
Предложения за актуализация на „План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за
граждани в уязвимо социално положение за периода 2015- 2020 г.”

Предложение към Приоритет  Образование: Към цел №7 Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и засилване на участието им в
училищния живот, задача № 7.1 Повишаване на ангажимента на родителите, засилването на тяхното сътрудничество с училището и създаването на партньорства между
ЦДГ, училища и родители, да се добави дейност 7.1.3 Назначаване на образователни медиатори в училища и детски градини с преобладаващ брой на деца от уязвими
малцинствени групи  Към цел 9. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за
взаимодействие в мултиетническа образователна среда,  интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти, задача 9.1.
Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти, да се добави дейност 9.1.2 Провеждане на модулно обучение за
директори и учители за повишаване на уменията за прилагане на подходи за интеркултурно образование и комуникация.

Цели Задачи Дейности Отговорна институция Времеви период Финансиране

Средства Източник Индикатори

7. Приобщаване и приемане на
родителите-роми към
образователния процес и засилване
на участието им в училищния
живот

7.1. Повишаване на ангажимента
на родителите, засилването на
тяхното сътрудничество с
училището и създаването на
партньорства между ЦДГ,
училища и родители

7.1.3 Назначаване на образователни
медиатори в училища и детски
градини с преобладаващ брой на деца
от уязвими малцинствени групи

Община, училища,
детски градини

2019-2020 Бюджет на училища и
общински бюджет при
осигурено държавно или
проектно финансиране

Програма на МОН Брой назначени медиатори

9. Усъвършенст-ване на
образователните условия за
качествено образование на
квалификацията на педагогическите
специалисти за взаимодействие в
мултиетническа образователна среда,
интеркултурна компетентност у
директорите, учителите и другите
педагогически специалисти

9.1. Формиране на интеркултурна
компетентност на директори,
учители и други педагогически
специалисти

9.1.2 Провеждане на модулно
обучение за директори и учители за
повишаване на уменията за прилагане
на подходи за интеркултурно
образование и комуникация

Община, училища,
детски градини

2018-2020 Проекти Програма РОМАКТ Брой обучения, брой педагогически
специалисти,  участвали в
обученията

Предложения към Приоритет Здравеопазване: Да се добави нова цел 4. Превенция за повишаване на здравния статус на хората от уязвимите общности, задача 4.1. Да се
повиши ранната откриваемост на социално-значими заболявания сред представителите на уязвимите общности, включително и на неосигурени лица, дейност 4.1.1
Осигуряване на безплатни профилактични прегледи за неосигурени лица от уязвими групи.

Цели Задачи Дейности Отговорна институция Времеви период Финансиране

Средства Източник Индикатори

4.Превенция за повишаване
на здравния статус на хората
от уязвимите общности

4.1 Да се повиши ранната
откриваемост на социално-
значими заболявания сред
представителите на уязвимите
общности, включително и на
неосигурени лица

4.1.1 Осигуряване на безплатни
профилактични прегледи за
неосигурени лица от уязвими групи

Община 2019-2020 Проекти, общински
бюджет

Програми на МЗ,
оперативни програми

Брой прегледи, брой лица от уязвими
общности, участвали  в прегледи



Предложения към Приоритет „Жилищни условия”- Към цел 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура, да се
добави нова задача 1.3 Предприемане на мерки за адресиране и разрешаване на въпроса с жилищата с неизяснен правен статут в кварталите Иглика и Изгрев /над 300
според анализ в ИПГВР/ и ограничаване на възможностите за гетоизация и дейности 1.3.1 Картографиране на всички жилища с неизяснен статут и изготвяне на оценка за
възможности за узаконяване, 1.3.2  Разрешаване на проблема с адресната регистрация на живеещите в тези жилища, 1.3.3 Осигуряване на всички жилища с техническа
инфраструктура - ВиК, ел. енергия, сметоизвозване и др.

Цели Задачи Дейности Отговорна
институция

Времеви период Финансиране

Средства Източник Индикатори
1. Подобряване на
жилищните условия,
включително и на
прилежащата техническа
инфраструктура

1.3 Предприемане на мерки за
адресиране и разрешаване на
въпроса с жилищата с неизяснен
правен статут в кварталите
Иглика и Изгрев/над 300 според
анализ в ИПГВР/ и ограничаване
на възможностите за гетоизация

1.3.1 Картографиране на всички
жилища с неизяснен статут и
изготвяне на оценка за възможности
за узаконяване

Община Добрич,
МАГ

2019 Не са необходими Изготвен списък с жилища с неизяснен
статут

1.3.2  Разрешаване на проблема с
адресната регистрация на живеещите
в тези жилища

Община 2019-2020 Не са необходими Брой хора с получена адресна
регистрация

1.3.3 Създаване на условия за
осигуряване на всички жилища с
техническа  инфраструктура - ВиК,
еленергия, сметоизвозване и др.

Община Добрич, ВиК
Добрич, Енерго про

2019-2020 Не са необходими Брой семейства с подсигурена
инфраструкту -ра

Предложения към Приоритет „Заетост и социално включване”- Към цел 5. Подобряване социалния статус на ромското население, задача 5.1 Информиране,
консултиране и насочване на ромите към ползване на социални услуги в общността,  да се добави дейност 5.1.3 Оптимизиране на работата на Общностен център в
квартал Изгрев.

Цели Задачи Дейности Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

5. Подобряване социалния
статус на ромското население

5.1  Информиране, консултиране и
насочване на ромите към ползване на
социални услуги в общността

5.1.3Оптимизиране на работата на
Общностен център в квартал Изгрев

Община, МАГ 2019-2020



Предложения към Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ Към цел 2. Превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за
намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, задача 2.1. Намаляване на противообществените прояви, да се добави дейност 2.1.7
Подготовка на доброволци младежи от уязвими общности за противодействие на разпространяването на наркотични и упойващи вещества в кварталите.

Цели Задачи Дейности Отговорна институция Времеви
период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

2. Превенция в училищните
общности за създаване на среда,
която влияе за намаляване на
противообщест-вените прояви на
малолетните и непълнолетните

2.1. Намаляване на
противообществените
прояви

2.1.7 Подготовка на доброволци младежи от
уязвими общности за противодействие на
разпространяването на наркотични и
упойващи вещества, превенция на трафика на
хора, превенция на насилие  в кварталите

Община, РУ на МВР
Добрич, МАГ

2019-2020

Актуализацията е приета с решение № 45-15 от 29.01.2019 година
на Общински съвет град Добрич.


