Приложение 1
ПРИОРИТЕТ –ОБРАЗОВАНИЕ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1. Повишаване на
качеството на
образование на
децата и учениците
от етническите
малцинства

1.1 Подпомагане
на деца, чийто
майчин или семеен
език не е български

1.1.1.Разработване и
въвеждане на
програма за
овладяване на
български език.

Детските градини
Училищата

2012 - 2014

Не са
необходими

2. Превенция на
отпадане от
училище на
ромските ученици

2.1. Осигуряване
на обективни и
надеждни
инструменти в
системата на
предучилищното и
училищното
образование

Детски градини
Училища

2012 - 2014

Не са
необходими

3. Прилагане на
разнообразни
форми и програми
за работа с младе
жи и възрастни от
ромски произход
отпаднали от
училище с цел
тяхната
реинтеграция

3.1. Подобряване
на различните
модели на
образование

2.1.2.Осигуряване на
редовна посещаемост
и задържане в
училищата чрез
изготвяне на
издивидуални
програми за децата,
застрашени от
отпадане;
3.1.1. Предоставяне на
продължаващо
професионално
обучение за лица,
навършили 16 г и
ограмотяване на
възрастни роми.

МОМН
Работодатели
Община Попово

2012 - 2014

10 000 лв.

Източник

Индикатори
Брой деца за
които се
прилага
организацията
Нова програма
за овладяване
на бълг.език
Брой
изготвени
програми и
обхванати лица

ОП
Частни инвеститори
Външно проектно
финансиране

Брой обучени
лица

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

4.1. Повишаване на
ангажимента на
родителите и
засилване
сътрудничеството.

5. Усъвършенства
не на
образователните
условия за
качествено
образование на
квалификацията на
педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда.

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

5.2 Формиране на
извънкласни
форми за
занимания по
интереси, свързани
със съхраняване на
етническата
идентичности и
популяризиране на
традиционни
танци, занаяти и
обичаи

4.1.1 Ангажиране на
родители на деца и
ученици от
етническите
малцинства в
училищни
настоятелства,
ученически
парламенти или
обществени съвети
5.1.1. Квалификация
на учители, директори
и други педагогически
специалисти за работа
в мултикултурна
среда

5.2.1 Създаване на
клуб на етносите
и/или традиционните
занаяти към –
читалища и училища

Детски градини
Училища

2012 - 2014

Не са
необходими

-

Брой родители
участвали в
дейностите

МОМН
ЦМЕДТ„Амалипе”
Община Попово

2012 - 2014

Не са
необходими

-

Брой обучени
педагогически
специалисти
преминали
обучение

МОМН
ЦМЕДТ „Амалипе”
Читалище
Община Попово

2012 - 2014

.

ОП
МОМН
ЦМЕДТ „Амалипе”
Читалище
Училища

Брой лица
участници в
дейностите
Брой дейности
и занимания

Приложение 2
ПРИОРИТЕТ - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1. Повишаване на
равнището на
знания и
мотивация, сред
етническите
малцинства
относно
опазването,
поддържането и
укрепването на
собственото здраве

1.1.Включване на
медиатори между
общността и
здравните
работници

Източник

Индикатори

1.1.1 Повишаване на
информираността на
етническите групи по
отношение на
механизмите на
здравното
осигуряване , правата
и задълженията на
здравноосигурените
лица

Община Попово,
лични лекари ,
училища , НПО ,
социален медиатор,
здравен медиатор

2012-2014

Не се
изискват

Намаляване на
заболеваемостта
сред ромският
етнос

1.1.2. Запознаване с
начините за
предпазване от найразпространените
инфекциозни
заболявания
1.1.3. Повишаване на
хигиенната и
здравната култура
сред малцинствата ,
чрез организиране на
мериприятия в
училищата и в селата
с преобладаващо
малцинствено
население

Община Попово,
лични лекари ,
училища , НПО ,
социален медиатор,
здравен медиатор

2012-2014

Не се
изискват

Намаляване на
заболеваемостта
сред ромският
етнос

Община Попово,
лични лекари ,
училища , НПО ,
социален медиатор,
здравен медиатор

2012-2014

Не се
изискват

Намаляване на
заболеваемостта
сред ромският
етнос

1.1.4. Периодично
провеждане на беседи
от здравни
специалисти за
вредите от найразпространените
рискови фактори като
тютюнопушене,
алкохол, наркотици и
др.

Община Попово,
лични лекари ,
училища , НПО ,
социален медиатор,
здравен медиатор

2012-2014

Общински
бюджет и
донорски
програми

Намаляване на
заболеваемостта
сред ромският
етнос

Приложение 3
ПРИОРИТЕТ - ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1.Подобряване на
жилищните
условия в селата и
кварталите с
компактно ромско
население, целящи
осигуряването на
съвременна
жизнена среда

1.1. Проучване и
подобряване
жилищните
условия в
кварталите и
селата с ромско
население

1.1.1. Проучване на
жилищните условия и
изготвяне на програма
за подобряване на
бита в селата с
компактно ромско
население

Община Попово ,
социален медиатор,
здравен медиатор,
НПО

2012-2014

1.1.2.Благоустрояване
на алейни мрежи,
зелени площи, детски
площадки в селските
райони

Община Попово

2012-2014

Източник

Не се
изискват

Индикатори
Общинска
програма за
териториално
развитие

Външно
финансиране

брой села

1.1.3 подобряване на
жизнената среда чрез
мероприятия свързани
с организиране на
доброволни зелени
групи, включващи
представители на
ромската общност в
различните населени
места

Община Попово

2012-2014

Не се
изискват

Брой семейства
и лица
ангажирани с
подобряването
на жизнената
среда

Приложение 4
ПРИОРИТЕТ – ЗАЕТОСТ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1. Повишаване
информираността на
ромите относно
възможностите за
устройване на първичен
пазар

2.Повишаване
информираността на

1.1.
Осъществяване на
контакти с
кметове и кметски
наместници от
населите места на
територията на
общината с цел
предоставяне на
списък с актуални
свободни работни
места обявени в
БТ
2.1.Осъществяване
на контакти

1.1.1Изпращане
по и-мейл на файл
със свободни
работни места или
предаване на ръка
в дните на кмета

ДБТ, Община
Попово

01.01.2013 –
31.12.2013
/ежеседмично/

Не са
необходими

2.1.1Изпращане
по и-мейл на файл

ДБТ, читалищни
настоятелства,

01.01.2013 –
31.12.2013

Необходими
компютърни

Източник

Индикатори
Повишаване брой
устроени роми на
първичен пазар на труда
/бр. устроени роми на
Първичен пазар – 2/

читалища

Повишаване брой
устроени роми на

ромите относно
възможностите за
устройване на първичен
пазар, както и за
провежданата активна
политика на пазара на
труда провеждана от
Агенция по заетостта
/текущи Програми, Мерки
за заетост и схеми
финансирани с
Европейски и други
средства извън държавния
бюджет/

/съгласно
Споразумение за
сътрудничество
между АЗ и МК/ с
читалищни
настоятелства
включени в проект
№00071115
Програма
„Глоб@.лни
бибилиотеки”

3. Изграждане и
възвръщане на навици,
желания и умения за
търсене и започване на
подходяща работа от
регистрираните роми

3.1.Провеждане на
групови
мероприятия
„мотивационно
обучение” с
включване в тях
на регистриран
роми
4.1.Провеждане
на професионално
ориентиране на
регистрираните
роми

4. Повишаване
информираността
възможностите за
професионална
квалификация и
преквалификация сред
регистрираните роми

със свободни
работни места и
брошури с кратка
информация
относно
действащите
Програми, мерки
за заетост
финансирани от
държавния
бюджет, както и
проекти
финансирани с
Европейски
средства /ОП
„РЧР”
3.1.1.Провеждане
на групови
мероприятия
„мотивационно
обучение”, с
активното участие
на регистрираните
роми
4.1.1.Провеждане
от трудовите
посредници на
професионално
ориентиране с
всички
новорегистрирани
роми. Запознаване
с най-търсените
професии на
местен пазар на
труда /вкл. От
работодател
община Попово/,
възможностите за

служители на
читалищата
включени в
Програма
„Глоб@.лни
бибилиотеки”

/ежеседмично/

конфигурации в
читалищата,
достъп до
интернет

първичен пазар на труда
/бр. устроени роми на
Първичен пазар – 2,
брой устроени по
Програми за заетост – 1,
устроени по Проекти с
външно финансиране 3/

ДБТ /трудови
посредници/

01.01.2013 –
31.12.2013
/ежемесечно/

Не са
необходими

ДБТ /трудови
посредници/,
отговорен
служител на
община Попово,
натоварен със
задачата за
провеждане на
инф. Кампания
сред
заинтересованите
лица за обявените
от общината
свободни работни
места

01.01.2013 –
31.12.2013
/ежемесечно/

Не са необходими

Повишаване
информираността и
желанието за започване
на работа сред
регистрираните роми.
Изваждане на робите от
групата на „неактивните
лица”
Увеличен брой лица
включени в заетост по
заявки на община
Попово, подобряване
образователното ниво
на регистрираните роми

5. Повишаване
възможностите за трудова
реализация на местен
пазар на труда

5.1.Организиране
на обща трудова
борса с местни
работодатели,
участващи във
формирането на
пазара на труда

6. Увеличаване на брой
започнали работа роми на
места обявени от
работодатели от
Европейското
икономическо
пространство

6.1.Информиране,
мотивиране и
участие в обявени
процедури по
действащи
международни
спогодби, както и
по обявени
свободни работни

квалификация и
преквалификация
предлагани от
ДБТ или БГЦПО
5.1.1.Осигуряне
на участници в
трудовата борса
/местни
работодатели вкл.
Представител на
община Попово/.
Мотивиране за
участие и участие
в трудовата борса
на
регистрираните
роми.
Осъществяване на
пряк контакт
между търсещите
работа роми и
местните
работодатели,
вкл. Община
Попово,
постигане на
договорености за
последващо
започване на
работа
6.1.1.Организиран
е на
информационни
кампании,
индивидуално
информиране,
консултиране и
насочване към
организиран

ДБТ /трудови
посредници/,
представител на
община Попово

М. Април 2013
г.

ДБТ /трудови
посредници/

Кампания за
ягодоберачки –
м. Февуари
2013 г.;
За обявени
свободни
работни места в
Европейска
трудова борса –

Средствата
се
осигуряват
на
централно
ниво от
Агенция по
заетостта

Не са необходими

Повишаване на
информираността сред
ромите за динамиката и
спецификата на местен
пазар на труда,
увеличаване брой
започнали работа роми
на първичен пазар на
труда – 2 лица

Устройване на работа в
чужбина на 1 лице от
ромски произход

места от
работодатели
заявили ги в
Европейска
трудова борса
7. Повишаване
информираността и
подобряване
комуникацията между
ДБТ и Община Попово

7.1.Организиране
на кратки
информационни
срещи между
представители на
община Попово и
ДБТ Попово

подбор за
свободни работни
места в
Европейското
икономическо
пространство
7.1.1.Организиран
е на кратки
информационни
срещи цел
информиране от
страна на община
Попово за
спечелени
проекти, срок на
стартирането им,
приоритетни
групи, период на
действие;
Информиране от
страна на ДБТ за
текущи и
предстоящи за
стартиране
Програми и
Мерки
финансирани от
държавния
бюджет, както и
за предстоящи
схеми за обучение
и заетост по ОП
„РЧР”

01.01.2013 –
31.12.2013

ДБТ, община
Попово

01.01.2013 –
31.12.2013

Не са необходими

Повишаване на
възможностите за
извършване на
изпреварващ подбор и
своевременно насочване
към обявени свободни
работни места по
Програми и Проекти на
регистрирани лица от
ромски произход

Приложение 5
ПРИОРИТЕТ - КУЛТУРА И МЕДИИ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1. Запазване и
популяризиране на
културната идентичност
на малцинствените
общности

1.1. Проучване ,
съхраняване и
популяризиране
на традиционната
култура на
ромите.

1.1.1 В културният
календар на
Община Попово да
бъдат включени
културни събития
и дейности ,
свързани с
ромските обичаи и
празници .
1.1.2.Осигуряване
на възможности и
подкрепа за
участие във
фестивали на
етносите
1.1.3. Подпомагане
дейността на
читалищата в
населените места с
преобладаващо
ромско население.
1.1.4 Провокиране
на младежката
активност за
създаване на
младежки
организации и
неформални групи

Община Попово.
Училища,
Читалоща.

2012-2014 г.

Не са
необходими.

Източник

Индикатори
Опазване културата на
малцинствата.

по интереси

1.2. Подобряване
на публичният
образ на
малцинствата сред
обществеността

2. Стремеж към
устойчивост в
резултатите от
културната интеграция на
ромите и
маргинализираните
групи.

2.1. Стимулиране
на ромската
общност за
активно участие в
обществения и
културен живот.

1.2.1 Редовно
отразяване от
страна на местните
медии на всички
културни събития
и дейности,
касаещи ромските
празници, обичаи
и традиции.
2.1.1.
Организиране на
културните
събития и
дейности, касаещи
общонационални
празници,традиции
и обичаи с
активното участие
на ромския етнос.
2.1.2. Издирване на
талантливи деца от
етносите и
подпомагане за
развитието на
таланта им.

Община Попово,
Местни медии.

2012-2014 г.

Не са
необходими.

Брой публикувани
материали.

Община Попово,
Читалища
Училища.

2012-2014 г.

Не са
необходими.

Брой участници от
ромски произход.

Брой обхванати ромски
деца.

Приложение 6
ПРИОРИТЕТ - ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране

Средства
1. Гарантиране правата
на гражданите, защита
на обществения ред,
недопускане и
противодействие на
проявите на
нетолерантност и
етническа
дискриминация.

1.1 Ефективна
защита на правата
на българските
граждани в
уязвимо социално
положение и
прилагане на
политиките за
интеграция на
ромите , с цел
постигане на
равенство,
достойно
съществуване и
участие в
обществения
живот.

1.1.1.Запознаване и
разясняване на
ромското население с
разпоредбите на
Наредба № 1 на
Общински съвет
1.1.2. Обучения ,
свързани с правата на
човека ЗЗД в чилище.
1.1.3. Превантивна
съвместна работа на
полицията и общината
срещу
противообществените
прояви (нарушаване
на обществения ред,
употреба на
наркотици и други) в
местата със смесено
население.
1.1.4. Разширяване
обхвата на дейността
на общинската
комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни, чрез

Община Попово,
РПУ гр. Попово,
Училища,
представители на
общността.

2012 – 2014

Не са
необходими

Източник

Индикатори
Брой работни
срещи
Брой обучения
Брой обучени
деца и лица
Брой обхванати
лица и
разрешени
случаи.

включване в състава й
на представители на
НПО и доброволци.

