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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.

През 2016 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.

Дейността 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.

 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. Включването на мултиетнически елементи се осъществява в часовете по
Български език и литература, Роден край, Човек и общество, История, както и в Часа на
класа. Прилага се образователен подход, насочен към интересите на децата и учениците
в добронамерена и предразполагаща обстановка. Въведена е целодневна организация
на обучение за учениците от I до VI клас, реализират се дейности в училищата/детските
градини 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 етническите малцинства, провеждат се семинари и други форми на
обучение на родители за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на
толерантни взаимоотношения.

През 2016 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”, 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 детски градини и  общински училища;

– НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2016 г., модул
„Подкрепа на целодневното обучение на ученици“ – ОУ „Панайот Волов“, СУ „Св. св.
Кирил и Методий“;

– НП „Без свободен час в училище“ – ОУ„Панайот Волов“, ОУ„Хан Аспарух“,
ОУ „Христо Смирненски“, ОУ„Христо Ботев“, ОУ„Никола Йонков Вапцаров“,
ОУ„Стефан Караджа“, СУ „Димитър Талев“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. Климент
Охридски“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ„Св. св. Кирил и Методий“, ПМГ „Иван Вазов“,
ПГМТЕ „М. В. Ломоносов“, ФСГ, ПГТ „П. К. Яворов“;

– Проект „Твоят час“ – ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, ОУ „Панайот Волов“,
ОУ „Йордан Йовков“, ОУ„Христо Смирненски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Стефан
Караджа“, ОУ „Хан Аспарух“, СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „П. Р. Славейков“, СУ
„Димитър Талев“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Георги
Ст. Раковски“, ПМГ „Иван Вазов“, ЕГ „Гео Милев“, ФСГ, ПГТ „П. К. Яворов“, ПГМТЕ
„М. В. Ломоносов“, ПГАС, ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“, ПГТОЛП, ПУ „Д-р
Петър Берон“;

– Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ – всички детски градини
и общински училища.

Реализирането на дейностите по програмите оказа влияние на резултатите от
учебно-възпитателната работа, изградиха се лични и социални умения за общуване и
реализация и най-важното – постигна се в значителна степен задържането на децата и
учениците в училището и детската градина и мотивирането им да продължат
образованието си в по-горен клас.

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.
Със Заповед № 374 от 28.03.2016 г. на кмета на Община град Добрич бе

извършена проверка в общинските училища на дейностите за установяване и
ограничаване на причините за отпадане на ученици, подлежащи на задължително
обучение. При проверката се установи, че от началото на учебната 2015/2016 г. до м.
май  в общинските училища са отпаднали 212 ученици /около 3% от всички ученици/,
като 52,3% от тях са в Германия, 22,7% - в чужбина /не посочват държавата/, 9,1% - в
Полша, 6,3% са напуснали, без да уведомят училищните власти, 1,1% са омъжени, а
8,5% – в други населени места.  Най-голям е относителният дял на отпадналите
ученици от ОУ „П. Волов“ и ОУ „Й.Йовков“, в които значителна част от учениците са
от ромски произход. Анализът на констатираните данни и факти при осъществената
проверка /по данни на училищните ръководства/ сочи, че 33,7% от отпадналите от
училищата в Добрич ученици са от семейства, които често се местят; 40,3% са от бедни
семейства; 8,2% не живеят с родителите си, а 22,2% са с разведени родители или от
непълни семейства. Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище“
и комплексното действие на причините – икономически /ниски доходи, нисък жизнен
стандарт, лоши битови условия, безработица/; свързани със семейната среда
/отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на
родителите/; образователни /ниска степен на училищна готовност, трудно усвояване на
учебния материал, нередовно посещаване на училище/, е необходимо Община град
Добрич да продължи своята политика в посока на тясно сътрудничество с отделните
институции и да търси оптимални форми за превенция.
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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 ОУ „Панайот Волов“ бе обзаведен кабинет за провеждане на дейности по
интереси. С финансовата помощ на МОСВ бе изграден розариум и бе обзаведен еко
кабинет. Съвместно с Общински младежки център „Захари Стоянов“ бе сформиран
клуб по танци. В часовете по изобразително изкуство бе проведен конкурс на тема:
„Моето ромско лято“. Отбелязани бяха и ромските празници – Банго Васил и Ден на
ромите.

В ОУ „Стефан Караджа“ бяха подпомогнати децата, които се нуждаят от учебни
помагала, дрехи, обувки.

В ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ е осигурен превоз на децата от ПДГ и ученици
от кв. „Изгрев“ до училището и обратно. Учениците са включени и в групи: „Танцувай
с мен“, „Българският – лесен и интересен“, „Родолюбие“, „Аз обичам да чета“ и др.
Голяма част от педагогическите кадри са преминали обучение за работа в
мултикултурна среда.

В  СУ „Любен Каравелов“ в работата по Проект „Digital Green“ са включени деца
от други етноси. Проектът създава възможност за осъществяване на междукултурен
диалог с връстници в Турция, Португалия, Испания, Словения и Румъния.

Ученици от училището участваха и в семинар с ролеви игри „Защита на
човешките права“, проведен в гр. Пловдив.

В ПГМТЕ „М. В. Ломоносов“ се работи активно за промяна на отношението към
образованието като ценност както с учениците, така и с родителите. В гимназията
функционира Родителска академия, която провежда срещи и беседи, свързани с
подобряване на здравните знания, превенция на зависимости, предпазване от ранна
бременност, рискове от родствени бракове и др. Учениците от малцинствените групи са
включени и в извънкласни форми за преодоляване на затрудненията в обучението. В
училището бе реализиран проект по Програма „Еразъм +“. В рамките на проекта, в
дейностите на който се включиха ученици от етническите малцинства, бе проведена
триседмична практика на реални работни места в гр. Дрезден, Германия.

ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ реализира три проекта по Програма „Еразъм
+“. Осъществени бяха мобилности, в които се включиха ученици от ромски произход.
По ОП „Развитие на човешките ресурси“, проект „Развитие на педагогическите
специалисти“ бе обучен един учител за работа в мултикултурна среда.

През периода януари – март 2016 г. Националната мрежа на здравните
медиатори – клон Добрич реализира  инициативата „Панаир на професиите“. Проявата
е част от инициатива на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на
Европейската комисия „For Roma wich Roma“ и бе осъществена със съдействието на
Община град Добрич, ОУ„Христо Смирненски“ и Общински младежки център „Захари
Стоянов“. Учениците имаха възможност да се запознаят с особеностите на различни
професии. С тях работиха професионален фотограф, който помогна на участниците да
представят избраната от тях професия чрез фотосесия и професионален актьор, който
усъвършенства техните умения за по-добро представяне пред публика. Заключителната
среща на инициативата се проведе през м.октомври 2016 г. в Белгия. На тази среща
управителят на Национална мрежа на здравните  медиатори – клон Добрич представи
работата с учениците, включени в „Панаир на професиите“ и участва в дискусия с
представители на ЕК, НПО и представители на общини от ЕС за важността на
индивидуалната работа с ромски деца и техните родители, за да бъдат мотивирани и
насърчавани да продължат образованието си.

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, разработва програми за
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ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите
имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

През 2016 г. МКБППМН в Община град Добрич извърши следните дейности и
реализира мероприятия:

– По отношение налагането 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/,
Комисията разгледа 38 възпитателни дела /2015 г. – 27/ спрямо 15 момичета и 29
момчета /2015 г. – 9 момичета и 32 момчета/, а по отношение на възрастов признак – 4
малолетни и 40 непълнолетни /2015 г. – 11 малолетни и 30 непълнолетни/.
Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура – 8,
Районна прокуратура – Варна – 1, Районна прокуратура – Каварна – 1, Първо РУ на
МВР – 19, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР – 7, ЦНСТДМБУ – 1, ОУ „Стефан
Караджа” – 1;

– 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 предприе адекватни мерки: насочване на родителя и детето към
Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, в който с тях работят
психолози и 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.;

– Предлагане на деца и семейства от етническите общности за включване в
социални програми – участие в индивидуални и групови консултации;

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

– 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. През 2016 г. в лятното училище взеха участие деца, настанени в
Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
/ЦНСТДМБУ/, както и младежи, извършили противообществени прояви. Програмата
на лятното училище бе свързана с обучителни модули на различни теми, посещение на
културни институти, занимателни игри и др.;

– Акцент през изтеклата година бяха и посещенията в държавни, публични и
частни учреждения с цел запознаване на децата с дейността им и повишаване на
уменията за намиране на необходимата им информация;

– Продължи и работата 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 месец май стартира и Национална програма „Детско полицейско
управление”, която ще се осъществи в рамките на две години с 20 ученици от СУ „Св.
Кл. Охридски”. Целта на програмата е защита живота и здравето на децата и
възпитаване в толерантност и в уважение към органите на реда.

– През 2016 г. МКБППМН проведе анкетно проучване във връзка с проблема
„Зависимости”, което обхвана и деца от ромски произход. Анкетирани бяха 300
ученици на възраст 14–16 г. /VII – IX клас/ от различни училища в гр. Добрич. Целта на
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проучването е да се установи информираността, поведението и отношението на
учениците спрямо употребата на психоактивни вещества. Резултатите от проучването
бяха представени на заседание на МК и предоставени на заинтересованите
институции.

– Членове на комисията съвместно със здравните медиатори от Първичен
здравен център организираха обучителни модули сред ромски момичета на тема:
„Последици от ранните бракове”. Те бяха проведени  в ОУ„Й. Йовков” и  ОУ„П.
Волов”. В обученията взеха участие консултант – психолози и обществени
възпитатели.

Местната комисия работи с деца от уязвимите етнически групи, в частност от
ромската общност, както и техните семейства, деца с рисково поведение и деца, чиито
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.

През 2016 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 ромските 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.

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

неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, Регионална
здравна инспекция – Добрич /РЗИ/  реализира  следните здравно-образователни
дейности, насочени към работата с млади хора в училищата на град Добрич, в които
преобладават ученици от ромската етническа общност:

– 3  лекции и 3 обучения във връзка с профилактика на рисковите за здравето
фактори по темите: „Превенция на злоупотребата с алкохол”, „Здравословно хранене” и
„Физическа активност”. Участваха 126 ученици от училищата в  Добрич и бяха
раздадени 55 бр. здравно-образователни материали;

– 4 лекции и 1 обучение на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално
предавани инфекции” с участието на 109 ученици от учебни заведения в Община
Добрич и раздадени 20 бр. здравно-образователни материали;

– 2 беседи във връзка с ограничаване негативните форми на агресия в
българското училище на 27 ученици от Община град Добрич на следните теми:
„Превенция на агресивното поведение в училище. Модели за справяне с формите на
агресия”; „Себепознание. Ценностна система”, „Умения за общуване – вербални и
невербални”;

– спортни състезания с участието на 105 ученици от ОУ „Панайот Волов” с цел
провокиране на желание и интерес в учениците за участие в спортни дейности и
мероприятия.

Във връзка с изпълнение на дейности, свързани със задачите, произтичащи от
Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2016 – 2020
г. и провеждането на инициативите, посветени на Световния ден за борба със СПИН /1
декември/, на 30.11.2016 г. в залата на РЗИ бе проведена организационно-методична
дейност на медицинските специалисти от Детско и училищно здравеопазване в  гр.
Добрич, на която бяха раздадени 370 бр. здравно-образователни материали и 4408 бр.
презервативи.
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През периода март – май 2016 г., в рамките на Европейската инициатива на СЗО
за наблюдение на затлъстяването при децата, РЗИ – Добрич участва в провеждането на
третото национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и
затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас /на
възраст 7 години/. Проучването бе организирано от Министерство но здравеопазването
и Националния център по обществено здраве и анализи гр. София и бе финансирано от
Световната здравна организация. В Община град Добрич бяха изследвани 60 деца от 3
училища. Извършени бяха антропометрични измервания /ръст, тегло, обиколка на
талия и ханш/ на деца, на възраст 7 години, в училищата, участвали в първото
проучване през 2008 г. и второто проучване през 2013 г.: СУ „Св. св. Кирил и
Методий”, СУ „Димитър Талев” и ОУ „Панайот Волов”. Сред учениците, участвали в
проучването, има и такива от ромската етническа общност. Попълнените анкетни карти
са изпратени в НЦОЗА гр. София за попълване на базата данни, необходима при
формирането на национална и европейска хранителна политика.

През 2016 г. РЗИ – Добрич оказа методическа помощ на 9 лица /медицински
специалисти и педагози/ от учебни заведения в гр. Добрич при организирането и
провеждането на кампании и инициативи сред ромската етническа общност.

Основната цел на Българския Червен кръст е да закриля живота и здравето на
хората с безпристрастност, като изисква уважение към личността и запазване на
човешкото достойнство. В областта на здравеопазване организацията работи
приоритетно по направление „промоция на здравето’. Използваните методи за
изпълнение на тази политика са здравно възпитание и здравна профилактика. Във
връзка с отбелязването на Световния ден на здравето и празника на Здравния работник
в България /7-ми април/, служители и доброволци на БЧК и БМЧК Добрич бяха в
услуга на кампанията „Да преборим диабета“. На 152 лица безвъзмездно бяха измерени
кръвното налягане и кръвната захар. Акцията се повтори и на 17 май – Световен ден за
борба с хипертонията, като този път в нея взеха участие 178 души. Повечето от
посетилите шатрите за извършване на профилактичните изследвания бяха лица без
здравни осигутовки, предимно от ромския етнос.

В изпълнявани от БЧК проекти доброволци на БМЧК Добрич активно се включват
в  провеждане на здравни беседи и лекции по темите „Контрацепция” и „Превенция на
ХИВ/СПИН“. Проведените обучения под мото: „Прегръдката не убива.
Дискриминацията – Да!“ и изнесените беседи в училищата на град Добрич спомогнаха
за повишаване на здравните знания и култура на учениците, включително на деца и
млади хора от ромското население. По повод Деня на влюбените съвместно с
Общински младежки център „Захари Стоянов“ доброволците на БМЧК раздадоха
информационни материали  и кондоми в кв. „Изгрев“. Беше прожектиран и филм на
тема: „Как да се предпазим от инфектиране с ХИВ“. По повод Световния ден на борба с
ХИВ/СПИН – 1 декември, младежи организираха оригинален и зареждащ флашмоб
пред ОМЦ „Захари Стоянов“ и раздадоха кондоми в централната градска част и сред
ромската общност в кварталите.

През м. ноември за втора поредна година младежите се включиха в кампанията
по повод Световния ден за борба със захарен диабет, която се проведе под мотото:
„Включи се“.

По повод  Международния ден за толерантността в сградата на БЧК бе
проведена беседа „Еднакви в различията – не на дискриминацията“. Участници в нея
бяха деца от всички етнически групи. Те споделиха преживявания и ситуации на
проявена агресия, свързана с етническа принадлежност. Всички бяха единодушни, че
толерантността е в основата на интелигентните и мирни човешки отношения. В
ежедневната си работа служители и доброволци на БЧК съобразно своите компетенции
активно информират уязвими лица за здравно-осигурителните им права и задължения.

Важен аспект от  здравно-възпитателните дейности на Български Червен кръст е
оказването на първа долекарска помощ. Програмата „Хелфи“ е насочена към ученици
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от I – IV клас. Реализирането й спомага за усвояване по забавен и достъпен начин на
умения за оказване на първа помощ при: „Ужилване от насекомо“, „Кръвотечение от
носа“; „Изгаряне в кухнята“, „Рани от охлузване“ и др. През отчетния период
програмата бе реализирана в ОУ „Христо Смирненски“.

От началото на учебната 2016/2017 година БМЧК изпълнява програма „ Детска
полицейска академия“, която се реализира със съдействието на служители на МВР,
психолози и други институции. Идеята на проекта е под форма на игри децата да
получат знания и умения по оказване на първа долекарска помощ.

В подпомаганията, дейностите и мероприятията на Български червен кръст
вземат участие и присъстват хора от различни етноси, раси и религии, за които не се
води статистика.

През 2016 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.

През изминалата година Национална мрежа на здравните медиатори /НМЗМ/
въведе нова единна отчетна форма за всички здравни медиатори в страната с цел
проследяване ефективността на здравните медиатори чрез количествено сравнение на
основни функционални характеристики, отнасящи се до следните групи дейности:

– Съдействие при осъществяване на планови имунизации;
– 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 2016 година е 8878. 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
/6608 или 74% от всички услуги/. Проведени са консултации, оказано е съдействие за
попълване на документи, следване на процедури, съпровождане до здравни
институции, съдействие при възстановяване на здравно-осигурителни права /4290 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. От съществено значение в дейността на
здравните медиатори са услугите, свързани с профилактиката и
ваксинопрофилактиката /1856 бр. профилактични прегледи и направени ваксини/.
Реализирани са кампании  за  превенция на различни заболявания – 12 проведени
събития, на които са раздадени 450 здравно-информационни материали.

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
му обхващане по отношение на детските консултации, имунизациите и
профилактичните прегледи.
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 ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от

етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява от
„Жилфонд – инвест” ЕООД и цели повишаване качеството на жилищно-битовите
условия и  осигуряването на нормална среда за живот на нуждаещи се жители на град
Добрич. През 2016 г. общинското дружество е отдало под наем 25 апартамента  на
лица, самоопределили се като роми. 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.

С цел опазване живота на децата, независимо от техния етнос, през 2016 г.
Община Добрич изгради изкуствени неравности за намаляване на скоростта на
преминаващите МПС. Те са разположени по натоварените улици, граничещи с учебни
заведения.

 ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
През 2016 г. Дирекция „Бюро по труда” 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
2016 г. 604 лица от ромската общност са обхванати в планираните дейности при
годишен план 201 лица.

През 2016 г. бе повишена пригодността за заетост и квалификация на общо 326
безработни роми /при годишен план 81/, като 252 от тях са включени в различни форми
на работа – групови и индивидуални, с цел повишаване мотивацията и активността им
на пазара на труда, а 68 – във форми за професионално ориентиране. В курсове за
преквалификация за придобиване на част от професия са включени 6 лица.

Второто направление, по което работи Дирекция „Бюро по труда”, е включване
в заетост. През 2016 г. в заетост са ключени  общо 271 лица при план 119 лица, както
следва:

– По ОП „Развитие на човешките ресурси” е осигурена заетост на 52 лица от
ромски произход. Проектите по тази програма 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 мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет, са започнали работа
7 лица от ромски произход;

– На първичния пазар, с активното съдействие на бюрото по труда, работа в
различни фирми са започнали 198 лица от ромски произход;

– 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
подходи е интеграция и повишаване конкурентноспособността на лицата от ромската
общност на пазара на труда.
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С цел популяризиране и реализиране на дейностите, включени в Плана,
Дирекция „Бюро по труда” си партнира със Сдружение „Бъдеще за нашите деца” и НЧ
„Романо дром – 2002 ”, с които през 2016 г. реализира 6 работни срещи при планирани
4 броя. 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 и др. През 2016 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.

В  Ателие „Търсене на работа“ се осъществяват информационни групови срещи
с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за кандидатстване
за работни места. За 2016 г. в  тази форма са взели участие 219 лица, самоопределили
се като роми.

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.

В ДСП – Добрич се извършва ежедневно консултиране на лица и семейства от
различен произход относно възможността им за социално подпомагане, ползване на
социални услуги в общността, както и настаняване в специализирани институции. За
разглеждания период по Закона за социално подпомагане 76 лица и семейства са
месечно подпомогнати, като в това число са и лица от ромски произход. За да
получават този вид помощ, подпомаганите лица 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 навици, преодоляване на
изолацията,  спомагане за социално включване, насърчаване към икономическа заетост
и интегриране в общността. Анализирайки ситуацията, се оказва, че през годините
драстично намалява броя на средно месечно подпомаганите лица. През 2014 г. са
подпомагани 172 семейства, през 2015 г. – 120 лица, а за 2016 г. подпомаганите са 76
лица. Причини за това са: големият брой лица, получаващи пенсия за инвалидност,
нежелание да се отработват 14 дни, отказ на предложена работа от ДБТ и липса на
регистрация.

По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Личен
асистент” за периода януари – декември 2016 г. са назначени 22 лица, които се грижеха
в семейна среда за деца и лица с трайни увреждания и тежко болни самотни хора.
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През отчетния период са издадени 43 заповеди за настаняване на лица в
специализирани институции и 129 заповеди за ползване на социални услуги в
общността.

По Закона за семейни помощи за деца за периода януари – декември 2016  г. са
спрени семейните помощи на 417 ученици и 36 деца в предучилищна възраст предвид
на това, че децата не са посещавали редовно учебните занятия и имат неизвинени
отсъствия.

Помощта в натура /ваучери/ се предоставя под формата на стоки и/или услуги за
детето в съответствие с индивидуалните му потребности. Оценката е дело на
служители от ДСП и се извършва на майки, ненавършили 18 години, на които са
отпуснати помощи. От м. януари 2016 г. до декември 2016 г. от  ДСП – Добрич са
раздадени ваучери на 54 непълнолетни майки за 59 деца, които в по-голямата част са от
ромски произход.

В Отдел „Закрила на детето” за отчетния период са постъпили 360 сигнала за
деца в риск, като преобладаващите рискове са: деца, изоставени от родители и не
полагащи грижи за тях, конфликт между роднини, спор за упражняване на
родителските права, малолетни и непълнолетни бременни и майки с деца. При
последните  преобладава броят на лица от ромски произход.

От Неонатологично отделение към МБАЛ гр. Добрич са подадени 67 сигнала за
майки, желаещи да изоставят новородените си деца. От тях 20 деца са настанени в
приемни семейства, а 1 дете с увреждане – в Дом за медико-социални грижи за деца гр.
Добрич. След професионалната работа на социалните работници, 46 майки, които
първоначално са имали колебание относно изоставянето на децата, са взели решение да
ги отглеждат в семейството си. През отчетния период са издадени 8 заповеди за
настаняване на деца в специализирана институция и 17 заповеди за настаняване в
услуги от резидентен тип. Общият брой отпуснати социални помощи по Закон за
закрила на детето за 2016 г. – целеви еднократни и месечни, са 80. Към декември 2016
г. в 21 приемни семейства са настанени 23 деца, като в общия брой са и семейства от
ромски произход.

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 медиаторите, се работи в посока оказване на медицинска
помощ на деца с влошено здравословно състояние, социална закрила и услуги в
общността.

През 2016 г. специалистите от Център за обществена подкрепа – 2 работиха с 28
случая на деца и семейства от ромски произход, като предоставиха услуги и подкрепа в
следните направления:

– Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – 1 случай;
– Деинституционализация и реинтеграция – 13 деца и техните семейства;
– Превенция на отклонение в поведението – 5 случая;
– Обучение на четири ромски приемни семейства.
През 2016 г. екипът по приемна грижа, който реализира дейностите по Проект

„Приеми ме“ 2015, настани в професионални семейства седем деца от ромски произход
и работи с две приемни семейства, които бяха обучени и утвърдени от Дирекция
„Социално подпомагане“.
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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“ при Първо Районно управление „Полиция“ /РУП/ 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.

За повишаване ефективността на полицейските служители при работата с
етническите общности и решаването на възникнали проблеми от различно естество се
организират и провеждат обучения. Целта е постигането на успешна превенция и
предотвратяване в зародиш на вътрешни конфликти в самата общност. Тези обучения
дават конкретни знания за различните етнически групи, решават се индивидуални и
групови казуси, дават се практически насоки. Работи се по разработване на работни
карти по проблеми на етносите. В тези карти се ангажират и неправителствени
организации и органите на местната власт, като целта е да се търсят всички възможни
средства за разрешаването на проблема на принципа на партньорството.

С цел подобряване ефективността на работата при ежедневни и специфични
ситуации сe провеждат обучения на състава от „Териториална полиция“ по
предварително утвърдени тримесечни планове за специална и практическа подготовка.
През всяко тримесечие се работи по минимум две теми за работа в мултиетническа и
мултикултурна среда, като се съблюдава спазването на етичния кодекс. По време на
обученията се набляга на превенцията на проблемите сред етносите: трафика на хора,
проституцията, противодействието на кражбата на цветни метали, малолетните и
непълнолетни с противообществени прояви и др.

Полицейските инспектори по квартали, в които живеят малцинствени групи,
провеждат периодични срещи с неформалните лидери сред тях, като се работи активно
в посока на решаването на текущите ситуации.

Първо РУП продължава да работи и се стреми към открито, продуктивно и
полезно партньорство с обществото, като изпълнява функциите си по осигуряване на
обществен ред и сигурност в условията на прозрачност и отчетност и при зачитането на
правата и достойнството на хората. Ключов елемент при установяване на
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партньорството е повишаването на общественото доверие и подкрепата на гражданите
за полицията, която изпълнява функциите си надеждно и качествено.

През 2016 година са проведени 8 обучения и лекции на 20 полицейски
инспектори за правата на човека и проблемите на малцинствата.

Полицейските инспектори по квартали са провели 23 срещи с ромски лидери и
хора от малцинствата с влияние и авторитет сред етноса. Срещите  покриват четирите
квартала с концентрирано ромско население в града.

Екипът на Сдружение „Федерация на обединените ромски общности“ – Добрич
работи по повече от 90 сигнала, свързани с нарушаване правата и интересите на
представители на ромската общност в града – недопускане на роми в някои заведения в
Добрич и областта, 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.

 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.

Средище за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната ромска
етнокултура в града ни е Народно читалище /НЧ/ „Романо дром – 2002”.

Библиотечният фонд на читалището се състои от общо 3534 регистрирани
библиотечни единици, от които 18 са набавени през 2016 г. През отчетната година са
обслужени 183 читатели, 32 от които са на възраст до 14 години.

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 – 80 участници. 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, в
Етнофестивала в гр. Видин, в Коледни тържества в града и региона;

– Вокална група – 16 деца. 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 – 22 участника. Дейности: 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;
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– Женски клуб – 16 участници. Дейности: изложби по повод 8 март, Великден,
Коледа и Деня на ромската жена /10 юни/, провеждане на беседи по повод Деня за
борба с туберкулозата /28 март/ и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН /1 декември/;

– 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/,
изнесена беседа на тема „Здраве и превенция“; оказано съдействие и помощ във връзка
със здравни въпроси на 23 души /начин на плащане на здравни осигуровки, приемане в
болница за лечение, изготвяне на документи за ТЕЛК и др./;

– Оркестър „Романо дром“ – 11 участници. Изяви: участия в комплексните
програми, посветени на Василица и на Международния ден на ромите, в Етнофестивал
в гр. Видин, 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“ – 8 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“ – 20 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 2016 г. един от най-големите и традиционни ромски празници – Василица
/Ромската Нова година/ бе отбелязан  в  ресторант "Албена“. 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, кръгла маса на тема: „Проблемите на ромите и пътища за
решаването им“, обявяване на резултатите от конкурсите за есе и за рисунка на тема
„Моята мечта“. Празникът завърши с тържествен концерт, на който бяха връчени
голяма награда за цялостен принос в развитието на ромската общност и грамоти  и
награди за принос в развитието на ромската общност. 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.

През отчетния период бяха организирани: изложби и музикални прояви по повод
Бабинден /21 януари/; Ден на влюбените /14 февруари/, Ден на жената /8 март/,
Великден, Едерлези, Ден на Европа /9 май/, 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 и „Весел великден“ съвместно с децата от
ДГ №32 „Зорница“, организиран от Женския клуб при читалището.

Участия в обучения и обмяна на опит по проект „Готови за училище“, в
създаване на Национална  мрежа от НПО за работа по проблемите на ранното детско
развитие – гр. Созопол /11–15.04.2016 г./ и Велико Търново /13–17.12.2016 г./. и в
работна среща на ДРФ „Отворено сърце“, В. Търново /02–05.06.2016 г./ са част от
многобройните дейности, реализирани от читалището.

НЧ „Романо дром – 2002 г.“ си партнира с Община град Добрич, с всички
държавни институции, образователни и културни институти, организации в сферата на
социалните и младежките дейности.

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, решаване на здравни и социални въпроси,
настаняване в социални домове и др.
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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.

Регионална библиотека „Дора Габе" е водещ обществен информационен,
културен и образователен център за областта, който осигурява универсален достъп до
информация на всички потребители с актуална литература от всички области на
знанието, предоставя традиционни и дистанционни услуги, достъп до национални и
международни информационни бази данни, интернет достъп, на всички свои
потребители без оглед на народност, етническа принадлежност или вероизповедание.
Библиотеката все по-успешно се налага и като център за общуване между поколенията,
различните етноси, групи с различна образователна степен, професионални умения и
интереси. Фоайетата на библиотеката са място за представяне на книги и изложби,  за
организиране на образователни състезания, концерти, литературни четения или
празници за децата от детските градини и учениците от града. През 2016 г. бяха
променени Правилата за обслужване на читатели в интерес на всички граждани. Не
заплащат читателски абонамент:  деца от подготвителни детски 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, вече 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 и хора в напреднала
възраст се регистрират и обслужват и чрез книгоносене чрез упълномощено лице.

През 2016 г. Регионална библиотека „Дора Габе” стартира работа по нов 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 е Фондация „Ръка за помощ” град Добрич.
Проектните дейности стартираха през септември 2016 г. и ще продължат до края на м.
април 2017 г. Общият бюджет на проекта е 4300 лв., като безвъзмездното финансиране
от Фондация „Глобални библиотеки – България” е 3400 лв. Целева група по проекта са
30 деца от ромски произход на възраст 4-6 години и техните родители. Основна цел на
проекта е да бъдат формирани основни образователни и социални компетенции на
деца, чийто майчин език не е български и да се насърчи цялостното им включване в
ранния образователен процес, да се подпомогне ограмотяването, обогатяване на
лексикалния запас от български думи и да се стимулира развитието на творческия
талант на  децата, повишаване мотивацията у родителите от малцинствените групи за
оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование.
Проектните дейности се провеждат в библиотеката, като само в случаите на влошени
климатични условия се изнасят във Фондацията. Те включват разнообразни тематични
занятия с атрактивни пособия за адаптация към учебната среда, които провокират
интереса на децата. Смяната на обичайната среда, различните форми на обучение и
създаването на среда на толерантно мултикултурно общуване целят успешната
интеграция и преодоляване на образователните проблеми на целевата група.
Заниманията са в четири теми „Прочети ми приказка’, „Ранно музикално възпитание”,
„Работилница за въображение” и „Традицията повелява”. По проекта са закупени
материали за куклен театър, музикални инструменти, образователни и логически игри,
литература за деца от 4 до 6 години и др. Библиотекари и педагог от фондация „Ръка за
помощ” по забавен начин сближават децата с книгите чрез четене, четене с разказване,
преразказване и драматизация, куклен театър, запознаване с музикалните инструменти
и видовете музика, с използване на различни детски музикални инструменти,
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грамофонни плочи, дискове с музика, музикална литература, апликиране, моделиране,
запознаване на децата и техните родители с различни български празнични традиции и
обичаи чрез приказки, стихове, песни, картини.

В подкрепа на образованието, за насърчаване на грамотността и четенето сред
различни целеви групи през 2016 г. библиотеката реализира и допълва със съдържание
целогодишните библиотечни програми „Детство мое” и „Различията ни обединяват”.

Програма „Детство мое“ е насочена към насърчаване грамотността и четенето,
възпитаване любов към книгата, 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. Осъществяването на
програмата се реализира чрез включването на децата в различни дейности и игрови
ситуации. Отделните аспекти дават възможност за по-цялостна изява според личните
им интереси и възможности. Библиотеката организира инициативи във връзка с
Маратона на четеното, Националната библиотечна седмица – литературни утра,
информационни дни, викторини, олимпиади, презентации, беседи, екскурзии, ББЗ
/Библиотечно-библиографски знания/, изложби, творчески работилници. Включва
подрастващите в Национални кампании и инициативи - „Чети с мен”, Национална
седмица на четенето, „Бисерче вълшебно 2016” – кампания за отличаване на най-добра
детска книга, избрана от самите деца, „Пътуващо сандъче”,  „Забавното четене” и др.
Библиотеката продължава инициативите: „Моята сряда в библиотеката“ и „Моето
първо посещение в библиотеката“.

За осмисляне на свободното време на децата през лятото се организира Летен
детски клуб „Играй и учи”, включващ различни форми за придобиване знания и умения
на децата по забавен и атрактивен начин. Уникалните читатели, посетили Летен детски
клуб „Играй и учи” са 81, като са регистрирани 446 посещения.

Програма "Различията ни обединяват” стартира през 1996 г. и вече 20 години
съдейства за улесняване на достъпа до информация на хора от етническите малцинства
и на групи в неравностойно социално положение и включването им в образователния
процес и обществения живот, както и за съхраняване и развиване културната
идентичност на различните етноси. 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. Като част от
програмата е дейността по комплектуване на 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 и уебинари по различни актуални теми. Сред
редовните потребители на Центъра са и граждани от ромския етнос на различна
възраст. От 2016 г. библиотечният уебсайт http://www.libdobrich.bg/ предлага на
ползвателите нова рубрика „Полезно за вас“ с подрубрики е-образование, е-заетост, е-
култура, е-здраве, с над 90 бързи връзки с полезна уеб информация.

В ролята си на посредник между децата и книгата, сектор „Работа с деца“  през
2016 г. организира 159 културно-образователни прояви и информационни начинания,
посетени от 5838 деца до 14 г. и 2309 възрастни.

Съвместно с Фондация „Ръка за помощ” библиотеката работи успешно с деца от
ромски произход с цел формиране на основни образователни и социални компетенции
и насърчаване цялостното им включване в ранния образователен процес. Заниманията с
децата включват четене с разказване и драматизации. За децата, чийто майчин език не е
българският, тези занимания развиват положително отношение към книгите, дават



17

нови знания и обогатяват речника. Освен четене, с децата се провеждат и беседи за
запознаване с български празнични традиции и обичаи. Преди Възкресение Христово
децата от Фондация „Ръка за помощ” изслушаха беседа за традициите и обичаите,
свързани с празника, след което сами боядисаха великденски яйца и научиха различни
техники за боядисване.

С цел преодоляване на неграмотността и по-успешната интеграция в
образователната система и обществения живот на деца от малцинствени групи в
начален и среден курс на образование, лица със специални образователни потребности
и деца в риск от отпадане от образователната система, библиотеката стимулира
участието в извънкласни дейности на своя територия. Ученици от училища с
преобладаващо ромско присъствие посещават библиотеката за екскурзии, беседи и
литературни четения. Този метод на работа оказва положително влияние върху
учениците, предизвиква любознателността им, стимулира интерес към четенето и
навици да се посещава библиотеката. Посрещнати с добронамереност и внимание, в
учениците се подсилва усещането за принадлежност към общността.

За привличане на тези групи библиотеката обяви дните 23 април –
Международния ден на книгата и авторското право, и дните в Националната
библиотечна седмица „Библиотеката – място за всеки“, за дни на безплатен читателски
абонамент. По време на кампанията се регистрираха 550 граждани, 149 деца и 19
възрастни, сред които и роми.

Библиотеката продължава и работата си по разширяване на целевите групи,
ползватели на библиотечни услуги, и увеличава броя на предоставяните услуги за
граждани в уязвимо социално положение. От началото на годината стартира
инициатива „Библиотерапия за възрастни”. 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 има и
роми. С помощта на специалист от здравното заведение в библиотечна среда
потребителите общуват с книгите и писаното слово, слушат беседи, споделят. Подобна
е практиката с потребители на Защитени жилища, които посещават библиотеката за
четения и занимания. През годината библиотечни специалисти посещават Сдружение
„ХобиС клуб“ за беседи, четене, слушане на музика, а потребителите на сдружението
посещават редовно проявите на библиотеката. През 2016 г. се състоя и концерт на
цигуларката проф. д-р Деворина Гамалова за потребители на социални услуги. Бе
открита изложба с рисунки на потребители от Дневен център за възрастни хора с
увреждания при ЦПЗ „Д-р „П. Станчев“ – Добрич. Библиотеката бе домакин и на
изложба от творби на хора с увреждания, членове на сдружението на инвалидите
„Надежда".

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.

Принципите 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 стоят и в
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основата на Културния календар на Община град Добрич, в рамките на който през
изминалата година са реализирани 158 концерти; 121 музейни и библиотечни изложби,
изложби на детски рисунки и изобразително изкуство; 284 театрални спектакли; 85
прояви, литературни салони, четения и премиери на книги и творци, библиотерапии и
маратони на четенето; 1377 лекции, беседи, аудиториуми и презентации; 19 ритуали на
паметници и паметни места; 9 чествания на годишнини на наши състави, творци и
дейци на културата; 16 възстановки на традиционни народни празници и обичаи и
комплексни културни програми; 6 форума с международно участие или значение и
множество гостуващи прояви.

В областта на младежката политика Общински младежки център „Захари
Стоянов“ запази своето място като модерна, уютна и приветлива младежка територия.
Основна цел в дейността на центъра е осигуряването на равни възможности за развитие
на всички млади хора от нашия град. Създадени са пълноценни условия за интеграция в
обществения живот на младежи от етническите общности и на такива в уязвимо
социално положение чрез стимулиране на творческите им заложби, повишаване на
знанията и уменията им в различни сфери на живота и пълноценно организиране на
свободното им време.

През изтеклата 2016 г. младите хора се включиха в разнообразни инициативи на
Младежкия център, като: неформални обучения, семинари, срещи-дискусии, младежки
обмени, кръгли маси, еко акции, информационни кампании, арт работилници, изложби,
концерти, национални и международни конкурси. Със своите 22 клубни форми
Младежки център е средище за многостранно развитие и изява на творческия
потенциал на младежите от гр. Добрич.

През 2016 г. продължи работата по проект BG06 – 102 „Младежки център
Добрич – Вашето утре“, финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“ по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, стартиран от
Община град Добрич  през  2014 г. Партньори по проекта са НЧ „Романо дром – 2002
г.“, СУ „Любен Каравелов“ и СУ „Димитър Талев“, а партньор от страната донор –
Асоциация на норвежките местни и регионални администрации.

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 и
надграждането на дейностите в Младежки център – Добрич и разширяване на
предоставените услуги, отговарящи на потребностите на целевите групи.

В резултат от реализирането на проекта, Младежки център – Добрич 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.

Разнообразни са реализираните дейности и инициативи на Младежки център –
Добрич през 2016 година:

– Училище за родители /2 групи по 15 души/;
– Неформално обучение на тема „Агресията в училище и у дома – какво

представлява и как да се избегне“;
–Среща дискусия на тема „Дизайнерски дроги – рискове и опасност при тяхната

употреба“;
– Информационна среща за популяризиране дейностите на Младежки център

Добрич;
– Среща-дискусия на тема „Трафик на хора";
– Среща-дискусия на тема „Моралните стандарти на младите хора и посланието

им към обществото“;
–Инициатива „Бързи срещи“ по повод 14 февруари;
– Среща дискусия на тема „Агресията в училище“;
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– Кинопрожекция и среща-дискусия по случай 143 години от гибелта на Васил
Левски;

– Среща дискусия на тема „Активността и участието на младите хора в
обществения живот на град Добрич“;

– Курс „Ограмотяване“;
– Неформално обучение „Световен ден на водата“;
– Среща дискусия „Без зависимост!“;
– Среща на тема „Международен ден на театъра“;
– Неформално обучение „Гняв, агресия и насилие“;
– Посещение на двуобредния молитвен дом „Текето/Манастира“, с. Оброчище;
– Информационна кампания „Европейски ден без асансьори”;
– Спортни игри във връзка с Европейската седмица за физическа активност и

спорт;
– Беседа по повод „Световен ден без тютюн";
– Кулинарно състезание;
– Младежки обмен, град Пловдив;
– Кинопрожекции;
– Еко акции;
– Среща дискусия „Превенция срещу агресията в училище“;
– Шест кръгли маси „Неформално образование – добра практика в работата с

младежи“;
– Срещи дискусии на тема „Права, задължения и отговорности“;
– Коледни работилници;
– Среща дискусия на тема „Гняв, агресия и насилие“;
– Обучения на тема „Трудова реализация“;
– Обучителен семинар „Моите права“ гр. Пловдив;
– Програма „Еко лято”;
– Изложб, концерти, национални и международни конкурси.
През м. октомври в голямото фоайе на Младежки център бе експонирана

фотоизложба „Ромската младеж днес“, която илюстрира активното включване на
ромските младежи в дейностите по проект BG06 – 102 „Младежки център Добрич –
Вашето утре“.

През 2016 г. в мероприятията, организирани от Младежки център, взеха
участие 1110 младежи, от които 262 от ромски 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. Усилията на всички институции и
организации  през 2016 г. гарантираха приобщаването на уязвимите групи към
икомическия, обществен, социален и културен живот в град Добрич. Постигането на
устойчивост е приоритет в работата на Общинския съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси. Постигнатите резултати са показателни за
доброто партьорство и координация, които трябва да продължат да се развиват и в
бъдеще.

Приет с решение № 17-33 от 28.02.2017 година
на Общински съвет град Добрич


