
ДОКЛАД ЗА  2017 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ

ПОЛИТИКИ ЗА ГРАЖДАНИ
В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

/2015 – 2020 г./



2

Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
/ОССЕИВ/ е създаден с цел да прилага на територията на Община град Добрич
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.

Интеграцията изисква координирано прилагане на последователни,
целенасочени, активни и работещи политики на отговорните институции и гражданско-
то общество за постигане на напредък в конкретните обществени сфери, за недопускане
на дискриминация и неравнопоставеност, както и на социално изключване на уязвими
общности.

Политиката на интеграция е част от общонационалната политика за повишаване
качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни възможности
за всички и правото на пълноценно развитие на всеки, независимо от етническия
произход. Интегрирането е комплексен процес, обхващащ всички сфери на живота.

През 2017 година 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. на Общински съвет град Добрич.

Реализирането на основните приоритети в ключови обществени сфери
гарантират промяна в начина на възприемане, категоризиране и представяне на
етническите групи, както и пълноценната им интеграция в обществото.

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 етническите общности.

През отчетния период Община град Добрич сключи споразумение за включване
в изпълнение на Програма  „Ромакт“, финансирана и осъществявана от Европейската
комисия и Съвета на Европа. Програмата цели увеличаване капацитета на местните
власти за разработване и прилагане на приобщаващи политики и планове за социално
включване на уязвими ромски общности.

 ОБРАЗОВАНИЕ
Един от важните приоритети нa педагогическата общност във всички общински

детски градини и училища е образователната интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства. Особеното внимание, което се отделя на този въпрос, е
продиктувано от осъзнаването на факта, че успешната социализация на
представителите на етническите малцинства в българското общество води 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.

Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено
образование и пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите
малцинства. Изготвят се и се реализират програми с практическа насоченост за
преодоляване на маргинализацията на ромската общност и към утвърждаване на
устойчив модел  на интеграция. Прилага се образователен подход, насочен към
интересите на децата и учениците в добронамерена и предразполагаща обстановка.
Въведена е целодневна организация на обучение за учениците, реализират се дейности
в училищата/детските градини за изграждане на положителна нагласа към
образователната интеграция на ромските деца. Организират се родителски срещи и
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индивидуални консултации с родители и настойници с цел вземане на превантивни
мерки против отпадането на децата в риск от етническите малцинства, провеждат се
семинари и други форми на обучение на родители за преодоляване на негативни
стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.

През учебната 2016/ 2017 година в училищата и детските градини в град Добрич,
включително и в тези със смесен етнически състав се работи по следните национални
програми /НП/, които допринасят за успешната и трайна интеграция на децата и за
превенция на отпадането им от училище:

НП „За по-пълно обхващане на децата и учениците“;
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“;
НП „Без свободен час в училище“;
Проект „Твоят час“;
Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.
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“ и ДГ №32 „Зорница“ работят по НП „Развитие на системата

на предучилищно образование“. Целта на програмата е повишаване на качеството на
образователния процеси и осигуряване на равен старт при постъване на децата в
училище. Практическото овладяване на български език допринася за бъдещия им успех
в училище. Очакваните резултати са децата от целевите групи да овладеят български
език на ниво, съизмеримо с това на останалите деца и да се формира мотивация за
първи клас. В процеса на реализация се очаква повишаване на заинтересоваността и
сътрудничеството с родитеделите.

Пълноценното интегриране на децата е заложено и в Програмната система на ДГ
№24 „Приказен свят“. Децата са включени в реализареното на Проект „Лимон“ по
е Twinning с цел привличане към общуване и проява на интерес към връстници от
различни европейски страни. Така децата научават, че светът е многообразен и в него
има деца с различен език и цвят на кожата, но всички те имат еднакви възприятия за
света и еднакви потребности.

Във връзка с Решение №373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 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 по образование, Община град
Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, училища  и др.

Отчитайки актуалността на проблема и влиянието на семейството и средата като
рискови фактори, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията, за
преждевременното напускане на училище. Очертани са границите на участието и
отговорностите на училищната и родителска общност в управлението на училището.

Броят на реинтегрираните в училище през 2017 г. в училищата на територията на
гр. Добрич е 13. Реинтеграцията се осъществи в резултат на работата на екипите за
обхват по прилагането на Механизма.

Изготвена е Процедура по установяване на нарушения по чл.8, ал.1 и ал.2 и чл.37,
ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4.от Закона за предучилищното и училищното образование.
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Учители от ОУ„Панайот Волов“ участваха в Квалификационен курс по природни
науки в Швейцария по НП „Квалификация“. Училището работи и по горепосочените
националните програми, свързани със задържането на децата в училище.

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.

Считано от 15.09.2017 г. ОУ„Йордан Йовков“ е преобразувано в Обединено
училище „Йордан Йовков“. Промяната се наложи поради спецификата на учебното
заведение и Закона за предучилищното и училищното образование, в който
гимназиалния етап се дели на първи /VIII-X клас/ и втори /XI-XII клас/. С промяната
училището осигурява профилирана и професионална подготовка, като учениците
придовиват първа степен на професионална квалификация или квалификация по част
от професия.

Община град Добрич е бенефициент по Проект „Заедно учим, творим и играем“,
финансиран от ЦУДОИЕМ. Дейностите по проекта стартираха през м.октомври и
обхващат работа с 184 деца от ДГ№32„Зорница“, ОУ„Христо Смирненски“, Обединено
училище „Йордан Йовков“. Продължителността на проекта е 2 години и е на стойност
38150 лв. Целите на проекта са:

Създаване на условия за равен достъп до качествено образование и за
опреодоляване 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 със
съдържателни елементи на интеркултурно образование, тематично лятно училище,
обучения, кръгли маси.

С цел съхраняване на културната идентичност и възможност за изява на
учениците през годината в ОУ„Йордан Йовков“ бяха сформирани две групи по СИП
„Ромски фолклор“ .

В СУ„П.Р.Славейков“  учениците от етническите малцинства са малко – 1 %.
Дейността на СУ„П.Р.Славейков“ за образователната им интеграция е основана на
принципите и направленията, залегнали в Стратегията за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.
Практическата реализация на този тип интеграция се осъществява в няколко основни
направления:

осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и
ученици, независимо от техния етнически произход;
утвърждаване на интеркултурното образование;
поощряване на взаимното уважение, разбирателство и сътрудничество между
всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.
Във връзка с пълноценното интегриране на децата и учениците от етническите

малцинства и включване на мултиетнически елементи в учебно-възпитателния процес,
през октомври 2017 г. в СУ„П. Р. Славейков“ бяха планирани и осъществени
разнообразни дейности и инициативи с учениците от всички етапи.

Учениците от първи клас рисуваха на тема „Да бъдем приятели” и заедно със
своите учители организираха изложба.
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В часа на класа второкласниците разговаряха за приятелството и уважението
между различните етноси. Обогатиха знанията си за толерантна личност и толерантно
семейство. В края на часа децата бяха убедени, че нашата земя е място, където ние
можем да се уважаваме, да спазваме традициите и да бъдем толерантни.

Третокласниците беседваха на теми:  „Моята представа за толерантен човек“  и
„Да сме толерантни с различните деца“, а ученици от четвърти клас изготвиха
презентации на тема:  „Да бъдем толерантни“, които представиха на своите съученици
в час на класа. За тях това означава да уважаваме другите, независимо от различията, да
бъдем внимателни  един към друг и да обръщаме внимание на това, което ни сближава.

В часа на класа в паралелките от V до XII също бяха обсъдени въпросите за
уважението към другия, различния. В пети клас темата на дискусията бе „Една нация -
различни етнически групи“. Обсъдени бяха вековните традиции на съжителство между
различните етноси по българските земи. Децата стигнаха до извода, че чрез
равнопоставеното общуване по време на работа, чрез взаимното уважение и
приемането на мнението на всеки, личностното развитие на всяко дете, независимо от
етническата му принадлежност, може да бъде подкрепено.

В шести клас тема за обсъждане бе: „Различието и как го приемаме”. Чрез
примери от историята и всекидневието ни бе онагледена пъстрата етническа мозайка по
българските земи и традиционното добро съжителство на представителите на
различните етноси. Всички те оказват влияние върху нас, така както нашата култура и
традиции влияят върху останалите етноси, с които съжителстваме мирно и
добросъседски. Тази толерантност е и предпоставка за добрата социална интеграция на
деца от различни етноси в училището.

В седмите класове под наслов „Толерантни взаимноотношения, а не агресия и
тормоз” бяха изготвени презентации за различните етнически групи в нашата страна.
Всеки от класовете представи пред своите съученици от випуска традициите, обичаите
и характерните празници на основните етноси в България. Чрез откриване и опознаване
на различията и общите черти на другите, учениците оцениха голямото културно
многообразие в нашата страна и достигнаха до извода, че както се отнасяме с другите,
както зачитаме тяхната свобода и права, така и те ще се отнасят към нас.

В горен курс тема на обсъждане бе „Толерантност и интеркултурен диалог“ и
премина под мотото „Ако не знаете нищо за група хора, можете да повярвате на
всичко, което ви кажат за тях.". Учениците се обединиха около мнението, че различията
са наше богатство и че е необходимо да се разбираме, въпреки тях. За да има
толерантност, трябва да се познаваме, да бъдем открити и да общуваме помежду си.
Добрите взаимоотношения между представители на различни етноси в класовете на
практика показва, че трудностите и радостите на всички ученици са едни и същи,
независимо от етническата принадлежност.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни едни към други, разкрива ни
колко пъстър е светът и колко различни начини съществуват да изразим себе си.
Дискусиите показаха, че децата в училището имат активна позиция срещу
несправедливостта, готови са да помагат на този, който има нужда, независимо от
неговия етнос.

За преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни
взаимоотношения огромна роля имат и родителите. На проведените в началото на
учебната година родителски срещи бе засегнат проблемът за толерантността и
уважението между децата в училище, независимо от етническата им принадлежност.
Дискутирани бяха правата и задълженията на ученици и родители, както и мерките,
които се прилагат в училището срещу прояви на агресия.

В СУ„П. Р. Славейков“ са създадени условия за удовлетворяване интересите,
желанията и потребностите за личностно израстване и реализация на децата и
учениците от различни етнически групи в свободното от учене време в извънкласни
форми. Съществуват условия и за изява и участия в конкурси, конференции,
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олимпиади, спектакли, състезания, празнични програми, изложби, открити занимания и
др.

Осигурени са възможности за изучаване на културата на етническите общности в
часовете по СИП. Деца и ученици от различни етнически групи са включени в групи по
проекти – „Твоят час“, „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“,
в избираеми занимания по интереси, в групите за целодневна организация на учебния
процес.

В резултат на работата децата и учениците от различни етнически общности,
които са обхванати в  СУ„П. Р. Славейков“, се адаптират бързо и лесно. Не създават
проблеми с посещаемостта до завършването си. Няма трудности в привличането,
задържането и успешното завършване на училище, както и отпадане в задължителна
училищна възраст. За тези ученици не се отчита изоставане в училищните постижения
и липса на мотивация за учене.

В СУ„Г.Ст.Раковски“ учениците от етническите общности се интегрират
пълноценнно. Осигурени са необходимите мултиетнически условия за работа и
включване в различни форми на обучение. Учениците участват в тренировъчен процес
по различни спортове за изграждане на високо спортно майсторство, като за целта
членуват в спортни клубове. Вземат участие в състезания от държавните първенства,
спортно-тренировъчни лагери. С учениците от малцинствен произход се провеждат
обучителни сесии, извън учебно-възпитателния задължителен процес за изграждане и
усъвършенстване на навици и умения за справяне  в критични ситуации, с цел
превенция на девиантно поведение и извършване на противообществени прояви. Тези
ученици участват активно в организираните от училището и Община град Добрич
прояви – Патронен празник, Международен ден на спорта и др.

Считано от  02.10.2017 г. ПГ по ТС„ М. В. Ломоносов“ получи финансиране чрез
ЦОИДУЕМ за изпълнение на проект „Заедно можем повече“ по конкурсна процедура
33.16-2017, Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до
пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства“.  Целева
група по проекта са  88 ученици и 128 родители,  13 учители и 10 доброволци.
Дейностите са  насочени  към  ученици от  смесена етнокултурна среда, ориентирани
към   активиране на  взаимодействието с  родителите,  развитие на доброволчеството в
училището с цел по-пълно и ефективно обхващане  на учениците от малцинствени
етнически общности в образователната система и осигуряване на тяхното пълноценно
развитие и личностен просперитет.

Училището работи и по Проект 2016-1-BG01-КА102-023538 „Професионален
опит чрез европейски стаж в периода 01.07.2016 г.-30.06.2017 г. по Програма „Еразъм
+“. Проведена е триседмична практика на реални работни места в Лондон на 20
ученици от гимназията, от които 11 от етнически малцинствени групи, включително и в
уязвимо социално положение.

В качеството си на партньор училището участва и в реализирането на проект по
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, програма „Активни“, в рамките на
който се предоставят възможностите на неактивни младежи от 15 до 29 години от
уязвими социални групи, включително и малцинствени групи за придобиване на
професонална квалификация, участие в мотивационно обучение, връщане в
образователната система,  насочване към регистрация в Дирекция „Бюро по труда“.

В рамките на училищните програми за „Превенция на ранното напускане на
училище“ и „Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици
от уязвими групи“ се изпълняват дейности за своевременно идентифициране  на
признаците за изоставане в усвояването на учебния материал и застрашеност от
отпадане, провежда се допълнителна индивиудална и групова работа по отделни
учебни предмети. Организираният от училището транспорт се ползва предимно от
ученици от уязвими групи, които не живеят в гр. Добрич и ги подпомага да посещават
редовно училище.
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През учебната 2016 - 2017 г. ПГТ „П. К. Яворов“ работи  по Проект „Подкрепа на
ромски ученици за успешно завършване на средно образование“/BU 222/, финансиран
от Ромски образователен фонд и Министерство на образованието и науката.
Целта на проекта бе да подобри образователните резултати на учениците от ромски
произход, да спомогне за успешното им завършване на средното образование и
мотивира да продължат образованието си във висши училища. Проектът има два
основни компонента: Предоставяне на стипендии на ромски ученици /по
самоопределяне/ и Осигуряване на менторство/тюторство на избраните ученици.
Три момичета от ПГТ„П. К. Яворов“ имаха тютор за подкрепа по време на обучението
си и получаваха 10 месеца по 30 евро стипендия.

През април 2017 г. колективът на ПГТ „П. К. Яворов“ премина тематичен курс
„Работа в мултикултурна среда”

От октомври 2017 г. училището работи и по проект 2017-1-BG01-KA102-035687
„Професионални умения +”. Предстои триседмична практика на реални работни места
в периода август-септември 2018 г. в Пуерто де ла Круз, Тенерифе, Канарски острови,
Испания. Целева група са ученици от малцинствен произход; сирак или полусирак;
отглеждан/а от самотен родител;  от настойник; от семейство на разведени родители;
един или двама безработни родители; един или двама родители имигранти/емигранти;
отглеждан/а в социален дом.

На 29.04.2017 г. Община Добрич съвместно с ДТ „Йордан Йовков“ организира
за пръв 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.

По Проект „Магическата любов на Мевляна“, финансиран от бюджета на
Община град Добрич по Програма за финансиране на граждански инициативи в
местната общност, НЧ „Мевляна - 2012“ организира Конкурс за художествено слово
„Мирът, толерантността и любовта в нашия живот“. В конкурса се включиха деца от
български, турски и ромски произход.

На 17.05.2017 г. Община град Добрич и ОП „Спортни имоти“ организираха
отбелязване на Деня на българския спорт . В инициативата се включиха над 500 деца,
младежи, учители и треньори, включително и от училища със смесен етнически състав.

По Програма „Ромакт“ експерти от Община Добрич се включиха в обучения за
разработване на проекти и за работа в и с ромска общност. На заседания на ОССЕИВ
се обсъдиха постигнатите резултати,  както и бъдещите действия.

Регионална библиотека „Дора Габе" - Добрич е най-голямата обществена
библиотека в област Добрич, обществен информационен, културен и образователен
център, предоставящ универсален достъп до информация с актуална информация от
всички области на знанието, традиционни и дистанционни услуги, онлайн каталог,
достъп до национални и международни информационни бази данни, безплатен
интернет достъп на всички свои потребители без оглед на народност, етническа
принадлежност или вероизповедание. През годините библиотеката се наложи и като
среда за общуване между различните етноси, групи на различна възраст, образователна
степен, професионални умения и интереси. Целогодишно се организират представяния
на книги и изложби, образователни състезания, концерти, литературни четения, беседи.
Правилата за обслужване на читатели се промениха в интерес на всички граждани - Не
заплащат читателски абонамент:  деца от подготвителни групи, първите класове от
училищата в град Добрич и групи над 10 човека. Граждани с постоянен адрес в област
Добрич, без постоянен адрес в град Добрич, могат да се регистрират за ползватели с
право за ползване на всички услуги на библиотеката. Граждани, отговарящи на
условията на Програма „Библиотечно обслужване на групите лица със специални
нужди”, хора с временни здравословни проблеми, хора в напреднала възраст се
регистрират и обслужват и чрез книгоносене чрез упълномощено лице.
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През 2017 г. библиотеката завърши проект на тема „Библиотеката - посредник в
образователната интеграция на деца от ромската общност”, тематична област 3 –
„Образователна интеграция на малцинствени групи“, който се реализира с подкрепата
на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката –
активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-
115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньор на регионалната библиотека
бе Фондация „Ръка за помощ”. Проектните дейности продължиха от септември 2016 до
април 2017 г. Общ бюджет на проекта - 4300 лв., безвъзмездно финансиране от
Фондация „Глобални библиотеки – България” - 3400 лв. Целева група по проекта бяха
24 деца от ромски произход на възраст 4-6 години и техните родители. Проектът успя
да формира основни образователни и социални компетенции на деца, чийто майчин
език не е български, да насърчи цялостното им включване в ранния образователен
процес, да подпомогне ограмотяването на целевата група, да обогати лексикалния им
запас от български думи и да стимулира развитието на творческия талант на  децата.
Повиши се мотивацията у родителите от малцинствените групи да оказват подкрепа на
децата си за успешна адаптация в процеса на образование. Проектните дейности
включиха 28 разнообразни тематични занятия с две възрастови групи /на 4 г. и 5 - 6 г./
с използване на атрактивни пособия за адаптация към учебната среда, които
провокираха интереса на децата. Смяната на обичайната среда, различните форми на
обучение, създаването на среда на толерантно мултикултурно общуване, водят до
успешна интеграция и преодоляване на образователните проблеми на целевата група.
Заниманията бяха по четири теми „Прочети ми приказка…”, „Ранно музикално
възпитание”, „Работилница за въображение” и „Традицията повелява…”. Закупени бяха
материали за куклен театър, музикални инструменти, образователни и логически игри,
литература за деца от 4 до 6 години и др. Библиотекари и педагог от фондацията по
забавен начин сближаваха децата с книгите чрез четене, четене с разказване,
преразказване и драматизация, куклен театър, запознаваха ги с музикалните
инструменти и видовете музика, апликираха, моделираха, разказваха на децата и
техните родители за различните български празнични традиции и обичаи. Библиотеката
има готовност в бъдеще реализираните занимания да бъдат мултиплицирани с деца от
други институции в града, в които преобладават деца от ромски произход. Получените
по проекта пособия и материали ще бъдат използвани в бъдещи дейности по
ограмотяване и плавно включване в образователния процес на деца от малцинствените
групи.

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.

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

През 2017 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, определяне на обществен възпитател с
корекционно – възпитателна цел, упражняване на обществено – полезен труд,
проследяване на мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие/,
Комисията разгледа 55 възпитателни дела /2016г.- 38/, спрямо 25 момичета и  52
момчета /2016г. 15 момичета и 29 момчета/, а по отношение на възрастов признак
- 24 малолетни и 53 непълнолетни /2016 г. – 4 малолетни и 40 непълнолетни/.
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Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура – 9, РП - София – 2, РП- Габрово -1, РП – Каварна – 1, РП- Балчик -1,
Първо РУ на МВР гр. Добрич – 35, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР-2, Община
град Добрич -1, Община Тервел – 1, Отдел „Закрила на детето” при Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Добрич – 1 и ОУ „Хан Аспарух”- 1.

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 87 деца от различен етнически произход, като 21 от тях са
отпаднали поради промяна на местоживеенето и навършване на пълнолетие.

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
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.
През лятната ваканция, за поредна година МКБППМН организира „Лятно

училище за тийнейджъри”, с цел предпазване на малолетните и непълнолетните от
асоциално поведение, ангажиране на свободното им време и продължаване на
възпитателния надзор. В лятното училище взеха участие деца, настанени в Центровете
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/, както и младежи
извършили противообществени прояви. Програмата на лятното училище е свързана с
обучителни модули на различни теми, посещение на културни институти, занимателни
игри и др. Акцентът през изтеклата година са посещения в държавни, публични и
частни учреждения с цел запознаване с дейността им и повишаване на уменията на
децата за намиране на необходимата им информация.

МКБППМН работи по Програма „Работата на полицията в училищата”, която
включва обучителни модули, свързани със запознаването с работата на полицейските
инспектори, помощта и грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата
и отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.

През 2016 г. стартира и Национална програма „Детско полицейско управление”,
която се осъществява в рамките на две години с 20 ученика от СУ „Климент
Охридски”. Целта на програмата е защита живота и здравето на децата, възпитаване в
толерантност и уважение към органите на реда.

През 2017 г. Комисията реализира превантивна програма за превенция на
асоциалното поведение сред децата от начален етап в ОУ„Стефан Караджа” и ОУ
„ Христо Ботев”, във връзка с изпълняване на годишната програма на МКБППМН
за 2017 г. Децата дискутираха по актуалните проблеми като: „Кибертормоз”,
„Трафик на хора”, „Зависимости” и „Агресия”. Програмата ще продължи и през
2018г., когато ще се обхванат децата от ОУ„П.Волов” и  ОУ„ Н. Вапцаров”.
През 2017 г. в изпълнението на Плана участва и НПО „Федерация на обединените

ромски общности“, която се включи активно в обсъждането на всички
инфраструктурни проекти на Община Добрич, касаещи квартали, училища и детски
градини, в които преобладават деца и ученици от ромски произход. Организацията
партнира и на други НПО при кандидатстването им с проекти по оперативни програми.
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 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Във връзка с изпълнение на дейности по Здравната стратегия за лица в

неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, през  2017 г.
от РЗИ са реализирани здравно-образователни дейности сред ромската общност,
лекции и обучения в училищата на град Добрич:

 здравето фактори: „Превенция на тютюнопушенето”, „Превенция на
психоактивни вещества”, „Превенция на злоупотребата с алкохол”, „Здравословно
хранене“ и „Физическа активност” на 362 лица от училища и социални заведения
в град Добрич, с раздадени 150 бр. здравно-образователни материали. Четири от
проведените обучения са интерактивни с дегустации на различни видове храни  от
ученици, с оглед изграждане на правилни хранителни и хигиенни навици и
здравословен избор на храни, като в тази връзка са закупени и предоставени
хранителни продукти и 78 бр. хигиенни пакети /включващи тоалетен сапун,  паста
за зъби, четка за зъби, мокри и сухи тоалетни кърпички/;
оказана  общо 6 бр.  методична дейност при организиране и провеждане на
мероприятията на 16 лица /медицински специалисти и педагози/ от училища в
Добрич, във връзка с провеждането на обучителните мероприятия сред ромската
етническа общност;
проведена е работна среща с медиатор към Общностен център за деца и
семейства;
БЧК проведе пет сесии за ранно детско развитие. Обученията се проведоха от

лицензиран лектор, с участието на 60 деца и техните майки. Една част от
консултираните бяха от ромски произход.

Наред с проведените обучения, БЧК чрез разпространяване на брошури и
диплянки има принос в подобряване на профилактичните дейности сред ромското
население за превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции.
През месец май доброволци на БМЧК и БЧК, както и служители на БЧК активно се
включиха в кампания 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, както и за правата им като пациенти.
Усилия бяха положени за:

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   за   ранно детско развитие –
гаранция за активен и успешен жизнен път;
Консултиране по Закона за закрила на детето и Закона за домашното насилие.

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

През 2017 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва
население, което е предимно от ромски произход. 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.

Отчетната форма за всички здравни медиатори в страната е единна, въведена от
Националната мрежа на здравните медиатори /НМЗМ/ с цел  проследяване
ефективността им чрез количествено сравнение на основни функционални
характеристики, отнасящи се до следните групи дейности:

Съдействие при осъществяване на планови имунизации;
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Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи;
Разрешаване на казуси от здравен характер;
Разрешаване на казуси от социален характер;
Осъществяване на здравно-иформативни мероприятия за превенция на различни
заболявания;
Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве;
Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции.
Общият брой на предоставените услуги от НМЗМ през 2017 година е 1432. Най-

голям е делът на здравните дейности в общността, включващи организиране на
кампании за имунизации; профилактични прегледи; кампании, свързани с превенция и
информираност за различни заболявания; услуги в областта на репродуктивното здраве
/1205/. Проведени са консултации, оказано е съдействие за попълване на документи,
следване на процедури, съпровождане до здравни институции, съдействие при
възстановяване на здравно-осигурителни права /24 бр./

Съществено място в дейността на здравните медиатори заемат услугите, свързани
с разрешаването на социални казуси. Такива случаи основно засягат въпроси около
консултации и подготвяне на документи, придружаване до социални институции и
съдействие за ползване на социални услуги. Друга важна дейност са услугите,
свързани с профилактиката и ваксинопрофилактиката /600 бр. профилактични прегледи
и направени ваксини/. Реализирани са кампании  за превенция на различни
заболявания – 10 проведени събития, на които са раздадени 300 здравно-
информационни материали.

Съвместно с Министерство на здравеопазването през м. октомври здравните
медиатори участваха в организирането и провеждането на изследване с флуорограф
сред рисковите групи от туберкулоза по Програма „Подобряване на устойчивостта на
националната програма по туберкулоза“. На територията на гр. Добрич бяха
придружени 460 лица.

Въпреки постигнатите резултати, е необходимо да продължи работата по
следните направления:

Повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията на
деца от малолетни момичета;
Повишаване на здравната култура на ромското население с оглед по-широкото
обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и
профилактичните прегледи.
Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на

наркотици /26.06.2017 г./, МКБППМН откри изложба „Деца, изкуство и спорт срещу
дрогата” в ОМЦ „Захари Стоянов” съвместно с  ПИЦНВ и програма „Синди”. В нея
участваха 46 деца от различни училища на територията на града, както и от Центровете
за обществена подкрепа -1 и 2 и ЦНСТДБУ.

Проведен  бе и волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от
семеен тип за деца 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.

 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 град
Добрич.
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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 очаква да се подобрят условията за обитаване.

Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата
инфраструктура. При реализиране на дейности по мащабния Интегриран проект за
водния цикъл на град Добрич, подписан през отчетния период, ще бъдат подменени
водопроводите и в кварталите с компактно ромско население.

По Програма „Ромакт“ бе облагородено междублоковото пространство в жк
„Балик“ зад бл.55. Своеобразното сметище бе изчистено и пригодено за паркинг.

Сформирана бе Местна активна група,  включваща представители на ромската
общност  с цел съвместни дейности с местна власт и  Програма „Ромакт“. В резултат на
проведените срещи са налице резултати, свързани със заплащане на потребяваната
вода в ромските квартали. „ВИК“ АД също пое конкретни ангажименти по решаване
на горепосочения проблем. Въпреки, че местната власт не е страна по конфликта
намесата ѝ оказа положително влияние при разрешаването му.

 ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

През 2017 г. Дирекция „Бюро по труда” /ДБТ/ разработи план с набелязани
конкретни мерки и действия за решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на
заетостта и безработицата. С активното съдействие на Дирекцията през периода януари
– декември 2017 г., 687 лица от ромската общност са обхванати в планираните
дейности при годишен план 430 лица.

През 2017 г. бе повишена пригодността за заетост и квалификация на общо 483
безработни роми /при годишен план 238/, като 295 от тях са включени в различни
форми на работа – групови и индивидуални, с цел повишаване мотивацията и
активността им на пазара на труда и професионално ориентиране /при годишен план -
132/ . В курсове за преквалификация за придобиване на част от професия са включени
18 лица.

В  „Ателие за търсене на работа” се осъществяват информационнни групови
срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за
кандидатсване за работни места. За 2017 г. в тази форма са взели участие 227 лица,
самоопределили се като роми, при план 100.

Второто направление, по което работи Дирекция „Бюро по труда”, е включване
в заетост. През 2017 г. в заетост са включени  общо 207 лица при план 190 лица, както
следва:

 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 програма е
осигурена заетост на 15 лица от ромски произход.
 По мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет, са започнали работа 2
лица от ромски произход;
На първичния пазар, с активното съдействие на бюрото по труда, работа в
различни фирми са започнали 183 лица от ромски произход /при план 170/ ;
По други проекти са включени 14 лица.

Целите, които си поставя Дирекция „Бюро по труда”, изпълнявайки всички
проекти и програми, са: преминаване от пасивен към активен подход при работа с
лицата от тази целева група; осигуряване на заетост от минимум 6 месеца; заработване
на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици. Основна идея на тези
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подходи е интеграция и повишаване конкурентноспособността на лицата от ромската
общност на пазара на труда.

С цел популяризиране и реализиране на дейностите, включени в плана на ДБТ,
е осъществено партньорство със Сдружение „Бъдеще за нашите деца” и НЧ „Романо
дром – 2002 ”, Общностен център за деца и семейства и ОМЦ „Захари Стоянов“. През
2017 г. се реализираха 10 срещи при планирани 5. На тези срещи 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,
кандидатсване по Проект „Родители в заетост“, за сезонна работа в държави членки на
ЕС и др. Като добра практика за интеграция на ромите се наложи вече за поредна
година участието на лица от ромски произход в организираната Туристическа трудова
борса, проведена през м. март 2017 г.

През 2017 г. ДБТ – Добрич продължи реализацията на НП „Активиране на
неактивни лица“. За подобряване на обслужването на търсещите работа лица от ромски
произход в Дирекцията работи специалист от ромската общност, назначен на работно
място „трудов посредник – ромски медиатор“. Като посредник той обслужва,
консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски произход да се
регистрират, обучават и търсят работа. Една от важните му задачи е да осъществява
координация с представителите на ромските неправителствени организации за по-
успешно решаване на проблемите на лицата от тази група.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич /ДСП/ провежда социална
политика в областта на социалното подпомагане, закрила на детето, рехабилитация и
социална интеграция на хората с увреждания; осигурява правата на лицата и
семействата за подпомагане с месечни, целеви, еднократни социални помощи и
предоставяне на месечни добавки за социална интеграция и  рехабилитация;  извършва
социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им
включване в общността.

Дейността на ДСП – Добрич се изразява в гарантиране правото на всички
граждани в Република България на социално 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 от подкрепа на
лицата и семействата.

Съгласно споразумение от 2012 г. към Меморандум за сътрудничество между
Фондация ЛУМОС – клон България и Агенция за социално подпомагане, в отдел
„Закрила на детето“ – Дирекция „Социално подпомагане“  /осигурено финансиране/
работи един  социален работник /към 31.12.2017 г. е прекратен трудовият договор/.
Същият приемаше и обработваше сигнали постъпили от Неонатологично отделение
при МБАЛ - Добрич по превенция на изоставянето в болничното заведение и сигнали
за непълнолетни бременни и майки, и родените от тях деца. Работата на социалния
работник е насочена към намаляване броя на децата, които могат да бъдат изоставени
от родителите си. Със семействата се работи пряко като се насочват за ползване на
социални услуги в общността.

Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции е една от най-важните дейности за изпълнение на
държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към
намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантиране правото им
да растат в семейна среда.

Случаите по превенция на изоставянето на ниво родителен дом за 2017 г. са  31,
за 2016 г. са били 25. Броят на изоставените деца през 2017 г. е увеличен, тъй като е
нараснал и броя на непълнолетните майки. Около 80% от изоставените деца на ниво
родилен дом са от ромски произход.
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Преобладаващата част от тези сигнали изискват спешно събиране на
информация, бърза, компетентна намеса с цел свеждане до минимум рисковете за
детето и семейството, както и превенция на настаняването извън семейството. В
случаите, когато не е възможно да се осигури финансова подкрепа от отдел „Закрила
на детето“, фондация ЛУМОС осъществяваше подпомагането с парични средства.

За 2017 г. са регистрирани и обработени общо 67 сигнала за деца в риск,
касаещи непълнолетни бременни и майки, и родените от тях деца. За всички сигнали са
са предприети превантивни мерки за сигурност и защита на децата и превенция на
изоставянето на ниво родилен дом. Преобладаващата част от тези сигнали изискват
спешно събиране на информация и бърза, компетентна намеса с цел свеждане до
минимум рисковете за детето и семейството, както и превенция на настаняването извън
семейството.

През 2016 г. са регистрирани 41 сигнала за деца в риск , касаещи непълнолетни
бременни и майки и родените от тях деца. Броят на непълнолетните майки е нараснал
през 2017 г., което е обезпокоителен факт и налага необходимост от неотложна
превантивна дейност.

Съвместно с медиатори от Първичен здравен център ДСП работи с ромски
семейства, с техни близки и роднини по превенция на изоставянето и
институционализацията на деца. Целта е да се ограничи и постепенно прекрати
постъпването на деца в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането на децата
в биологичните им семейства. В случаи на бедствени и кризисни ситуации, съвместно с
ромски представители и медиатори, се работи в посока оказване на медицинска помощ
на деца с влошено здравословно състояние, социална закрила и услуги в общността.

През 2017 г. специалистите от Център за обществена подкрепа – 2 работиха в
насока подкрепа и интеграция на деца и семейства от ромски произход в следните
направления:

 Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – 4 случая;
 Деинституционализация и реинтеграция – 6 случая;
 Превенция на отклонение в поведението – 9 случая;
 Обучение на кандидати за приемни семейства – 2 случая;
 Превенция от отпадане от училище – 2 случая.

През 2017 г. Областният екип по приемна грижа, който реализира дейностите по
Проект „Приеми ме“ 2015, настани в професионални семейства 12 деца от ромски
произход. Две от професионалните приемни семейства, които предоставят грижи за
деца  в риск се определят като роми.

През 2017 г. Община град Добрич 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  на проекта 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 над 280 деца и техните семейства в риск.

През 2017 година ОС на БЧК Добрич изпълни дейности, залегнали в Плана на
Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо
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социално положение.  За подкрепа на интеграционните политики за граждани в
уязвимо социално положение, социално помощната дейност е една от основните форми
в различните ѝ измерения. Социалната политика на областната Червенокръстка
организация  е съобразена със социалната политика на НС на БЧК и се основава на
Стратегия 2020. Дейностите, които съответстват на Мисията на областната организация
са в полза на хуманността и подкрепа на уязвимите хора. Областната  организация
продължава подкрепата си за най-нуждаещите се граждани на територията на област
Добрич, в частност и Община град Добрич чрез различни механизми за подпомагане.
Съгласно Устава на Българския Червен кръст 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 предимство на онези, които се намират в най-голяма
уязвимост. Поради горизложеното в БЧК не се води статистика и не може да се посочи
брой за достигнати лица от ромската общност в град Добрич.

Подпомагането се извършва, както чрез проекти и програми, така и със
собствени средства на БЧК.

В изпълнение на Оперативна програма за „Предоставяне на индивидуални
пакети хранителни продукти”  2016, финансирана от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица  /изпълнява се през 2017 и 2018 г./,  Българският Червен
кръст обхваща голям процент от уязвими лица, социално подпомогнати от Дирекция
„Социално подпомагане“. В отчетния период, БЧК Добрич раздаде хранителни
продукти  от първа необходимост  на 1845 правоимащи лица от общо 2499 подлежащи
в град Добрич. През 2017 г. по ОП „Храни“ бяха раздадени 78 646.55 кг. хранителни
продукти на стойност 138 827.40 лв. Освен индивидуалните бенефициенти, в град
Добрич бяха обхванати и 178 лица, ползватели на социални услуги - ДСХ, ЦНСТДМБУ
1,2, и 3, ЦОП 2, ЦСРИ, ДЦВУ, ДЦДУ, преходни жилища и ЗЖХУИ в града.

Чрез Програма „Партньорска мрежа за благотворителност“ през учебните 2016 –
2017 г.  и 2017-2018 г. са обхванати 30 деца от ОУ„Христо Смирненски“, които
получават топъл обяд. Децата са от уязвими семейства с ниски доходи, без
регистрация на тяхната етническа принадлежност. Целогодишно в ЦОП към БЧК се
осигуряват с топла храна децата,  посещаващи Центъра. Текущо през годината БЧК
подпомага с хранителни продукти и финансови средства бездомни лица, самотни
майки, социално слаби семейства, лица с различна степен на увреждания и др. без
оглед на тяхната религиозна и етническа принадлежност.

При осъществяване на социално помощната дейност от значение е Националната
дарителска  кампания на БЧК и БИЛЛА България - „Купи и дари“, инициирана в
средата на 2016 г. и продължила през цялата 2017 г. В град Добрич тя се  реализира от
ОС на БЧК Добрич и  Билла магазини Добрич. Желаещите да подкрепят инициативата
го  правят, като закупуват пакетирани хранителни продукти и ги поставят в специално
брандирани колички в магазините. На всяко тримесечие дарението се събира в БЧК и се
разпределя на нуждаещи се. През 2017 г. са събрани и предоставени на 146 социално
слаби граждани  726,763 кг. на обща стойност 1216.23 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 2017 г. с финансова помощ в град Добрич са
подпомогнати 31 души на обща сума 1845 лв. Критериите, на които трябва да отговарят
кандидатстващите за еднократна финансова помощ са: месечен доход под 80% от
минималната работна заплата и с трайно намалена работоспособност над 50 %;
пенсионери над 65 години; безработни лица; лица в тежко материално положение,
поради заболяване на член от семейството; самотен или многодетен родител и др.

Служители и доброволци на БЧК и БМЧК Добрич активно се включиха в
провеждане на индивидуални и групови консултации по пет  съпътстващи мерки от ОП
„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”, с което спомогнаха за
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повишаване на здравните знания и култура на лица и семейства, вкл. и такива от
ромски етнос. Проведени са 4 531 индивидуални консултации  с обхванати 1073 лица.
В груповите консултации са обхванати 588 лица, които са консултирани за
здравословен и балансиран режим на хранене, управление на семейния бюджет,
социални помощи и социални услуги в общността, услуги финансирани от Европейския
социален фонд, подготовка за реакция при бедствия.

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.
Усилия бяха положени за:

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   за   ранно детско развитие –
гаранция за активен и успешен жизнен път;
Консултиране по Закона за закрила на детето и Закона за домашното насилие;
Тези дейности от страна на БЧК се изпълняват и в Центъра за обществена

подкрепа  към Областния съвет с 25 потребители на услугата.
БЧК продължи и през 2017 г. да подпомага пострадалото население от

наводненията в град Добрич с предмети за бита, постелъчен инвентар, дрехи, обувки,
строителни материали и др. Не малка част от подпомогнатите са от ромски произход.
Подпомогнати институционални бенефициенти в гр. Добрич са 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
и др.

МКБППМН направи предложения  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” като: Рискове и последствия при трафика на хора, организирано
съвместно със здравните медиатори по повод Световния ден за борба с трафика та хора;
ранните бракове – последствия и отговорности; отговорно родителство; рискови
фактори за здравето на децата и др.

МК се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич – „Дни на
пролетно почистване”. Деца от различен етнически произход, обществени възпитатели
и членова засадиха цветя и различни видове храсти, предоставени от ОП „Устойчиви
дейности и проекти”.

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
изоставянето на децата и тяхното неглижиране. В края на годината комисията
организира акция за дрехи, обувки, детски играчки, които са предоставени на социално
слабите семейства.
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 ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Ефективното функциониране на държавата изисква наличието на приети
действащи правила, разпоредби и закони. България е правова държава, а правовата
държава е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи:

спазване на гражданските права и свободи;
 върховенство на закона – всеобщо равенство на всички пред закона без
изключение;
конституционно закрепване на принципа за разделение на властите;
 разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.
Върховенството на закона е най-важният приоритет за съвременна България.

Всички обществени институции съблюдават за спазването и ефективното прилагане на
законовите разпоредби, както и за недопускане на нарушения и своеволия.

Конституцията на Република България, в разпоредбата на чл. 6, установява
гаранцията за недискриминация – всички хора се раждат свободни и равни по
достойнство и права, като всички граждани са равни пред закона и не се допускат
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние.

На територията на Община град Добрич за гарантиране правата на гражданите,
защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на
нетолерантност и на езика на омразата работят служители от група „Териториална
полиция“ - Първо Районно управление при Областна дирекция на МВР – Добрич.

Основна насока при работата им е недопускането на междуетнически конфликти
в кварталите със смесено население и приобщаването на лица от малцинствени групи
към общността, като се съблюдава спазването на обществения ред и правата на всички
граждани на територията на общината.

Кметът на Община град Добрич представи добри модели за управление в семинар
на тема „Защита на свободата на вероизповедание и борба с дискриминацията и
насилието по признаци, религия и убеждения“. Форумът се проведе на 14-16 март в
София и бе организиран от американското посолство и Комисията за защита от
дискриминация.

Екипът на Сдружение „Федерация на обединените ромски общности“ – Добрич
работи по повече от 40 сигнала, свързани с нарушаване правата и интересите на
представители на ромската общност в града – недопускане на роми в някои заведения в
Добрич и областта, дискриминационно отношение на работното място – от страна на
работодатели и колеги, публикации в някои медии с определено ксенофобски  и
унизителен за ромската общност характер и пр., за които периодично е сезирана
Комисията за защита от дискриминация. Екипът на сдружението участва в различни
обучения и обмяна на опит, организирани от Фондация „Тръст за социална
алтернатива“, Фондация „Америка за България“, ЦМЕДТ „Амалипе“, Комисия за
защита от дискриминация и др.

 КУЛТУРА И МЕДИИ

Община град Добрич работи активно 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.
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Ежегодно Общински съвет град Добрич приема Програма за развитие на
читалищната дейност в Община град Добрич. Програмата касае Народно читалище
„Йордан Йовков – 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“, Народно читалище
„Романо дром – 2002 г.“, Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“,  Народно читалище
„Български искрици – 2016 г.“. През 2017 бе учредено  Народно читалище „Добрич –
2017 г.“. Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са
ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в  гр. Добрич.

Средище за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната ромска
етнокултура в града ни е Народно читалище /НЧ/ „Романо дром – 2002”. От 2012 г. НЧ
„Романо дром -2002“ е пълноправен член на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет на Р България.
Читалището работи за развитие на личността и приобщаването на ромите към
образованието, изкуството и културата.

В базата на читалището е обособена изложбена зала, в която се показват
традиционни ромски изделия, носии, макет на каручка и документален снимков
материал, представящ традиционните занаяти, бит и култура на ромите в миналото.
Школите и клубовете към читалището съдействат за опазване и популяризиране на
традиционната ромска култура. Всяка година читалището организира и провежда
честването на най-големия ромски празник – Василица /14 януари/; на традиционния
ромски празник Едерлези /Гергьовден/; 10 юни – Ден на ромската жена; на всички
традиционни български празници, както и на Международния ден на ромите /8 април/.

Активна дейност развиват школите и клубовете към читалището:
Танцова школа – 86 деца и младежи. Изяви: участия в комплексните програми,
посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в Детски фестивал
„Отворено сърце“, в Коледни тържества в града и региона;
Музикална школа – 18 деца и младежи. Изяви: участия в комплексните
програми, посветени на Василица и на Международния ден на ромите, както и в
различни фестивали и концерти в страната и чужбина, в Коледни тържества в
града и региона;
Вокална група – 18 деца и младежи. Изяви: участия в комплексните програми,
посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в Коледни тържества
в града и региона;
Школа „Художествено творчество" – 18 деца и младежи. Изяви: изложби по
повод Първа пролет, 8 април – Международен ден на ромите; Великден, Ден  на
Добрич и Коледа;
Младежки клуб – 20 участници. Дейности: участия в мероприятия по случай 24
май – Ден на славянската писменост и култура, провеждане на беседи по повод
Деня за борба с туберкулозата /28 март/ и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН /1
декември/, беседи  на тема: „Здраве и превенция“, „Ползата от ранното
образование“, „Защо образованието е важно за ромите“ и работа на терен –
провеждане на разговори с цел мотивиране на децата и родителите за записване
на ромски деца в детска градина и училище;
Женски клуб – 17 участници. Дейности: изложби по повод 21 януари – Бабин
ден, 8 март, Великден, Коледа и Деня на ромската жена /10 юни/ и традиционните
ромски празници, провеждане на беседи по повод Деня за борба с туберкулозата
/28 март/ и Вредата от  наркотиците; провеждане на разговори с цел мотивиране
на децата и родителите за записване на ромски деца в детска градина и I клас;
Здравно-информационен клуб. Дейности: провеждане на беседи по повод Деня
за борба с туберкулозата /28 март/ и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН - 1
декември/, беседа на тема „Вредата от алкохола и наркотиците“, изнесена беседа
на тема „Здраве и превенция“; оказано съдействие и помощ във връзка със
здравни въпроси на 26 души /начин на плащане на здравни осигуровки, приемане
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в болница за лечение, изготвяне на документи за ТЕЛК и др./;
Оркестър „Романо дром“– 9 участници. Изяви: участия в комплексните
програми, посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в различни
фестивал в страната, в Коледните тържества в града и региона, в събори и
надсвирвания;
Оркестър „Универсал“ – 9 участници. Изяви: участия в комплексните програми,
посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в събори и
надсвирвания в региона и страната, във Фестивал на етносите – Констанца,
Румъния;
Оркестър „Шувари“ –7 участници. Изяви: участия в комплексните програми,
посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в събори и
надсвирвания в региона и страната;
Ансамбъл „Цигански табор“ –18 участници. Изяви: участия в комплексните
програми, посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в Детски
фестивал „Отворено сърце“, в Коледни тържества в региона и в събори в региона
и страната.
През 2017 г. НЧ „Романо дром - 2002“ отбеляза 15 г. от учредяването си. Поради

това всички културни събития и прояви се проведоха под мотото: „15 години НЧ
Романо дром – 2002“.

Отбелязан бе един от най-големите и традиционни ромски празници – Василица
/Ромската Нова година/ . В него взеха участие всички състави на читалището.

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, фотоизложба „Ромите – минало, настояще и бъдеще“,
кръгла маса на тема: „Проблемите на ромите и пътища за решаването им“, обявяване на
резултатите от конкурсите за есе и за рисунка. Празникът завърши с тържествен
концерт, на който бяха връчени голяма награда за цялостен принос в развитието на
ромската общност, грамоти  и награди за принос в развитието на ромската общност и
за активно участие в дейността на читалището през изминалите 15 години. Бяха
наградени и успешно представилите се в конкурсите за есе и рисунка деца, както и най-
добре представилите се през предходната година оркестър, танцов състав, музикант,
певец и танцьор.

По повод 1 ноември - Ден на народните будители, комисията по връчване на
Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката, удостои колектива на
НЧ „Романо дром-2002“ с грамота за  изключително ползотворна 15-годишна дейност в
областта на културата и образованието и осмислянето на свободното време на деца и
младежи от Добрич и региона, за успешната работа по приобщаване на ромските деца и
младежи. Секретарят на читалището получи грамота за изключително ползотворната ѝ
15-годишна просветителска дейност и за личните успехи в работата с ромската
общност в Добрич и региона.

През отчетния период бяха организирани: фотоизложба на тема „15 години НЧ
„Романо дром -2002“, изложби и музикални прояви по повод Бабинден /21 януари/;
Ден на влюбените /14 февруари/, Ден на жената /8 март/, Великден, Едерлези,
отбелязване на 10-годишнината от приемането на България в ЕС- с конкурс за есе на
тема „ 10 години България в ЕС – какво се промени за българите?“ , Ден на ромската
жена /10юни/, Ден на Добрич, Коледа и др., с участието на Женския клуб, Младежкия
клуб и Школата по художествено творчество към читалището.

НЧ „Романо дром – 2002 г.“ работи по проект „Готови за училище - 2017“,
финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ /ТСА/, с финансовата
подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната
банка. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики
информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските
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градини, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на
деца и родители от семейства в неравностойно положение. Читалището партнира и в
реализирането на проект „Младежки център Добрич - вашето утре“. Проектът,
приключил през април 2017 г. обхвана младежи в риск/младежи от семейства с нисък
доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, от етническите
общности.

НЧ „Романо дром – 2002 г.“ участва в:
мероприятия по повод 1 март - Баба Марта, Първа пролет ;
организиране  и провеждане на мероприятие „Весел великден"- съвместно с
децата от ДГ 32 „Зорница"  и Женския клуб при читалището;
участие в работни срещи  на Национална  мрежа на НПО за работа по
проблемите на ранното детско развитие /РДР/ ;
участие в откриване и работна среща на ДРФ „Отворено сърце" – 04 -
05.06.2017 г. Велико Търново;
участие в Национална кръгла маса  на тема „Ромската интеграция - десет години
след присъединяването към ЕС: образование, здравеопазване, кохезионна
политика, председателство на Съвета на ЕС“ – м.юли, София;
участие  в работни срещи с ромски НПО по проблеми на образованието и
интеграцията ;
провеждане на здравни и образователни беседи - по повод 28.03 - Ден за борба с
туберкулозата ;
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 града и региона.
Читалището работи по проект „Всички заедно за силно и равно начало“,

финансиран от „Отворено общество“ и Фондация „ТСА“. В рамките на проекта се
извършва анализ на постиженията и предизвикателствата в областта на
предучилищното образование с фокус върху финансовата достъпност на детските
градини. Ще бъдат разглеждани различни финансови и програмни инструменти за
подкрепа в областта на предучилищното образование - какви цели са си поставяли, как
са се развили, какви са били резултатите от изпълнението на програмите и
възможностите за подобрения.

С решение на Общото събрание на читалището обучението във всички школи и
клубове, както и ползването на всички услуги е безплатно.

През изминалата година членовете на Младежки и на Женски клуб оказваха
помощ на възрастни хора при кандидатстването им за социално подпомагане пред ДСП
– Добрич, издаване на лични документи – оказано съдейстивие на 18 души, решаване
на здравни и социални въпроси – 30 души, настаняване в социални домове – 2 души и
др.

Младежите от здравно-информационния клуб разясняваха на хората с
увреждания  техните права, оказваха помощ и съдействие за извършване на преглед
при специалисти, за прием в болница за лечение, за изготвяне на документи за ТЕЛК и
др.

През 2017 г. служителите  в институцията насочиха своите усилия към
мотивиране на родители за записване на ромски деца в подготвителна група и първи
клас, както и в оказване на помощ при подготовката на учениците за държавни
зрелостни изпити и за кандидатсване във висши училища. Екипът на читалището
активно работи и за намаляване броя на отпадналите от училище ромски деца и
младежи.
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За премахване на неграмотността и насърчаване на четенето сред различни
целеви групи и през 2017 г. РБ „Дора Габе“ реализира програми „Детство мое” и
„Различията ни обединяват”.

Програма „Детство мое" е предназначена за деца от 5 до 14 г. и съдейства за
грамотността, възпитаване любов към книгите и четенето, за образователната
интеграция на деца от етническите малцинства, подпомагане на учебния процес на
учениците и по-пълноценно прекарване на свободното им време. Във всички дейности
се включват деца от ромската общност от социални домове, училища, детски градини,
деца от града. Заниманията дават възможност за изява на подрастващите, според
личните им интереси, възможности и талант. Във връзка с национални и международни
кампании, библиотеката организира Маратон на четеното, Национална седмица на
четенето, „Бисерче вълшебно 2017” - кампания за отличаване на най-добра детска
книга, избрана от самите деца, „Пътуващо съндъче”, „Забавното четене”, които
съдържаха литературни утра, информационни дни, викторини, олимпиади,
презентации, беседи, екскурзии, Библиотечно-библиографски знания, изложби,
творчески работилници. За малките през цялата година се провежда инициативата
Моето първо посещение в библиотеката.

Библиотеката организира Летен детски клуб „Играй и учи” за осмисляне на
свободното време на децата през лятото, в който се провеждат различни занимания за
придобиване знания и умения на децата. В клуба се включиха 99 деца от Добрич и
гости на града на възраст 7 – 14 г. , регистрирани са 484 посещения на различните
занятия.

Програма „Различията ни обединяват” вече 21 години съдейства за улесняване
на достъпа до информация на етническите малцинства, групите в неравностойно
социално положение, включването им в образователния процес и обществения живот.
С програмата, библиотеката създава мостове между различните етноси, които
съхраняват и развиват тяхната културна идентичност. Програмата развива адаптирани
услуги за библиотечно-библиографско и информационно обслужване на хората от
етническите малцинства, хора в неравностойно социално положение, в подкрепа на
личностното и професионалното им развитие и тяхното интегриране в социума.
Целогодишно се комплектуват библиотечни документи с образователна цел, учебно-
помощна и справочна литература, художествена литература, източници, представящи
културата, обичаите и традициите на отделните етнически общности /на различни
езици/. Центърът за информация и справочно библиографско обслужване на
библиотеката предоставя безплатен неограничен достъп до Интернет на всички
потребители, провежда безплатни курсове за начална компютърна грамотност,
организира информационни дни по различни здравни, културни, социални актуални
теми. Сред редовните потребители на Центъра са и граждани от ромския етнос на
различна възраст. Библиотечният уебсайт http://www.libdobrich.bg/ е с действащ домейн
на кирилица библиотека-добрич.бг  и предлага на ползвателите рубрика Полезно за вас
с подрубрики е-образование, е-заетост, е-култура, е-здраве, с над 100 бързи връзки с
полезна уеб информация.

През изминалата година библиотеката организира и проведе 387 културно-
образователни прояви и информационни начинания, в които се включиха над 20 000
души – 6 500 деца до 14 г. и 13 500 възрастни. В ролята си на посредник между децата
и книгата, сектор „Работа с деца“ през 2017 г. организира 137 прояви, посетени от 5
313 деца до 14 г. и 1 867 възрастни.

Във връзка с християнския празник Великден, на 7 април 2017 г., децата от
Фондация „Ръка за помощ” гостуваха в Регионална библиотека "Дора Габе", за да се
включат в творческа великденска работилница. По традиция библиотеката е
организатор и домакин на занимания, свързани със светлите празници. Децата
изслушаха беседа за традициите и обичаите, свързани с празника, за Лазаровден и
Цветница. Библиотекар от сектор „Краезнание“ разказа на малчуганите за символиката
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на празника, празничната трапеза, за поздрава на Великден между християните и
преданията, които съпровождат чудото на Възкресението. В творческата работилница
децата, с помощта на библиотекари и педагози изработиха красива великденска украса,
а по-малките участници оцветяваха великденски картинки и учиха нови думички.
Празникът премина на фона на весели великденски песнички, част от които изпълнени
от малките участници в проекта, подготвени специално за инициативата.

За по-успешната интеграция в образователната система и обществения живот и
преодоляване на неграмотността при деца от малцинствени групи в начален и среден
курс на образование, лица със специални образователни потребности, деца в риск от
отпадане от образователната система, библиотеката стимулира участието на учениците
в извънкласни дейности. Възпитаници от различни училища, сред които с ромски
произход, посещават библиотеката за екскурзии, беседи и др. Посрещнати с добро
отношение и внимание, в учениците се подсилва усещането за принадлежност към
общността и желание да дойдат отново в библиотеката.

В навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, Регионална
библиотека „Дора Габе” обнови интериора на сектор Работа с деца. Слънчеви цветове,
цветни стелажи и меки форми за четене в залата за обслужване и Стаята на приказките
радват децата до 14 г. Голяма част от мебелите са нови, а Стаята на приказките е изцяло
подновена - желано място за четения, беседи, драматизации, литературни утра.
Обновена е и детската читалня за малчуганите, които предпочитат да ползват
литература в сектора. Промяната е част от мисията на библиотеката да формира
положително отношение към четенето при децата от най-ранна възраст и да ги приучи
да посещават библиотеката.  Създавайки приятна, спокойна и стимулираща атмосфера,
културната институция насърчава децата да се вълнуват от знанието и художествените
произведения, да откриват същността на посланията, заложени в книгите.
Библиотеката увеличава предоставяните услуги за граждани в уязвимо социално
положение, разширява целевите групи ползватели. Веднъж в месеца, в библиотеката се
провежда библиотерапия с 15 потребители на Дневен център за възрастни с
увреждания при Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев”, сред които и роми. В
библиотечна среда на потребителите се четат части от книги, изнасят се беседи, а
участниците имат възмозност да коментират и споделят знания. Всеки месец се
провеждат и литературни беседи с потребители на Център за социална рехабилитация -
Добрич. За пореден път бяхме домакин на гостуваща изложба на потребители от
Дневен център за възрастни хора с увреждания към ЦПЗ„Д-р Петър Станчев”.
Изложбата на картини със сух пастел под наслов „Есенна палитра” показа сътвореното
в часовете по арт терапия в Центъра.

В рамките на Литературната седмица под наслов „Буджака гостува на
Добруджа”, на 3 юни 2017 г., поети от Молдова и Украйна гостуваха в библиотеката.
На 3 август 2017 г., на децата от Летен детски клуб „Играй и учи” гостува Художествен
ансамбъл „Ритмите на века” от Санкт-Петербург, Русия. На 4 октомври 2017 г. в
Регионална библиотека „Дора Габе” гостуваха  партньори по международен проект на
СУ„Димитър Талев" с представители на училища от Румъния, Португалия, Полша,
Италия, Турция и България - ученици и техни преподаватели, а основна задача на
проекта е обмен на добри практики, свързани с насърчаване на четенето. На 14
февруари 2017 г., Български камерен оркестър – Добрич проведе в библиотеката
пореден урок по музика с ученици от града, сред които има и роми.

Основният фокус на дейностите на ОМЦ „Захари Стоянов“ е насочен към
младите хора - за тяхното личностно израстване и приобщаването им към ценностите
на обществото. Младежкият център създава необходимите условия за интеграция в
обществения живот на младежи от етническите общности и на такива в уязвимо
социално положение като дава равни възможности за развитие на всички младежи от
нашия град чрез стимулиране на творческият им потенциал, повишаване на
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информираността им по актуални теми от различни сфери на живота, чрез пълноценно
организиране на свободното им време.

През 2017 г. младите хора се включиха в разнообразни инициативи като:
неформални обучения, семинари, срещи-дискусии, младежки обмени, кръгли маси,
конференции, еко акции, информационни кампании, арт работилници, изложби,
концерти, спектакли, радиопредавания, уъркшопове, национални и международни
конкурси, и др.

ОМЦ „Захари Стоянов“ работи / в периода  януари – април/ по проект BG06 -
102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран по Програма „Деца и
младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство, стартирал през 2014 г., бенефициент Община град Добрич. Партньори по
проекта са НЧ „Романо дром - 2002", СУ„Любен Каравелов" и СУ „Димитър Талев".
Основната цел на проекта - 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 и разширяване
на предоставените услуги, отговарящи на потребностите на целевите групи.
В резултат от реализирането на проекта, ОМЦ „Захари Стоянов“ се утвърди като
привлекателно място за: изяви и общуване на младите хора, обучение в неформална
среда, устойчиви партньорства и прилагане на добри практики, стимулиране на
мотивацията за повишаване степента на образование и предприемачеството като
възможност за трудова реализация.

Много и разнообразни са реализираните дейности и инициативи на ОМЦ „Захари
Стоянов“ през 2017 г., в които са обхванати младежи от ромската общност:

Обучение на тема „Професионално и кариерно ориентиране”;
Неформално обучение „Права, задължения и отговорности на младите хора”;
Конференция на тема „Участие на младите хора в живота на общините”;
Неформално обучение „Международен ден на майчиния език“;
Работилница „Баба Марта“;
Североизточни младежки срещи с представители от Добрич, Търговище и
Шумен;
Североизточни младежки срещи с представители от Добрич, Силистра и Русе;
Неформално обучение „Компас на гаджетата“;
Театрална постановка;
Събитие „Без омраза на кафе“;
Североизточни младежки срещи с представители от Добрич, Варна и Балчик;
Кръгла маса „Добри резултати при работа с младежи в риск в местната
общност“;
Изложба „Бит и култура на ромите“ по повод 8 април - Международния ден на
ромите;
Кулинарна изложба по повод 8 април - Международния ден на ромите;
Неформално обучение „Права на човека“;
Неформално обучение „Не на омразата“;
Курс по английски език;
Програма „Еко лято”;
Благотворителна кампания през месец декември за набиране на играчки и
сувенири за подпомагане на деца и семейства в неравностойно положение.
В изброените инициативи взеха участие 208 младежи от ромски произход.
През 2017 г. ОМЦ „Захари Стоянов“ си партнира с НЧ „Романо дром“, НЧ

„Мевляна - 2012“, Ромски образователен фонд и Районно мюфтийство - Добрич, и бе
домакин на редица дейности, насочени към определени етноси в нашия град: Концерт
и кръгла маса по повод 8 април - Международния ден на ромите, Среща - дискусия на
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тема „Шанс за висше образование на ромските младежи“ - 21 април, Честване на
рождената дата на пророка Мохамед - 26 април,  Концерт по повод празника Рамазан
Байрам - 26 юни.

През отчетния период в дейностите по изпълнение на Плана за действие на
Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо
социално положение /2015 – 2020 г./ участваха и останалите културни институти в
града – Регионален исторически музей – Добрич, Художествена галерия, Драматичен
театър „Йордан Йовков“, Държавен куклен театър „Дора Габе“, Български камерен
оркестър, Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Народно
читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Мевляна - 2012“ и Народно
читалище „Пробуда – 1939 г.”. Те осигуряват равен достъп до своите прояви и богати
възможности за културно общуване. Чрез осъществените от тях разнообразни културни
форми като концерти, спектакли, литературни четения, беседи, презентации, чествания,
церемонии и ритуали, свързани с исторически личности и събития, образователни
програми и проекти се осигурява благоприятна среда за активно включване на всички
членове на местната общност без различия в етническия произход.

Изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Община град
Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално
положение /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 2017 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. Детайлизирането, конкретизирането и осъществяването на практически
действия е задължение на институциите и организациите за реализиране на общинската
политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.

Приет с решение № 31-11 от 27.02.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


