия за инвалидност, в нежеланието на лицата да
отработват 14 дни и да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда“.

По  Закона за семейни помощи за деца за периода януари – декември 2015  г.
са спрени семейните помощи на 264 деца, предвид на това, че децата не са
посещавали редовно учебните занятия и имат неизвинени отсъствия. Основните
причини са неангажираността на родителите и фактът, че те не оказват
необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и не подпомагат
ориентирането им към по-добро образование, което безспорно е необходимата
предпоставка за по-добра бъдеща социална и трудова реализация.

За 2015 година в Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич са подадени
358 заявления за прекратяване на месечните помощи за деца, поради напускане на
страната и установяване на работа на родителите в друга държава.

Помощта в натура/ваучери се предоставя под формата на стоки и/или услуги
за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, оценени от Дирекция
„Социално подпомагане", в случай, че майката на детето не е навършила 18 години.
От месец септември 2015 г. от Дирекцията са раздадени ваучери на 11
непълнолетни майки, които в по-голямата си част са от ромски произход.

По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност Личен
асистент за периода януари – декември 2015 г. са назначени 24 лица, в това число и
от ромски произход, които се грижиха в семейна среда за деца и лица с трайни
увреждания.

В отдел „Закрила на детето” за 2015 година постъпиха 580 сигнала за деца в
риск, като преобладаващите рискове са деца, изоставени от родители и деца, за
които родителите не полагат грижи, поради конфликт между роднини, спор за
упражняване на родителските права, малолетни и непълнолетни бременни и майки с
деца, като при последните преобладава броят на лицата от ромски произход.

През 2015 г. в Неонатологичното отделение към Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) град Добрич са подадени 37 сигнала за изоставени деца и
деца на малолетни и непълнолетни майки. За сравнение броят на тези сигнали за
2014 г. е бил 23. Наблюдаваното увеличаване се дължи най-вече на увеличаване
броя на малолетните и непълнолетни майки. От подадените 37 сигнала от МБАЛ за
деца в риск от изоставяне 24 деца са настанени в приемни семейства, 3 деца с
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увреждане – в Дом за медикосоциални грижи за деца град Добрич, а след
професионалната работа на социалните работници 10 майки, които първоначално са
заявили желание да изоставят децата си, са ги взели и ги отглеждат в семейството
си.

В град Добрич има утвърдени 21 професионални приемни семейства. В тях  са
настанени 19 деца, като преобладаващ е броят на децата от ромски произход.

Социалните работници от отдел „Закрила на детето” работят съвместно с
медиаторите от Първичен здравен център с ромски семейства, с техни близки и
роднини по превенция на изоставянето на деца. Целта е да се ограничи и да не се
допуска извеждането на деца от семейството, както и да се подкрепи
реинтегрирането на децата в родните им семейства. В случаи на бедствени и
кризисни ситуации съвместно с ромски представители и медиаторите се работи и в
посока оказване при необходимост на медицинска помощ на деца с влошено
здравословно състояние, социална закрила и предоставяне на услуги в общността.

На територията на Община град Добрич се предлагат социални услуги за
подобряване социалния статус на ромското население чрез информиране,
популяризиране, консултиране и насочването им към ползване на социални услуги в
общността.

Специалистите от Общностен център за деца и семейства, който през
2015 година предоставяше интегрирани здравни, социални и образователни услуги
на деца и семейства от ромски произход, обхвана под формата на консултиране,
информиране и предоставяне на социални и здравни услуги над 700 деца и над 750
семейства от ромски произход.

Дейностите на общностния център включваха:
– Работа с ромски семейства по превенция на изоставянето и

институционализацията на деца с цел да се ограничи и постепенно да се прекрати
постъпването на деца в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането в
родните им семейства;

–Консултиране на ромските семейства относно правата им за подпомагане в
сферата на социалната закрила, социалните услуги в общността и закрилата на
детето;

–Консултиране и обучение на ромски семейства с цел превенция на ранното
раждане, семейно планиране и полагане на адекватни грижи за децата.

–Училище за родители. Превенция на отпадането от училище;
–Предоставяне на услугата „Лятно училище”, предназначена за 30 деца от

ромски произход, която включва подготовка за равен старт в училище – м. юли и
август 2015 г.

През 2015 г. специалистите от Център за обществена подкрепа – 2
работиха с 34 случая на деца и семейства от ромски произход, като предоставиха
услуги и подкрепа в следните направления:

– обучения на кандидат-осиновители;
– превенция на изоставянето в специализирана институция;
– превенция на отпадане от училище;
– психологическа, педагогическа и социална подкрепа.
През 2015 г. екипът по приемна грижа, който реализира дейностите по

Проект „И аз имам семейство” настани в професионални приемни семейства 13
деца от ромски произход и работи с едно приемно семейство от ромски произход,
което бе оценено, обучено и утвърдено от Дирекция „Социално подпомагане”.

През изминалата година Община град Добрич продължи да предоставя
социалната услуга „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социална



6

закрила”. Капацитетът на услугата е 112 бенефициента, като близо 35% от тях са от
ромски произход.

 ОБРАЗОВАНИЕ
Един от важните приоритети нa педагогическата общност във всички

общински ЦДГ и училища е образователната интеграция на децата и учениците от
етническите групи. Особеното внимание, което се отделя на този въпрос, е
продиктувано от осъзнаването на факта, че проблемите с успешната социализация
на представителите на етническите групи в българското общество водят своето
начало още от постъпването на децата в детска градина и в училище. Образованието
е призвано да формира ценностна система, основана на уважение към правата и
свободите на всеки индивид, без допускане на дискриминация.

В Община град Добрич целенасочено се работи в следните направления и
приоритети:

– осигурява се качествено образование и се изграждат условия за
пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите групи чрез
включване на мултиетнически елементи в учебно-възпитателния процес;

– полагат се усилия и се създават условия за привличане и задържане на
децата в училище и детската градина;

– въведена е целодневна организация на обучение за учениците от I до VI
клас;

– провежда се допълнително обучение по БЕЛ за деца, за които българският
език не е майчин;

– реализират се дейности в училищата/ЦДГ за изграждане на положителна
нагласа към образователната интеграция на ромските деца;

– организират се родителски срещи и индивидуални консултации с родители
и настойници с цел вземане на превантивни мерки против отпадането на децата в
риск от различен етнически произход;

– провеждат се семинари и други форми на обучение на родители за
преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни
взаимоотношения;

– осъществят се дейности, инициативи и кампании по опознаване на
различните етнокултури, традиции и обичаи;

– децата и учениците от различните етнически групи се включват в
извънкласни и извънучилищни форми;

– осъществяват се мерки против отпадането на деца в риск от етническите
групи и задържането им в училище;

– непрекъснато се повишава квалификацията на педагогическите кадри в
училище/ЦДГ за работа в мултикултурна среда;

– сформират се полуинтернатни групи /в начален и прогимназиален етап/ в
училищата със смесен етнически състав;

– създават се условия за запазване и изява на културната идентичност на
децата и учениците с различен етнически произход чрез сформиране на групи СИП
/например СИП „Ромски фолклор” - 2 групи в ОУ „Йордан Йовков“/.

През 2015 година в училищата и детските градини в град Добрич, в които има
деца и ученици от различни етнически групи, се работи по следните национални
програми, които допринасят активно за успешната им и трайна интеграция и
същевременно осъществяват превенция на отпадането им от училище:

– НП „За по–пълно обхващане на децата и учениците”, Модул „Подпомагане
на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от
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подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от
20.12.2010 г. – всички общински училища;

– НП „Училището – територия на учениците“, Модул „Подкрепа на
целодневното обучение на учениците от начален етап“ – 3 училища;

– НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“ – 13 училища;
– НП „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на допълнително

обучение на децата от подготвителните групи“ – 4 ЦДГ и 2 училища;
– НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на

учениците от начален етап на основното образование за повишаване нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка“ – 5 училища;

– НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на
учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 5 училища.

Изпълнението на дейности по изброените национални програми допринесе
за по-ефективната интеграция на децата и учениците от етническите общности.
Повишиха се резултатите от учебно-възпитателната работа, изградиха се лични и
социални умения за общуване и реализация и най-важното – постигна се
задържането на децата и учениците в училището и детската градина и мотивирането
им да продължат образованието си в по-горен клас.

През 2015 г. в училищата и ЦДГ на град Добрич продължи да се работи по
проекти, насочени към различните етнически и уязвими групи.

Едно от училищата на територията на град Добрич с преобладаващ брой
ученици от ромския етнос е ОУ „Йордан Йовков“. В него през 2015 г. бе
регистрирано Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Йордан Йовков“ – град
Добрич, в ръководството, на което влизат и родители. Настоятелство участва като
партньор в Проект „Повишаване приноса на НПО в изпълнение на мерки за
устойчиво развитие и опазване на околната среда при население от
етнически групи /роми/ в Добрички регион“ по програма за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.

Проектът се реализира в периода 23.10.2014 г. - 23.08.2015 г. и в неговите
рамки бе проведено практическо обучение на различни целеви групи: деца – 120,
младежи – 80, родители (роми) – 100, за разработване на добри практики и
инициативи за опазване на околната среда и устойчиво развитие. В Художествена
галерия през месец май 2015 г. се организира и „Борса на добри практики и идеи“ за
енергоспестяване, разделно събиране на отпадъци, екологично земеделие в малка
ферма, предприемачество, приготвяне на здравословни храни и хранене,
здравословен начин на живот, екологичен транспорт и др. Участие в борсата взеха и
ученици от ЕГ „Гео Милев“, ОУ „Христо Смирненски“ и др.

По Проект „Младежки център – Вашето утре” по програма „Деца и
младежи в риск”, модул 2 „Младежи в риск” бе сформирана вокална група в ОУ
„Йордан Йовков“, в която се включиха ученици не само от училището, но и от други
училища – ПГТ, ПГМТЕ, ПГТОЛП. Периодът на изпълнение е м. май 2015 г. – м.
февруари 2016 г.

Деца и ученици от предучилищна и начална училищна възраст участваха в
Проект „Природата около нас“ – съвместна програма за неформално екологично
образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния през месец май и
месец юни 2015 г. по Трансграничната програма Румъния – България 2007-2013 г.
Бяха проведени обучения на преподаватели, а така също посещение и дейности в
Центъра за защита на природата и животните в град Добрич.

През месец април 2015 г. 23 ученика от ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ взеха
участие в 3 седмичен стаж по европейски проект за мобилност по Програма
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„Еразъм+“ и посетиха Белгия и Холандия. 18% от учениците бяха от уязвими
етнически групи.

По 5 деца от всяка група на ЦДГ № 32 „Зорница" град Добрич участваха в
Проект „Готови за училище 2014 - 2015 г.“, финансиран от Тръст за социална
алтернатива, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. За
Област Добрич по проекта работи НЧ „Романо дром – 2002“, като целта беше да се
увеличат обхватът и посещаемостта в детските градини, както и да се насърчи
цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в
неравностойно положение.

През 2015 година Фондация „Ръка за помощ” работи по проект
„Превенция чрез ранно образование и овластяване на родителите”,
финансиран от Фондация „Тръст за социални алтернативи”. Продължителността му
бе от м. август 2014 до м. юли 2015 година.

Основната цел на проекта бе да се повиши нивото на социална интеграция и
успеваемост в учебния процес на деца от уязвими общности в Добрич чрез
формиране на образователни, социални и личностни умения в децата и техните
родители. Специфичните цели на проекта бяха насочени към формиране на основни
образователни и социални компетенции при 34 деца на възраст 4-6 години от
уязвимите общности, което ще им позволи да навлязат плавно в образователната
система. Друга специфична цел на проекта бе да се повиши мотивацията и да се
формират умения и навици в родителите за оказване на подкрепа на децата им за
успешна адаптация в процеса на образование, както и да се улесни достъпът на
децата, участници в проекта до училища от смесен тип в Добрич.

В работата си с децата екипът използва модел, който е комбинация от
програмата за предучилищна подготовка на МОН и Монтесори педагогика, която
подпомага деца със затруднения в усвояването на учебния материал. В проектните
дейности участваха и доброволци към организацията, които подпомогнаха процеса
на социализация на децата.

Работата с децата беше обособена в три основни направления: предучилищна
подготовка, развитие на социални и личностни умения на децата и консултативна
работа с родителите. Паралелно с академичната подготовка на децата екипът
продължи активно да работи за утвърждаване на образованието като ценност в
семейството.

Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни 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 и работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата
на малолетни и непълнолетни.

Организирането и координирането на социално-превантивната дейност, както
и предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са
основните функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.

През 2015 г. МКБППМН към Община град Добрич извърши 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, упражняване на обществено-полезен труд,
проследяване на мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие.

През 2015 г. Комисията разгледа 27 възпитателни дела спрямо 9 момичета и
32 момчета, които по отношение на възрастов признак са разделени както следва –
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11 малолетни и 30 непълнолетни. Възпитателните дела са образувани по преписки
на Добричка районна прокуратура – 6 бр.; Първо РУ МВР – 19 бр.; Сектор „Пътна
полиция” ОД МВР – 2 бр.; Община Габрово – 1 бр. и РП гр. Тервел – 1 бр.;

– Определяне на обществени възпитатели от МКБППМН за индивидуална
работа с деца от ромски етнос – деца, живеещи в семейства и деца, настанени в
институции /ЦНСТДМБУ 1, 2 и 3/;

– По предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства
МКБППМН проведе 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 психолози работят с
тях и/или включване на родителите в „Училище за родители”, където се разглеждат
теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и
задълженията на родителите към тях.

През 2015 г. МКБППМН Община град Добрич е наложила 2 възпитателни
мерки по отношение на родители от различен етнически произход, за които при
разглеждане на възпитателното дело се е установило, че не полагат достатъчно
грижи за възпитанието на децата си, от които едната е „Задължаване да посещават
специално организирани беседи и консултации по въпроси на възпитанието”, а
другата – „Глоба в размер на 100 лв.”. Паричната санкция е наложена на родител,
който не упражнява необходимия контрол върху поведението на детето. До момента
комисията няма обжалвани мерки, наложени на родителите, пред Добричкия
районен съд.

– Предлагане на деца и семейства от етническите общности за включване в
социални програми – ползване услугите на Центъра за обществена подкрепа и
участие в индивидуални и групови консултации към „Общностен център за деца и
семейства”.

– Организиране на акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки
за деца с нисък социален статус, главно от ромски семейства.

– Организиране и реализиране на ХІ конкурс за детска рисунка на тема: „Деца,
изкуство и спорт срещу дрогата” по повод Международния ден за борба с
наркоманията – 26.06.2015 г. В конкурса взеха участие 53 деца на възраст от 8 до 18
години, а част от творбите им /общо 17 рисунки/ бяха подредени в изложба в
сградата на Община град Добрич. Отличилите се творци получиха награди и грамоти
за активното участие. Рисунките и колажите бяха дело на деца от различни училища,
на Ателие по изобразително изкуство „Стела и Дара” към Общински младежки център
„Захари Стоянов”, деца от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи
без увреждане и деца от Център за обществена подкрепа – 1 и 2 в град Добрич.

За втора поредна година инициативата се реализира в партньорство с програма
„Синди” към Община град Добрич, с помощта на която бяха издадени информационни
брошури във връзка с мероприятието.

– Провеждане на волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждане – 1, 2 и 3. 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. В края на турнира децата от центровете получиха волейболна мрежа и
групови награди за своето участие.

–Провеждане за осма поредна година на „Лятно училище за тийнейджъри” с
цел възпитателният надзор над децата да бъде продължен и през лятото. В лятното
училище взеха участие 20 деца на възраст от 10 до 18 години от ромската общност,
избрани по преценка на обществените възпитатели; деца, настанени в ЦНСТДМБУ и
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доброволно заявили участие. Програмата на лятното училище беше свързана с
възпитанието на децата, организиране на ваканционното им време и занимания по
интереси. Предложени им бяха разнообразни мероприятия и дейности, сред които и
посещения на държавни, общински и културни институти. В края на лятното училище
всички деца получиха свидетелства за участие.

– Реализиране на Програма „Работата на полицията в училищата”, която
включва обучителни модули, свързани с работата на полицейските инспектори по
отношение помощта и грижата, които те оказват на децата и техните семейства; с
правата и отговорностите на непълнолетните; видове престъпления и др.

– Провеждане на обучителни модули сред ромски момичета на тема:
„Последици от ранните бракове”. Тези модули се реализираха съвместно със
здравните медиатори от Първичен здравен център организираха в ОУ „Й. Йовков” и
ОУ „П. Волов”. Те бяха съпроводени с мултимедийна презентация, отразяваща
негативното влияние върху младите момичета на сключените ранни бракове. В
обученията участват като консултанти и различни специалисти – психолог, акушерка,
педиатър, здравни и социални работници. През 2016 г. в тези обучителни модули ще
бъдат включени и ромски момичета от други основни училища.

– Предвид на това, че в последните години се увеличава броят на
непълнолетните майки, комисията положи усилия и установи с помощта на
инспектори от Детска педагогическа стая и на здравни медиатори осем непълнолетни
майки от ромски произход. На четири от тях бе определен обществен възпитател, а
останалите бяха включени в индивидуални и групови консултации към „Общностен
център за деца и семейства”. Работата с тях бе насочена към изграждане на умения за
отговорно родителство, както и към предотвратяване на изоставянето на децата и на
тяхното неглижиране.

 КУЛТУРА И МЕДИИ
Изхождайки от  принципите, залегнали в развитието на културата, за

равнопоставеност на творците и на културните организации, закрила на
националната културна идентичност и насърчаване на културното многообразие при
съхраняване на единството на националната култура, Община град Добрич активно
работи за създаване и поддържане на устойчива и благоприятна среда за развитието
на междукултурния диалог. Тя осъществява дейностите в сферата на културата на
основата на европейските принципи за гарантиране на равни възможности за всички
граждани и недопускане на нетолерантност и дискриминация въз основа на
различни признаци, включително етнически произход. Община град Добрич
възприема отвореността и културното разнообразие като ценност, като ресурс за
развитие, но и като възможност за обществено израстване и обогатяване. Водена от
тези принципи, Община град Добрич:

– Осигурява равен достъп до култура;
– Съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на различните
етнокултури;
– Работи за постигане на устойчивост в резултатите на интеграцията на

ромите чрез формите на изкуството и културата;
– Възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и

зачитане правата на всеки човек.
Средище за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната

ромска етнокултура в града ни е НЧ „Романо дром – 2002”.  То е учредено на
12.12.2002 г. в град Добрич с председател Юлиян Георгиев и е вписано в
Националния регистър на читалищата на Република България под № 2962.  През
изминалата година основните дейности на Народно читалище „Романо дром - 2002



11

г.“ бяха насочени към обогатяване на библиотечния фонд и предлагане на по-
качествени информационни услуги, към развиване на любителското художествено
творчество, съхраняване и развитие на школите и клубовете по интереси и
реализиране на разнообразни културни изяви – концерти, чествания, детски и
младежки дейности.

Библиотечният фонд на читалището се състои от библиотечни колекции и
бази данни, които включват разнообразни по вид и съдържание публикувани и
непубликувани документи, организирани в отделни колекции, с научна и
информационна стойност. В библиотечния фонд са регистрирани общо 3516
библиотечни единици, от които 22 са набавени през 2015 г. Броят обслужени
читатели е 186, като 27 от тях са до 14 години. В библиотеката регулярно се оказва
и методическа помощ за подготовка на учащи се за държавни зрелостни и за
кандидатстудентски изпити и се провеждат образователни беседи.

В изпълнение целите за съхраняване и опазване на специфичното ромско
наследство в областта на културата, в базата на читалището е обособена изложбена
зала. Там се показват традиционни ромски изделия, носии, макет на каручка и
документален снимков материал, представящ традиционните занаяти, бит и култура
на ромите в миналото.

Активна дейност за популяризиране на традиционната ромска култура
извършват и  школите и клубовете към читалището:  Танцова школа със 72
участници; Музикална школа с 18 участници;  Вокална група с 12 участници, Клуб
по художествено творчество с 18 участници, Младежки клуб с 22 участници и
Женски клуб с 16 участници. Особено популярни и търсени са и изявите на
любителските оркестри „Романодром“ с 11 музиканти, „Универсал“ с 9 музиканти и
„Шувари“ с 8 музиканти, както и на Ансамбъл „Цигански табор“ с 20 участници.
Освен че се включват в културните прояви, организирани от Община град Добрич,
през 2015 година ромските музикални и танцови състави се изявиха и в тематични
фолклорни събори, надсвирвания и надигравания в региона и в страната.

През 2015 г. възпитаниците на различните школи, клубове и състави на
читалището и техните ръководители участваха в реализирането на комплексните
празнични програми, посветени на 14 януари – Василица, Едерлези /Гергьовден/; 8
април - Международният ден на ромите; 10 юни – Денят на ромската жена, 24 май -
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Празникът на
град Добрич – 25 септември, както и в традиционните народни празници - Трифон
Зарезан, Цветница, Великден и Коледа. По традиция съставите на Народно читалище
„Романо дром – 2002“ участваха и в изданието на Фестивала на талантите през м.
септември, който се организира за четвърта поредна година в градския парк „Св.
Георги Победоносец“. С разнообразните си ателиета и голям брой участници, той се
превърна във форум за културно общуване и диалог, за обмяна на идеи и в
платформа за изява на детските таланти независимо от тяхното етническо,
религиозно или културно различие. Освен в културните прояви с местно значение
ромите се включиха и в много от културните инициативи от национално и
международно естество - Международния ден на детската книга, Световния ден на
книгата и авторското право и други.

Със съдействието и финансовата подкрепа на Община град Добрич бе
отбелязан един от най-големите и традиционни ромски празници – 14 януари
Василица (ромската Нова година). В него взеха участие всички състави на
читалището, а на тържеството в  ресторант "България" бяха връчени награди на
културни дейци за принос в духовното развитие на ромската общност в Добрич. На
празника присъстваха членове на кметския екип на Община град Добрич, директори
на училища и ДГ, представители на РИО на МОН, на Областна управа, на НПО и на
културни институти от града.
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По традиция честването на Международния ден на ромите – 8 април, започна
с полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и продължи с митинг
шествие в центъра на Добрич, кръгла маса на тема "Проблемите на ромите и пътища
за решаването им" в РБ „Дора Габе“ и обявяване на резултатите от конкурсите за есе
и за рисунка на тема "Аз и моето бъдеще" в зала „Добрич“. Празникът завърши с
тържествен концерт, на който бяха връчени голямата награда за цялостен принос в
развитието на ромската общност в Добрич, грамоти на  спечелилите в конкурсите за
есе и рисунка деца и награди на най-добре представилите се през годината
оркестър, танцов състав, музикант, певец и танцьор.

През изминалата година Здравно-информационният клуб, Младежкият клуб и
Женският клуб към Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ реализираха успешно
образователни и младежки програми, както и програми по интереси. В Здравно-
информационният клуб бяха изнесени беседи по повод Деня за борба с
туберкулозата – 28 март, и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН – 1 декември, както и
беседи на тема "Здраве и превенция", целящи превенция на ранната бременност
като останала от миналото характерност на ромския етнос. Консултирани бяха също
така 21 души във връзка с проблеми по здравноосигурителен статус, изисквания за
прием в болница за лечение, изготвяне на документи за ТЕЛК и пр. При работата си
членовете на тези клубове оказваха помощ на възрастни хора по процедурите за
кандидатстване за социално подпомагане пред ОССП – Добрич, издаване на лични
документи, решаване на лични и социални въпроси и др. Вниманието бе насочено и
върху разясняване на хората с увреждания на техните права, както и върху
оказване на помощ и съдействие за извършване на преглед при специалисти, за
приемане в социални домове  и др. Активната работа с ромските младежи се
осъществи и чрез консултации и разяснителни срещи на тема "Ползата от ранното
образование" и "Защо образованието е важно за ромите".  По същите програми
работиха и участниците в Младежкия и в Женския клуб, където освен здравно-
образователните лектории регулярно се провеждаха сбирки с цел повишаване на
мотивацията на родители и деца за записване в детски градини и за обучение в
училищата в града.

През 2015 година НЧ „Романо дром – 2002“ реализира и работи активно като
партньор в различни проекти. С особено значение за ромската общност бе проектът
"Готови за училище 2014 – 2015 г.", финансиран от Фондация „Тръст за социална
алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в
сътрудничество със Световната банка. Проектът целеше да осигури важна за
формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване
на обхвата и посещаемостта в детските градини, както и да насърчи цялостното
включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно
положение. От включените в проекта 12 ЦДГ от цялата област бяха обхванати по 25
деца от ромски произход и бе отчетена увеличена посещаемост и връщане на деца
от ромски произход и/или такива в неравностойно социално положение в детските
градини.

НЧ „Романо дром – 2002“ бе партньор и на проекта на Община град Добрич
„Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран чрез финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство, който имаше за цел привличане и
интегриране в общността на  младежи на възраст между 15 и 29 години,
включително и такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение,
роми и други етнически групи. Работата по проекта продължава и през 2016 г.,
където са предвидени много и различни форми за обучение, обмяна на идеи,
разширяване кръга на комуникацията с най-уязвимите групи от  деца и младежи в
риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и от други етноси.
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През 2015 г. НЧ „Романо дром – 2002“ участва и в разработването на проект
на Община град  Добрич по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ на
ЕС, който предстои да се реализира от 2016 до 2018 г.

Интеграцията на ромите се осъществява и чрез осигуряването на достъп и
информация за всички културни и образователни програми, реализирани от Община
град Добрич. Равнопоставеното партньорство с всички държавни институции,
образователни и културни институти и организации в сферата на социалната
дейност, младежката дейност, образованието и културата е основен принцип в
работата на Община град Добрич. От важно значение и с доказан резултат са
програмите на РБ „Дора Габе” „Детство мое” и „Различията ни обединяват“, както и
образователните програми на Регионалния исторически музей и на Художествената
галерия в Добрич.

Програмата „Детство мое“ включва образователни и културни инициативи,
които имат за цел насърчаване на четенето, намаляване на неграмотността и
подпомагане на учебния процес на учениците. Партньори за реализирането на
програмата са детските градини и училищата в града и областта. Деца от различен
етнически произход се включват равнопоставено в различните дейности и получават
възможност за изява на таланта и способностите си.

Програмата „Различията ни обединяват“ има за целева група хора в
неравностойно социално положение – от различни етнически групи, лица със
специални образователни потребности, хора с увреждания и деца в риск. Тя
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 и да бъде преодоляна тяхната изолираност, липсата на социални
контакти и незаетост. Програмата съдейства и за съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата и учениците от етническите групи, улеснява
достъпа им до информация и засилва мотивацията на групите в неравностойно
положение за включване в образователния процес и в обществения живот, а така
също и за по-успешната трудова реализация.

Работата по образователните програми през изминалата година в музея в
Добрич също бе насочена към всички учащи се, деца и младежи независимо от
техния етнически, културен, социален произход. По атрактивен начин се
реализираха традиционните музейни програми “Баба и внуче”, “Спомени край
огнището”, „Моето първо свидетелство“ „Литературна работилница“, „Каньонът Суха
река“, „Образованието и традицията в музеите”. В тях участваха 1826 деца и
младежи, сред които и роми. Интерес предизвикаха и новите музейни образователни
програми „Един ден уредник в музея“; „Библиотекар за един ден“; Образователните
пешеходни турове „Следи от миналото“ по темите: „Чешмите на Добрич”; „Фонтаните
на Добрич”; и „Храмовете в Добрич”; „Архитектурата на възрожденския град” и „За
някои интересни събития, свързани с историята на Добрич“.

Художествената галерия също работи активно за приобщаване на деца и
ученици от различни социални и етнически групи. Образователните програми на
галерията са насочени към получаване на нови познания за изобразителното
изкуство, интегриране  чрез иновативни игри и забавления, развиване на умения и
приобщаване. Самостоятелни посещения на  изложби и галерийни събития и прояви
се организират и за ученици от училищата в града с преобладаващ ромски етнос –
ОУ „Христо Смирненски”, СОУ „Димитър Талев” и СОУ „Любен Каравелов”.

Активно работят и останалите културни институти в града – ДТ „Йордан
Йовков“, ДКТ „Дора Габе“, Български камерен оркестър, ПФА „Добруджа”, Духов
оркестър, Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г. ”, Народно читалище „Пробуда
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– 1939 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”, като осигуряват равен достъп до
своите прояви и богати възможности за културно общуване. Чрез осъществените от
тях културни форми като концерти, спектакли, литературни четения, беседи,
презентации, чествания, церемонии и ритуали, свързани с исторически личности и
събития, се осигурява благоприятна среда за активно включване на всички членове
на местната общност без различия в етническия произход.

Съвместните усилия и партньорство на културните институции,
неправителствените организации и представителите на всички етнически групи на
територията на Общината допринесоха за устойчивото развитие на мултикултурното
пространство за съхраняване идентичността на различните етнически групи, техните
традиции, бит и култура. Активното приобщаване на етнически и маргинализирани
групи чрез всички форми на културата и изкуството води до развитие на уменията за
общуване с различните. Интеркултурното образование, достъпът до всички културни
обекти, прояви и инициативи, както и провокирането на активно участие в тях е
механизъм за преодоляване различията и успешна интеграция.

 МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Осигуряването на равни възможности за пълноценно развитие на всички

млади хора от нашия град, независимо от техния социален и етнически произход, е
една от целите, които си поставя Общински младежки център „Захари Стоянов” -
Добрич. Чрез своите дейности центърът създава условия за по-добра интеграция в
обществения живот на младежи от етническите общности и на такива в уязвимо
социално положение, като подпомага развитието на творческия им потенциал,
повишава знанията и уменията им в различни сфери на живота, организира
пълноценно свободното им време.

През изтеклата 2015 година младите хора се включиха в 24-те школи,
клубове, студия и неформални групи към Младежки център - Добрич, участваха в
многобройни концерти и изложби, в национални и международни конкурси и
фестивали, в инициативи, инициирани от самите тях, и получиха достъп до
консултантски услуги и информационни кампании.

През периода 15.01.2015 г. – 15.11.2015 г. Младежки център – Добрич бе
партньор по проект „Младежки информационно-консултантски център – Добрич”,
реализиран по Национална програма за младежта 2011 – 2015 на Министерството на
младежта и спорта. Младежкият център работи за пореден път по тази национална
програма и вече има натрупан опит в предоставянето на качествени и достъпни
информационни и консултантски услуги на младежите от нашата община в
областите: Превенция на рисково поведение, Граждански права, Здравословен
начин на живот, Решаване на конфликти, Кариерно развитие, Професионално
ориентиране и много други. В основните проектни дейности – консултации,
обучения, радиопредавания, дебати, екоакции, информационни кампании и
инициативи, свързани със Световните дни за младежка активност и с
Международния ден на младежта – 12 август, участваха 326 млади хора от различен
етнически произход и 371 – в неравностойно положение. Сайтът на МИКЦ – Добрич
предоставя постоянно актуална и полезна информация, свързана с: предстоящи
младежки инициативи; национални и международни конкурси и фестивали;
актуалното състояние на пазара на труда; кариерно развитие; стажантски програми;
споделяне на добри практики; доброволчество и мн. др. Сайтът е достъпен за голям
кръг потребители и отговаря на нуждите на младите хора от качествени и достъпни
информационни услуги.

През месец януари 2014 г. Община град Добрич стартира изпълнението на
проект BG06 - 102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, Договор №



15

Д03–7/27.01.2014 г., финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“ по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Обща стойност на проекта е 1 269 461 евро и е 100% безвъзмездна
финансова помощ.

Партньори по проекта са: Народно читалище „Романо дром – 2002", СОУ
„Любен Каравелов", СОУ „Димитър Талев" и Асоциацията на норвежките местни и
регионални администрации.

Продължителността на проекта е 28 месеца /от 27 януари 2014 г. до 30 април
2016 г./

Основната цел на проекта е: Привличане и интегриране в обществото на
младежи на възраст между 15 и 29 години, включително такива в риск от социално
изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи чрез
включването им в дейностите на Младежки център – Добрич. Надграждане на
дейностите в Младежки център – Добрич и разширяване на предоставените услуги,
отговарящи на потребностите на целевите групи.

Основни дейности по проекта:
– Назначаване на 5 младежки работници, 2 ромски медиатори и 2 психолози;
– Сформиране на нови школи и клубове по интереси;
– Строително-ремонти дейности на Младежки център Добрич;
– Обособяване на кампус с 35 легла;
– Обновяване на залите в Младежки център Добрич и обезпечаването им с

необходимото оборудване;
– Реализиране на мотивационни /Първи стъпки към успешна кариера/,

образователни /Училище за родители, Дни на младежка активност и др./ и
културни /Пленер „Големите учат малките”/ инициативи в партньорство с
неправителствения сектор, неформални групи, училища и т.н. в местната
общност;

– Младежки обмен в Норвегия с цел изучаване на добри практики при работата
с деца и младежи в неравностойно положение и реинтеграцията им в
общността;

– Разработване и реализиране на мини проекти, инициирани от и за младите
хора, след проучване на техните интереси и анализиране на проблемите на
младите в общността;

– Информация и публичност – популяризиране на Програма „Деца и младежи в
риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 и целите и дейностите на проекта – очакваните резултати.
В резултат от реализирането на проекта Младежки център – Добрич ще се

утвърди като модерна, уютна и приветлива младежка територия за развитие на
младите хора за:

– изява и общуване, обучение в неформална среда;
– откриване и развитие на таланта у всеки млад човек;
– мотивация за повишаване степента на образование и желание за реализация;
– устойчиви партньорства и прилагане на добри практики;
– стимулиране на предприемачеството като възможност за трудова реализация.

На 01 април 2014 г. по проекта бяха назначени 5 младежки работници и 2
ромски медиатори. През 2014 и 2015 година те популяризираха целите и дейностите
на проекта сред обществеността в град Добрич; осъществяваха срещи и пряк
контакт с част от участниците в целевата група на проекта и проучваха нагласите
сред част от местната общност.

Много разнообразни са и реализираните дейности и инициативи през 2015
година:
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– Информационна кампания за популяризиране на проект BG 06-102 „Младежки
център Добрич – Вашето утре“;

– Обучение в човешки права по повод Световния ден на социалната
справедливост и Международния ден на майчиния език.

– Работилници за мартеници в СОУ „Л. Каравелов”, СОУ „Д. Талев”, Център за
защита на природата и животните, ОМЦ „З. Стоянов”.

– Промотиране на проекта по време на ежегодната Кандидатстудентска борса.
– Обучение в човешки права по повод Международния ден за борба с расовата

дискриминация - 21 март.
– Посещение на Етнографска къща - Добрич по повод Великденските празници;
– Информационна кампания за популяризиране на проект BG06-102 „Младежки

център Добрич – Вашето утре“;
– Презентация „Пътят на ромите” в кв. „Изгрев” по повод 8 април -

Международният ден на ромите;
– Еко-акция в кв. „Балик”;
– Информационна кампания „Възможности за продължаване на образованието”

насочена към младежи над 16 години, отпаднали от образователната система - в кв.
„Балик”;

– Волейболен турнир между школите по волейбол на СОУ „Л. Каравелов” и
„Изида”;

– Пленер „Големите учат малките”;
– Неформално обучение на тема „Човешките права” по повод 26 юни -

Световния ден за борба с наркоманиите;
– Среща с млади майки на тема „Хранене и масаж в ранна детска възраст” в

Общностен център за деца и семейства;
– Информационна кампания и велопоход по повод 12 август - Международният

ден на младежта;
– Среща с млади майки на тема „Ваксинопрофилактика” и „Видове алергии и

предпазни средства” в Общностен център за деца и семейства;
– Международен фестивал за изкуство и спорт “WUWEC” в периода 07 - 13

септември на територията на Скейт-парк - Добрич;
– Младежка работилница по повод мюсюлманския празник Курбан Байрам;
– Информационна кампания по повод 15 септември - Първият учебен ден,

относно възможностите за продължаване на образованието на младежи отпаднали от
образователната система - в кварталите „Балик”, „Изгрев”, „Игликите” и „Русия 2”;

– „Фестивал на талантите” /22 септември/ в градски парк „Св. Георги” с
реализиране на артистични ателиета: „Рисунка”, „Приложни и градски
изкуства”, „Слово”, „Спортни игри”, Клоуни и мимове”, „Музика и танци”;

– Турнир по тенис на маса „Спортувам-Общувам”;
– Футболен турнир „Спортувам-Общувам”;
– Стартиране на мини-проект „Курс за водни спасители”;
– Стартиране на мини-проект „Ограмотяване”;
– Среща-дискусия с младежи на тема „Ранни бракове”;
– Информационна кампания по повод 1-ви декември - Международния ден за

борба с ХИВ/СПИН;
– Обучение „Първи стъпки към успешна кариера” за младежи от СОУ „Л.

Каравелов” и СОУ „Д. Талев” - партньори по проекта;
– Академия „Млад лидер” ;
– Среща-дискусия на тема „Превенция на ранните бракове и насърчаване

продължаването на образованието сред ромските младежи” в ОУ „П. Волов”;
– Среща-дискусия с младежи във връзка с Кампанията „Език без омраза” на

Съвета на Европа и борбата с кибертормоза;
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– Обучение в човешки права с участието на доброволци от БМЧК по случай 18
декември - Международният ден на емигранта;

– Коледна работилница „От детските ръце със сърце”
В дейностите и инициативите по проект BG06-102 „Младежки център Добрич –

Вашето утре“ през 2015 година взеха участие 3 448 младежи, от които 261 от ромски
произход. Тридесет и осем ромски младежи участват в новооткритите школи,
клубове и студия по проекта: „Волейбол”, „Баскетбол”, „Лека атлетика”, „Хип-хип
танци”, „Народни танци”, „Карате”, „Латино танци”, „Приложни изкуства”, „Вокална
група”, „Танцов театър”, „Фото-видео клуб”, „Театрално майсторство”, „Плуване”,
„Тенис на маса”, курс „Воден спасител”.

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Във връзка с изпълнение на дейностите по Здравната стратегия за лица в

неравностойно положение, принадлежащи към различните етнически групи и Плана
за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси към Община град Добрич през 2015 г. от Регионална здравна инспекция
– Добрич са реализирани:

– Здравно-образователни дейности сред ромската общност, насочени към
работата с млади хора: лекции и обучения в училищата на град Добрич, в които
преобладават ученици от ромска етническа общност, както следва:

–18 лекции и обучения по теми за рисково сексуално поведение и
репродуктивно здраве: „Превенция на ХИВ/СПИН”, „Превенция на СПИ”,
„Контрацепция” и „Полово възпитание” на 336 ученика;
–3 лекции във връзка с профилактика на рисковите за здравето фактори:
„Превенция на злоупотребата с алкохол” на 42 ученика.

– В изпълнение на Национална програма „Превенция на ХИВ/СПИН” в училища
от областта, в които учат ученици от ромска етническа общност е организирана и
проведена Кампания по повод 14.02.2015 г. – Ден на влюбените:

–Организиране и реализиране на обучения и дискусии на теми „СПИН и
СПИ”, „Превенция на ХИВ/СПИН”, „Превенция на рисково сексуално
поведение” и др. в училищата на град Добрич;
–Концерт на 13.02.2015 г. в Общински младежки център „Захари
Стоянов”;
–Общоградска кампания под надслов „Кондом с бонбон” на 14.02.2015 г.,
включваща конкурс за най-оригинално любовно послание и  награди за
най-добре представилите се. Млади хора от град Добрич подаряваха
валентинки с любовни послания в най-посещаваните младежки
заведения, градския парк и централната част на града.

– В изпълнение на Национална програма „Превенция на ХИВ/СПИН” сред
ромската етническа общност в град Добрич е организирана и проведена АНТИСПИН
кампания по повод 01.12.2015 г. – Световен ден за борба със СПИН. Разпространени
са здравно-образователни материали, презервативи и червени панделки.

– През 2015 г. е оказана 6 бр. организационно-методична помощ на 12 лица от
различни институции в област Добрич във връзка с провеждането на кампании и
други инициативи сред ромската етническа общност.

През 2015 година ОС на БЧК Добрич изпълни дейностите, залегнали в плана
на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в
уязвимо социално положение в няколко от приоритетите:

– Доброволци на БЧК и БМЧК Добрич активно се включиха в провеждането на
здравни беседи и лекции по темите „Контрацепция” и „Превенция на ХИВ/СПИН и
СПИН”, залегнали в Приоритет 2 – Здравеопазване. Проведените обучения и
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изнесените беседи в училищата на град Добрич спомогнаха за повишаване на
здравните знания на учениците, включително и на деца и млади хора от ромското
население, както и за повишаване на здравната им култура.

– Наред с проведените обучения БЧК чрез разпространяване на брошури и
диплянки има принос в подобряване на профилактичните дейности сред ромското
население в програми за превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции и
имунизация за рак на маточната шийка.

– През м. ноември доброволци на БМЧК и БЧК, както и служители на БЧК
активно се включиха в кампанията за борба със „захарния диабет”.

В ежедневната си работа служители и доброволци на БЧК, съобразно своите
компетенции, активно информират лица от ромската общност за здравно-
осигурителните им права и задължения и правата им като пациенти.

Акцент в работата на БЧК през 2015 г. бе и Приоритет 4 – Заетост и социално
включване, който цели подобряване социалния статус на ромското население и
осигуряване на безопасна и сигурна среда, близка до семейната, за възпитание на
децата и повишаване на общото им благосъстояние.

Основни задачи бяха:
– Консултиране и насочване на ромите към ползване на социални услуги в

общността чрез:
– Популяризиране сред ромското население на социалните услуги, които
се предлагат на територията на Община град Добрич;
– Консултиране на ромските семейства относно правата им за
подпомагане в сферата на социалната закрила, социалните услуги в
общността и закрилата на детето;
– Консултиране и обучение на ромските семейства с цел популяризиране
и развитие на „Приемната грижа” за осигуряване отглеждането на децата
от институции в семейна среда.

– Развиване на способност у децата за независим живот и умения за поемане на
лична отговорност чрез:

– Дейности по социално и психологическо консултиране на деца и
родители;
– Индивидуална и групова работа с цел постигане на трайни
положителни резултати;
– Консултиране по Закона за закрила на детето и Закона за домашното
насилие.

Тези дейности от страна на БЧК се изпълняват в Центъра за обществена
подкрепа към Областния съвет с 25 потребители на услугата.

През 2015 година ОС на БЧК Добрич продължи да изпълнява и традиционни
проекти, като: Осигуряване на „Топъл обяд за деца”, подпомагане с ученически
пособия и санитарно хигиенни материали по проект „Два пъти Коледа”,
предоставяне на хранителни пакети от Българска хранителна банка и събиране на
хранителни продукти чрез обществени кампании в училищата на град Добрич и
подпомагане на лица и семейства с финансови средства съгласно Правилника на
БЧК от Фонд „Милосърдие”.

През 2015 г. са подпомогнати общо 494 физически лица в град Добрич, в т.ч.
възрастни, самотни, инвалиди, деца в неравностойно положение и др. На 376
семейства са предоставени хранителни пакети от първа необходимост в навечерието
на Коледните и Новогодишни празници. От 01 декември 2015 г. на 30 деца в
неравностойно положение от град Добрич се осигурява безплатен „топъл обяд” с
продължителност 90 учебни дни на стойност 5 400 лв. На над 50 лица от град
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Добрич са отпуснати финансови еднократни парични помощи за лекарства, храна и
битови нужди.

БЧК продължи да подпомага и пострадалото население от наводненията в
град Добрич с предмети за бита, постелъчен инвентар, дрехи, обувки, строителни
материали и др. През изминалата 2015 година той осигури на над 50 домакинства
влагоабсорбатори.

През цялата 2015 г. БЧК се грижеше и за иранско семейство с малко дете,
като осигуряваше парични средства за отопление, храна, лекарства, дрехи и др.

Подпомогнати институционални бенефициенти в град Добрич са и Дом за
стари хора, Домашен Социален патронаж, Дом „Майка и дете”, Обществена
трапезария при храм „Св. Троица”, Дневен център за възрастни с психични
увреждания, Приют за бездомни към Фондация „Ръка за помощ” и др.

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

И през 2015 г. Първичен здравен център – ЕТ „Д-р Сийка Илиева” продължи
да работи и обслужва население предимно от ромски произход на град Добрич.
Дейността на здравния център цели 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.

В Първичния здравен център работят трима медиатори, назначени с трудов
договор към отдел „Здравеопазване и социална политика” при Община град Добрич.
Основните им усилия са съсредоточени към зоните с компактно ромско население –
провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни
беседи, мобилна работа. Финансирането на дейността на медиаторите се осигурява
от Община град Добрич.

През изминалата 2015 г. здравните медиатори от Община град Добрич
работиха по няколко направления за подобряване достъпа на уязвими етнически
групи до здравни и социални услуги:

– съдействия за осъществяване на планови имунизации – обхванати общо 836
лица, от които 583 деца;

– съдействия за осъществяване на профилактични прегледи – обхванати общо
1275 лица, от които 681 деца;

– оказване на помощ при индивидуални казуси от здравен характер
/консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред
ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК; придружавания до здравни институции, настаняване в
здравни заведения, съдействия за възстановяване на здравноосигурителни права/ –
общо 440 на брой;

– оказване на помощ при индивидуални казуси от социален характер
/консултации, подготовка на документи, следване на процедури, придружаване до
социални институции, съдействия за ползване на социални услуги/ – общо 172 на
брой;

– проведени са здравно-информационни мероприятия за превенция на
различни заболявания – 14 на брой с обхванати общо 100 лица, като за семейно
планиране и сексуално здраве са обхватни 52 души; раздадени са 597 броя здравно-
информационни материали;

– извършване на патронаж на рискови групи, в т.ч. хронично болни и хора с
увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи
възрастни хора – 33 домашни посещения.
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 ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ
Служителите на Първо районно полицейско управление Полиция град

Добрич имат много важна роля и отговорности по съблюдаването на обществения
ред и правата на всички граждани на територията на общината, независимо от
етническия им произход.

Полицейските служители на територията на град Добрич непрекъснато
повишават своите компетенции и ефективност за работа с етническите общности в
мултиетническа среда. Акцентът е поставен в личните и професионални знания и в
развиване на уменията за справяне при ситуации, в които са замесени хора от
различни етнически групи. През 2015 година са проведени 8 обучения и лекции на 17
полицейски инспектори за правата на човека и проблемите на различните етнически
групи. Обученията се провеждат по предварително утвърдени тримесечни планове за
специална и практическа подготовка. През всяко тримесечие е работено по минимум
две теми за работа в мултиетническа и мултикултурна среда при съблюдаване
спазването на етичния кодекс. Решават се различни сутуации и проблеми. По време
на обученията се обсъждат както индивидуални, така и групови казуси. Набляга се на
превенцията на проблемите сред етносите: трафика на хора, проституцията,
противодействието на кражбата на цветни метали, малолетните и непълнолетни с
противообществени прояви и др.

През 2015 година полицейските инспектори по квартали са провели 26 срещи
с ромски лидери и хора от различен произход с влияние и авторитет сред етноса.
Срещите покриват четирите квартала с концентрирано ромско население в града.

 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
Особенно наболял и остър е проблемът с липсата на нормални жилищно-

битови условия на живот на уязвимите етнически групи, най-вече роми.
Община град Добрич има жилищна политика, която се прилага независимо от

етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява от
„Жилфонд – инвест” ЕООД. През 2015 г. общинското дружество е отдало под наем
общо 50 общински жилища на нуждаещи се граждани. От тях, 26 апартамента са
предоставени на хора, самоопределили се като роми.

Чрез настаняването под наем в общински жилища се повишава качеството на
жилищно-битовите условия и се осигурява нормална среда за живот на нуждаещи се
жители на град Добрич.

 ДЕЙНОСТ НА РОМСКИТЕ НПО

НПО „Федерация на обединените ромски общности“ реализира през
2015 година следните дейности:

– Работа по проекти: сдружението участва като партньор в обсъждането на
всички инфраструктурни проекти на Община град Добрич, касаещи ромските
квартали, както и училищата и детските градини, в които преобладават деца и
ученици от ромски произход. Организацията партнира на Общината и при
кандидатстването й с такива проекти по ОП.

– Дейности по отношение ромския етнос: През 2015 година екипът на
сдружението работи по повече от 130 случая, свързани с нарушаване правата и
интересите на представители на ромската общност в града и областта, като
недопускане на роми в някои заведения в Добрич и областта, недопускане на роми
на централния плаж в Балчик, публикации в някои медии с определено ксенофобски
и унизителен за ромската общност характер и пр.

Екипът на сдружението работи на доброволен принцип.
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Постигането на устойчивост в интеграционните процеси на най-уязвимите
етнически групи е пририотет в общинската политика на град Добрич и стои на
вниманието на членовете на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси.

Обединените усилия и целенасочената работа в посока на приобщаването на
етническите общности към икономическия, обществения, социалния и културния
живот в град Добрич и през 2015 г. дадоха резултати. Гарантирани бяха условия за
равни възможности на всички и право на развитие на всеки гражданин – жител на
град Добрич, като особено внимание се обърна на уязвимите етнически общности.
Предоставени бяха и условия за съхранение на етническата, религиозната и
културната самобитност на всички етнически групи на територията на град Добрич.

Приет с решение № 5-24 от 23.02.2016 г.
на Общински съвет град Добрич


