Проект!
План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2022-2023

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“
I.

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2030 г.

 Устойчивост на политиките за включване, трайно приобщаване и образователна интеграция в предучилищното и
училищното образование на децата и учениците от уязвими групи, вкл. роми;
 Устойчивост на политиките за образователна десегрегация и за превенция на вторична сегрегация;
 Засилване ролята на детските градини и училищата за възпитание в ценности и превръщането им в ценностноориентирано поведение;
 Формиране и развиване на ефективни училищни общности с акцент върху системната работа с родителите;
 Фокусиране на обучението към формиране и развитие на умения за живот и работа през XXI век.
II.

ЦЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г.

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за
образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи,
включително роми.
Цел 1. Ефективен обхват, включване и реинтеграция на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст от уязвими групи, включително роми.
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1.1.

1.2.

Мерки

Статус

Срок

Отговорна
институция

Обхващане
на
деца от уязвими
групи,
включително
роми, във форми
на образование и
грижи в ранна
детска възраст и
осигуряване
на
непрекъснатост
на обучението в
задължително
предучилищно
образование за 45-и 6-годишните
деца.

Текущ

2022 г.

Община
„Тунджа“,
общински
образовател
ни
институции

Осигуряване
на
непосредствен и
непрекъснат
достъп
до
образователната
система на деца и
ученици,
в
задължителна

Текущ

2022 г.

Община
„Тунджа“,
общински
образовател
ни
институции,
РУО – гр.
Ямбол

Източник на
финансиран
е (преки
бюджетни
разходи,
друго –
лева/евро)1
Със средства
от
държавния
бюджет,
изчислени на
базата на
приети от МС
стандарти за
финансиране
на
делегиранит
е от
държавата
дейности и
броя на
децата;
Със средства
по ОП НОИР
2014-2020
От
държавния
бюджет Национална
програма
„Заедно за
всяко дете”
за 2022 г.

Индикатори
(мерна единица:
брой, дял)

Брой деца с
осигурен
безплатен достъп
до детски
градини, в това
число деца,
подлежащи на
задължително
предучилищно
образование,
включително от
уязвими групи, в
това число роми

Текуща
стойност
2022 г.

79 деца с
осигурен
безплатен
транспорт

Коефициент на
95%
обхванатите деца
и ученици в
предучилищна и
училищна възраст

Целева
стойност с
натрупване
2022-2023 г.

80 деца с
осигурен
безплатен
транспорт

95%

Посочените финансови ресурси в колона „източник на финансиране“ ( в целия план) са индикативни и ще бъдат конкретизирани в процеса на изпълнение на конкретните
мерки и в рамките на одобрените бюджети на съответната бюджетна организация, и в рамките на одобрените средства за делегираните от държавата дейности по отношение
на общините.
1

2

предучилищна и
училищна възраст
чрез дейностите
по Механизма за
съвместна работа
на институциите
по
обхващане,
включване
и
предотвратяване
на отпадането от
образователната
система на деца и
ученици
в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст
1.3. Реализиране на Текущ
интегрирани
дейности
за
образователна
интеграция
на
деца
от
етническите
общности
в
уязвимо
положение чрез
осигуряване
на
ефективен процес
на
обхват,
включване
и
реинтеграция
в
образователната
система.

2022 г.

Детска
градина
„Изворче“, с.
Кабиле

Със средства
от Конкурсни
процедури в
изпълнение
на
Програмата
за дейността
на
ЦОИДУЕМ –
19 920 лв.

1. Брой обхванати
деца в детски
2. – 127
градини, в които
се изпълняват
мерки за попълно обхващане
и задържане на
деца между 3- и
6/7-годишна
възраст от
етническите
общности в
образователната
система;
2. – 13
2. Брой
педагогически
специалисти,
включени в
изпълнение на
дейности за
ефективна

2. 130

2.– 13
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реинтеграция на
деца и ученици,
върнати в
образователната
система;
3.- 37

3.-63

4.– 111

4.– 111

5. – 2

5. – 2

6.– 1

6.- 1

3. Брой ученици
от етническите
общности в
социално уязвимо
положение,
подкрепени за
продължаване на
образованието им
в гимназиален
етап;
4. Брой ученици
от гимназиална
степен, включени
в дейности за
информиране,
мотивиране и
подготовка за
продължаване на
образованието си
във висши
училища;
5. Брой ученици в
гимназиален етап
на обучение,
кандидатствали
във ВУ;
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6. Брой ученици,
кандидатствали и
приети във ВУ.
Цел 2. Осигуряване на условия за осъществяване на приобщаващо образование и образователна интеграция на
деца и ученици от уязвими групи, включително роми.

2.1.

Мерки

Статус

Срок

Отговорна
институция

Осъществяване
на допълнителни
модули по
български език за
деца, чийто
майчин език е
различен от
българския, с цел
преодоляване на
съществуващи и
последващи
обучителни
затруднения,
породени от
невладеене на
българския език.

Текущ

2022 г.

Общински
детски
градини и
общински
училища с
подготвител
ни групи

Източник на
финансиран
е (преки
бюджетни
разходи,
друго –
лева/евро)
Със средства
по ОП НОИР
2014-2020;
Със средства
от държавния
бюджет за
допълнителн
о
финансиране
за работа с
деца и
ученици от
уязвими групи
по чл. 282,
ал. 14 от
ЗПУО.

Индикатори
(мерна единица:
брой, дял)

Брой деца от
уязвими групи,
които не владеят
добре български
език, включени в
модули за
допълнително
обучение;
Брой детски
градини и
училища с
подготвителни
групи, в които е
провеждано
обучение чрез
допълнителни
модули по
български език

Текуща
стойност
2022 г.

Целева
стойност с
натрупване
2022-2023 г.

110 деца

298 деца

5 детски
градини и 2
училища с
полудневни
подготвителн
и групи

5 детски
градини и 2
училища с
полудневни
подготвител
ни групи
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2.2.

Осигуряване на
допълнително
обучение по
учебни предмети,
включително през
ваканциите, за
преодоляване на
пропуски в
овладяване на
учебното
съдържание,
както и за
успешно
представяне на
НВО и ДЗИ за
ученици от
уязвими групи, в
това число роми.

Текущ

2022 2023 г.

Общински
образовател
ни
институции

Със средства
по проект
„Подкрепа за
успех“ по ОП
НОИР 20142020;
Със средства
от държавния
бюджет за
допълнителн
о
финансиране
за работа с
деца и
ученици от
уязвими групи
по чл. 282,
ал. 14 от
ЗПУО.

Цел 3. Повишаване на качеството на образование в детски градини и
от уязвими групи, включително роми
Мерки
Статус
Срок
Отговорна Източник на
институция финансиран
е (преки
бюджетни
разходи,
друго –
лева/евро)
3.1. Осигуряване на
Текущ
2022 г.
Община
Със средства
„Тунджа“;
от
подходяща
Общински
държавния
подкрепа на
образовател
бюджет за
образователни

Брой ученици в
риск от отпадане
от образование,
включени в
допълнително
обучение

100 ученици в
риск от
отпадане,
включени в
допълнителн
о обучение
по проект
„Подкрепа за
успех“ по ОП
НОИР 20142020 г. за
целия период
на проекта

100 ученици
в риск от
отпадане,
включени в
дейности за
интеграция и
реинтеграция
, вкл.
допълнителн
о обучение,
по Програма
„Образовани
е“ 2021-2027
г. и ОПНОИР
2014-2020 г.
проект
„Подкрепа за
успех“ за
2022-2023 г.

училища с концентрация на деца и ученици
Индикатори
(мерна единица:
брой, дял)

Текуща
стойност
2022 г.

Целева
стойност с
натрупване
2022-2023 г.

Брой
образователни
институции, за
които са осигурени

15
образователн
и институции с
концентрация

Спрямо
установените
потребности
на
6

институции с
концентрация на
деца и ученици от
уязвими групи
спрямо
установените
потребности, вкл.
за назначаване на
образователен
медиатор и
социален
работник.

текущ

допълнителн
о
финансиране
за работа с
деца и
ученици от
уязвими
групи по чл.
282, ал. 14 от
ЗПУО.
Средствата
за уязвими
групи за 2022
г. са в
размер на
299 193 лв.;

целеви средства
за работа с деца и
ученици от
уязвими групи

на деца и
ученици от
уязвими групи
с осигурени
средства за
2022 г.

образователн
и институции
от
допълнителн
и средства от
държавния
бюджет за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Със средства Брой обучени
6 обучени
6 обучени
по ОП НОИР образователни
образователн образовател
2014-2020 г.
медиатори и/или
и медиатори
ни
и по
социални
и/или
медиатори
Програма
работници
социални
и/или
„Образовани
работници
социални
е“ 2021-2027
работници
г.
Цел 4. Преодоляване на процесите на обособяване (т.н. сегрегация и вторична сегрегация) в детски градини и
училища чрез образователни мерки за десегрегация.
Мерки
Статус
Срок
Отговорна Източник на
Индикатори
Текуща
Целева
институция финансиран (мерна единица:
стойност
стойност с
е (преки
брой, дял)
2022 г.
натрупване
бюджетни
2022-2023 г.
разходи,
друго –
лева/евро)
3.2.

Провеждане на
обучения за
образователни
медиатори и/или
социални
работници.

ни
институции

20222023 г.

По проекти
и програми
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4.
1

Реализиране на
дейности за
създаване на
условия за
реализиране на
мерки за
превенция,
предотвратяване
и преодоляване
на процеса на
вторична
сегрегация.

Текущ

2022 г.

Общински
детски
градини,
училища и
ОЦИИД
„Тунджа“, с.
Кабиле

По проекти и
програми

1. Брой
организирани и
проведени
дейности за
преодоляване на
съществуваща
сегрегация в
образователни
институции;

1. – 16

1.– 32.

2. Брой
организирани
дейности за
превенция или
преодоляване на
вторична
сегрегация.

2.– 16.

2.– 32

Цел 5. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците с различни етнокултурни
маркери, включително роми чрез утвърждаване на интеркултурното образование, като неотменна част от
процеса на модернизация на българската образователна система
Мерки
Статус
Срок
Отговорна Източник на
Индикатори
Текуща
Целева
институция финансиран (мерна единица:
стойност
стойност с
е (преки
брой, дял)
2022 г.
натрупване
бюджетни
2022-2023 г.
разходи,
друго –
лева/евро)
5.1. Реализиране на
Текущ
2022 г.
Община
По проекти и 1. Брой
1. – 16
1.– 32.
форми на
„Тунджа“,
програми
разработени и
взаимодействие
общински
въведени
между децата и
образовател
програми за
учениците от
ни
образователна
различен
институции,
дейност в
етнически
ОЦИИД
детските градини
произход за
и в училищата,
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утвърждаване на
междукултурните
ценности и
многообразието в
образователната
среда с цел
изграждане и
възпитаване у
подрастващите на
социокултурен
модел на
поведение,
основан на
поведенчески
модели за
хуманизъм и
толерантност.

„Тунджа“, с.
Кабиле

съобразени с
културите на
различните
етнически
общности;
2. – 1500

2.– 1600

3.– 268

3.– 268

4.– 16

4.– 32

2. Брой деца и
ученици от
мнозинството и от
етническите
общности, които
са се включили в
дейности по
преодоляване на
негативни
стереотипи и
дискриминационн
и нагласи;
3. Брой учители,
директори и други
педагогически
специалисти,
които са се
включили в
дейности по
преодоляване на
негативни
стереотипи и
дискриминационн
и нагласи;
4. Брой
проведени
занимания по
интереси,
насочени към
9

усвояване на
знания с
елементи на
гражданско
образование;

5. – 16

5.– 32

5. Брой въведени
форми за
интеркултурно
образование в
държавните и
общинските
детски градини,
училища и
центрове за
подкрепа за
личностно
развитие.
Цел 6. Ефективно взаимодействие „образователна институция – семейство“ с фокус върху родители от уязвими
групи, включително роми, за повишаване значимостта на образованието чрез промяна на нагласите.
Мерки
Статус
Срок
Отговорна Източник на
Индикатори
Текуща
Целева
институция финансиран (мерна единица:
стойност
стойност с
е (преки
брой, дял)
2022 г.
натрупване
бюджетни
2022-2023 г.
разходи,
друго –
лева/евро)
6.1. Осъществяване
Текущ
2022-2023 Община
По проекти и
Брой детски
5 детски
5 детски
на дейности за
г.
„Тунджа"
програми с
градини и
градини и 10 градини и 10
приобщаване на
Общински
външно
училища, в които
училища с
училища с
родители от
детски
финансиране се реализират
осъществени
осъществени
уязвими групи,
градини,
дейности за
дейности за
включително
училища,
взаимодействие с взаимодейств дейности за
роми, към
ОЦИИД
родители;
ие с родители взаимодейст
вие с
училищния живот
„Тунджа“, с.
и мотивирането
Кабиле
родители
им за
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образованието на
техните деца.

6.2.

Реализиране на
форми на
взаимодействия
между родители
от различен
етнически
произход за
създаване на
благоприятна
мултикултурна
образователната
среда,
способстваща за
ефективна
образователна
интеграция на
деца и ученици от
етническите
малцинства.

Брой родители,
подкрепени за
включване в
мултикултурна
образователна
среда
Текущ

2022 г.

Със
средства от
Конкурсни
процедури в
изпълнение
на
Програмата
за
дейността
на
ЦОИДУЕМ;
по
национални
програми на
МОН; по ОП
НОИР

По проекти и
програми

1. Брой родители,
обхванати в
различни форми
за взаимно
опознаване на
различните
етнически групи;

300
500

1. – 156

1.– 156

2.– 20;

2. – 25;

3. - 27

3. - 27

2. Брой
организирани
алтернативни
форма на
взаимодействие
между
родителите и
образователните
институции с цел
привличането и
ангажирането им
в процеса на
обхващане,
задържане и
реинтеграция на
деца и ученици от
етнически
произход в
системата на
предучилищното
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и училищното
образование;
3. Брой
организирани
дейности за
родителите от
етническите
малцинства за
психологопедагогическо и
социалнокомуникативно
приобщаване към
образователната
среда;
4. Брой
организирани
дейности за
родители за
повишаване на
чувствителността
към
дискриминационн
ите прояви и за
усвояване знания
и умения относно
преодоляването
на негативните
стереотипи и
дискриминационн
ите нагласи;

4. - 40

5.– 300

4. - 40

5. – 300

5. Брой родители,
включени в
дейности,
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6.3.

Осъществяване
на дейности за
повишаване на
осведомеността
на родителите от
уязвими групи
относно ползите
от образованието.

Предсто
и

20222024 г.

Общински
детски
градини и
училища,
Община
„Тунджа“

По проекти и
програми на
МОН

свързани с
подготовката им
за осъществяване
на
образователната
интеграция на
децата и
учениците им.
Брой родители,
150
подкрепени чрез
повишаване на
осведомеността
за ползите от
образованието

150
родители,
подкрепени
за
повишаване
на
осведоменос
тта им за
ползите от
образование
то
Цел. 7. Насърчаване на участието на лица от уязвими групи, включително роми, в продължаващо образование
и/или професионална квалификация и/или висше образование.
Мерки
Статус
Срок
Отговорна Източник на
Индикатори
Текуща
Целева
институция финансиран (мерна единица:
стойност
стойност с
е (преки
брой, дял)
2022 г.
натрупване
бюджетни
2022-2023 г.
разходи,
друго –
лева/евро)
7.1. Ограмотяване на
Текущ
2022-2023 Общински
Бюджет на
Брой лица над 16 78 лица
78 лица
възрастни
г.
училища
общинските
години
училища
(включително
.
роми), включени в
самостоятелна
форма на
обучение
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2. Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на
здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност
Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност
Мерки

1.1

1.2

Ранна регистрация на
бременните,
наблюдение по време
на бременността и
своевременна
хоспитализация на
родилките

Намаляване на
бременностите в ранна
юношеската възраст и
профилактика на
вродени аномалии и
наследствени
заболявания.
Провеждане на беседи
с подрастващи и млади
хора и техните
родители за начините
за предпазване,

Статус Срок

Текущ

Текущ

20222023

Отговорна
институция
Лични лекари,
здравни
медиатори

2022- МЗ, РЗИ, здравни
2023 медиатори, лични
лекари,
директори на
общински
училища,
медицински
специалисти в
здравните
кабинети в
училищата

Източник на
финансиране
(преки бюджетни
разходи, друго)
държавен бюджет,
европейско и
друго външно
финансиране

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Индикатори

Текуща
стойност

Брой обхванати
бременни с преглед
и консултация с
гинеколог до
четвъртия месец на
бременността и
своевременна
хоспитализация на
родилките при
минимум 75 на сто от
родилите жени.
Брой извършени
прегледи на
неосигурени
бременни
Брой проведени
беседи годишно по
посочените теми

20

Целева
стойност с
натрупване
2022-2023
40

5

20

4

40
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1.3.

1.4.

информиране за
опасностите, които крие
ранната бременност за
майката и бебето; за
риска от раждане на
деца с вродени
аномалии и
наследствени болести
и начините за
профилактиране.
Предоставяне на
контрацептивни
средства на желаещите
лица
Своевременно
регистриране на
новородените и децата
при личен лекар.
Издирване на деца без
личен лекар и
разясняване пред
родителите им
важността за
регистрирането им
Повишаване на обхвата
с имунизации по
Националния
имунизационен
календар на
новородените и децата
до 7-годишна възраст.
Провеждане беседи и
разговори с младите
майки за значението на
имунизациите. Активно
издирване от личния
лекар със

Текущ

2022Здравни
2023 медиатори, лични
лекари, РЗИ,
МАГ/Местна
активна група/

Текущ

20222023

Лични лекари,
РЗИ, здравни
медиатори

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Минимум 90 на сто
от новородените и
децата, записани при
личен лекар в
населените места, в
които работят
медиатори

45

50

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

90 на сто от
родените, обхванати
с имунизации

45

50
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1.5.

1.6.

съдействието на
здравните медиатори
на новородени с оглед
тяхното имунизиране с
ваксините,
съответстващи на
възрастта
Подобряване на
информираността за
здравословно хранене
на новородените и
малките деца.
Провеждане на беседи
и разпространение на
информационни
материали за
здравните аспекти на
ранното детско
развитие, организиране
на обучения за жени,
ангажирани с
отглеждането на малки
деца.
Осигуряване на
условия за
здравословно хранене
на ученици от начален
етап на обучение в
неравностойно
социално положение в
селата Завой и
Крумово

Текущ

20222023

МЗ, РЗИ, здравни
медиатори, НПО,
МАГ

Текущ

2022- Община „Тунджа”,
2023
Областен съвет
на БЧК, начални
училища

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Брой проведени
беседи годишно по
темата за
здравословното
хранене

150

200

В рамките на
ангажиментите на
УВЗ, Партньорска
мрежа за
благотворителност,
ОБС на БЧК,
община „Тунджа”

Брой приложени
съпътстващи
педагогически мерки
в учебно –
възпитателните
заведения.

80

80

брой ученици,
включени в
безплатната
ученически
трапезарии
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1.7.

Редовно провеждане на
профилактичните
прегледи за
съответната
възрастова група.
Провеждане на профилактични прегледи в
населени места с
уязвими етнически
групи, с висока
концентрация на
бедност с мобилни
педиатрични кабинети

Текущ

2022- МЗ, РЗИ, лечебни
2023
заведения,
здравни
медиатори, НПО

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Брой проведени
прегледи годишно, в
т.ч. и с мобилни
педиатрични
кабинети
Проект „Желани
пространства“

3168

5000

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална
уязвимост
2.1.

2.2.

Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН,
туберкулоза и
сексуални предаваните
инфекции чрез
провеждане на
кампании, беседи и др.
сред лица от уязвими
общности.
Консултиране и
насочване за анонимно
и безплатно
изследване; работа на
терен; здравносоциални центрове в
ромска общност;
мобилни медицински
кабинети
Дейности по
подобряване контрола

Текущ

Текущ

2022МЗ,
2023 неправителствени
организации,
община, РЗИ,
лечебни
заведения, АСП,
здравни
медиатори

Национални
програми,
европейско и
друго външно
финансиране

2022МЗ,
2023 неправителствени

Национални
програми,

Брой проведени
кампании, беседи, и
раздадени здравноинформационни
материали
Брой лица от
уязвими общности,
достигнати с услуги
за превенция на
ХИВ/СПИН –
консултиране,
изследване и др.

Брой лица от ромска
общност, обхванати

7
беседи

14

5 лица

10 лица

150 лица

200 лица
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на туберкулозата сред
ромска общност чрез
провеждане на
скрининг за риска,
придружаване и
изследване за
туберкулоза; подкрепа
в процеса на лечение
на болните от
туберкулоза

2.3.

Провеждане на
кампании „Чистотата е
здраве“ за превенция
на появата и
разпространението на
инфекциозни болести и

организации,
общини, лечебни
заведения, АСП,
здравни
медиатори

Текущ

20222023

община „Тунджа”здравни
медиатори,
НПО,МАГ

европейско и
друго външно
финансиране;

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

със скрининг за
риска от туберкулоза
Брой лица от ромска
общност, обхванати
със скрининг за
риска от
туберкулоза, които
получават
медицински преглед
чрез микроскопско
изследване,
рентгенологичен
преглед и
туберкулинов кожен
тест
Брой пациенти с
туберкулоза от
ромска общност с
директно
наблюдавано
лечение в
продължителната
фаза или с латентна
туберкулозна
инфекция, които
получават подкрепа
от ключови
сътрудници
Брой проведени
кампании

120 лица

600 лица

48 лица

200 лица

7
кампании

14
кампании
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2.4.

2.5.

2.6.

Повишаване на
здравните знания и
информираността на
лица от уязвими групи /
общности за найразпространените
инфекциозни,
онкологични,
сърдечносъдови и
наследствени болести.
Периодично провеждане на беседи от
здравни специалисти и
медиатори за вредата
от най-разпространените рискови фактори –
тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол,
нездравословно
хранене и за
предимствата на
здравословния начин
на живот
Стимулиране на
извънкласни форми на
здравно образование
за ромските деца –
клубове, спортни
секции и др.

Текущ

20222023

МЗ, РЗИ в
сътрудничество
със здравни
медиатори и
личните лекари

В рамките на
бюджета на
съответната
институция

Брой здравни
беседи годишно по
посочените теми

Текущ

20222023

Община,
Клуб по спортни
танци Тандем,
Спортен клуб
„Априлец”,
НПО,УВЗ

Превенция на „ранните
бракове” и ранните
раждания-

Текущ

Бюджет на
общината,
бюджети на
учебновъзпитателни
заведения,
бюджети на
спортни клубове,
европейско и
друго външно
финансиране
В рамките на
бюджета на

2022- Община „Тунджа”2023
здравни
медиатори,

7
кампании

14
кампании

Създадени клубове и
спортни секции в 10те училища ежегодно

10
клуба

10
клуба

Брой проведени
информационни

1
кампания

10
кампании
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2.7.

2.8.

организиране на срещи
между общността и
различни експерти,
провеждане на
тематични родителски
срещи и срещи с деца в
час на класа;
осигуряване на
здравноинформационни
материали
Разширяване
сътрудничеството на
личните лекари със
здравните медиатори и
студентите по
медицина от ромски
произход.
Подкрепа за роми студенти в колежи по
медицина

Провеждане на
разяснителни кампании
за значението на
профилактичните
прегледи при ОПЛ и
лекари по дентална
медицина . Обхващане
на лица без избран
общопрактикуващ
лекар

Текущ

Текущ

20222023

20222023

МАГ, НПО, РЗИ,
училища

съответната
институция

срещи, тематични
родителски срещи

Лични лекари,
здравни
медиатори,
студенти, НПО

Общински бюджет
Функция
„Здравеопазване” –
здравни
медиатори;
европейско и
друго външно
финансиране
Бюджет на
общината
Средства от
благотворителни
кампании
Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Брой студенти по
медицина от ромски
произход, стажували
в практики за
първична помощ на
територията на
общината
Брой отпуснати
стипендии за студенти по медицина с
висок успех в
обучението

0

Брой проведени
разяснителни
кампании за
значението на
профилактичните
прегледи

1
кампания

10
кампании

38

300

1

10

МЗ, РЗИ, ОПЛ и
лекари по
дентална
медицина в
сътрудничество с
НПО,МАГ и
здравни
медиатори

Брой проведени
профилактични
прегледи
Брой проведени
дентални

3

0
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профилактични и/или
лечебни дейности
Цел 3. Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи
3.1

Разширяване обхвата
на здравно осигурените
лица сред тези,
принадлежащи към
уязвими етнически
групи. Провеждане на
беседи за правата и
задълженията на
пациента, за
медицински услуги по
НЗОК и такива извън
обхвата на
задължителното
здравно осигуряване

Текущ

20222023

МЗ, РЗИ
здравни
медиатори,
лични лекари

В рамките на
бюджета на
съответната
институция

Брой проведени
беседи годишно по
посочените теми
Брой лица с
възстановени
здравноосигурителни
права

17 лица

50 лица

Цел 4: Развитие на концепцията на здравна медиация
Обучение на нови
Текущ 2022- МЗ, РЗИ , община
В рамките на
Брой обучени
0
1
здравни медиатори за
2023
„Тунджа“
бюджета на
здравни медиатори
придобиване на
съответната
необходимите знания и
институция
умения съгласно чл. 7,
ал. 2 от Наредба № 1
от 19.08.2020 г. за
изискванията за
дейността на здравните
медиатори
Цел 5: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания с
цел повишаване на обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар, целевите групи по националните
ваксинационни програми и поддържане на висок имунизационен обхват
5.1. Повишаване обхвата с Текущ 2022МЗ, РЗИ, лични
Бюджетите на
Брой проведени
2
14
имунизации по
2023
лекари, здравни
съответните
разяснителни
кампании
кампании
Националния
медиатори, МАГ
институции,
кампании
имунизационен
4.1.
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5.2.

календар. Провеждане
на разяснителни
кампании. Съдействие
на здравните
медиатори на ОПЛ за
обхващане на
включените в
пациентския им списък
лица и на такива с
непълен
имунизационен статус
Организиране и
провеждане на
разяснителни кампании
сред лица от уязвими
етнически групи за
ползите от
препоръчителни
имунизации

европейско и
друго външно
финансиране

Текущ

20222023

МЗ, РЗИ, лични
лекари, здравни
медиатори, МАГ
Община „Тунджа“

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и
друго външно
финансиране

Брой проведени
имунизационни
кампании
Брой имунизирани
лица

Брой проведени
кампании, раздадени
здравноинформационни
материали и/или
ЛПС

73 лица

500 лица

2
кампании

5 кампании

4. Приоритет „ЗАЕТОСТ“
Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на
дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване
Цел 1: Равнопоставен достъп до пазара на труда

1.1

Мерки

Статус

Срок

Отговорна
институция

Разкриване на
работни места за
младежи до 29 г.
по Проект „Нова

Текущ

20222023

Община
„Тунджа“,
Дирекция
„Бюро по труда“

Източник на
финансиране
(преки бюджетни
разходи, друго)
европейско
финансиране

Индикатори

Текуща
стойност

Целева стойност
с натрупване
2022-2023

Брой
обхванати
безработни
лица до 29 г.

33 младежи
до 29 г.

50 младежи до 29
г.
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възможност за
младежка заетост+“

– гр. Ямбол,
Агенция по
заетост
Община
„Тунджа“,
Дирекция
„Бюро по труда“
– гр. Ямбол,
Агенция по
заетост
Община
„Тунджа“,
Дирекция
„Бюро по труда“
– гр. Ямбол,
Агенция по
заетост
Община
„Тунджа“,
Агенция
социално
подпомагане

Разкриване на
работни места по
Регионална
програма за
заетост

Текущ

Разкриване на
работни места за
хора с трайни
увреждания

Текущ

Полагане на
обществено
полезен труд

Текущ

1.5

Разкриване на
работни места, на
длъжност „Личен
асистент“

Текущ

20222023

Община
„Тунджа“,
Агенция
социално
подпомагане

Държавен бюджет

1.6

Разкриване на
работни места по

Текущ

20222023

Община
„Тунджа“,
Дирекция

Държавен бюджет

1.2

1.3

1.4

20222023

20222023

20222023

държавен бюджет

държавен бюджет

държавен бюджет

Брой
обхванати
безработни
лица

11
безработни
лица

15
безработни лица

Брой
обхванати
лица с трайни
увреждания

1 лице с
трайни
увреждания

2 лица с
трайни
увреждания

Брой
обхванати
лица, които да
полагат
обществено
полезен труд
Брой
обхванати
лица,
полагащи
грижи в
домашна
среда на
потребители с
определена
от ТЕЛК
чужда помощ
Брой
обхванати
безработни

21 лица

124 лица

130 лица

1
безработно
лице с

1 безработно
лице с висше
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НП „Активиране на
неактивни лица“

1.7

Разкриване на
работни места по
Програма „Старт в
кариерата“

Текущ

20222023

„Бюро по труда“
– гр. Ямбол,
Агенция по
заетост
Община
„Тунджа“,
Дирекция
„Бюро по труда“
– гр. Ямбол,
Агенция по
заетост

Държавен бюджет

лица с висше
образование
до 29 г.

висше
образование до 29
образование
г.
до 29 г.

Брой
обхванати
безработни
лица с висше
образование
до 29 г.

1
1 безработно
безработно
лице с висше
лице с
образование до 29
висше
г.
образование
до 29 г.

5. Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ“
Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата“
Цел 1: Преодоляване на различните форми на дискриминация към лица от маргинализирани общности и/или други уязвими
лица в неравностойно положение на територията на община „Тунджа“
Мерки

По-добра информираност
по отношение политиките
на ЕС за разнообразие,
равнопоставеност,
достойнство и основни
човешки права
1.1 Повишаване на капацитета
на местната администрация
за работа с лица от
малцинствени групи и
лица, живеещи в
домакинства с дълбока
бедност
1.

Статус

Срок

Отговорна
институция

Текущ

20222023

община
„Тунджа“,
Здравни
медиатори,
НПО

Текущ

20222023

здравни
медиатори, НПО

Източник на
Индикатори
финансиране(преки
бюджетни разходи,
друго)
държавен бюджет,
европейско и друго
външно
финансиране
НПО, държавен
бюджет, европейско
и друго външно
финансиране

Текуща
стойност

Целева
стойност с
натрупване
2021-2030

Брой
обучения
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Срещи с подрастващи и
техните родители във
връзка с правата и
задълженията им, свързани
с образование, трудова
заетост, здравеопазване и
др.
1.3
Изготвяне и
разпространение на
информационни материали
- брошури, плакати, флаери
и др. за провеждане на
кампании, свързани с
видовете насилие, агресия
и трафика на хора;

Текущ

20222023

здравни
медиатори
директори на
общински у-ща,

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Брой срещи
годишно по
посочените
теми

1
среща

5
срещи

Текущ

20222023

МКБППМН

Бюджетите на
съответните
институции,

Брой
издадени
материали

100
броя

300
броя

Отбелязване на дни от
Международния
правозащитен календар –
на доброто,
толерантността, правата на
детето, розова фланелка и
др.
1.5 Организиране на здравни,
образователни, спортни,
културни и др. мероприятия
за деца и младежи –
състезания, конкурси,
пленери, походи и др.
1.6
Работа с родители,
настойници и попечители
на деца, извършители на
противообществени прояви

Текущ

20222023

МКБППМН,
Директори на
УВЗ

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Текущ

20222023

УВЗ, спортни
клубове, НЧ,
здравни
медиатори

Брой
мероприятия

1
брой

5
броя

Текущ

20222023

МКБППМН,
ИДПС

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране
Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

1.2

1.4
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Оказване на социална
Текущ 2022Община
помощ и закрила на деца и
2023
„Тунджа”,
семейства в риск
ОС на БЧК; ДСП
Цел 2: Гарантиране и ефективна защита на правата и достойнството на българските граждани в уязвимо социално положение,
принадлежащи към различни етнически групи

1.7

Превенция на
престъпността в населени
места с концентрация на
маргинализирани групи.
Разширяване на системата
за видеонаблюдение

Текущ

20222023

Текущ

20222023

Община,
РУ „Тунджа“

2.2 Повишаване ефективността
на работа на полицейските
служители чрез проекти и
програми- напр. „Полицията
в близост до обществото“ и
др.
2.3
Регулярни проверки за
спазване на вечерен час, за
установяване на просещи
деца
2.4 Организиране свободното
време на учениците през
ваканциите – пленери,
лагери…

Текущ

20222023

РУ “Тунджа“

Текущ

20222023

Община,
РУ “Тунджа“ ,
ДСП -Ямбол

Текущ

20222023

МКБППМН,
директори на
УВЗ, НЧ

2.

2.1

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране
Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Брой
камери

150

200

Брой
програми и
проекти

0

2

Бр. проверки

0

2

Брой
мероприятия

0

2

6. Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ“
Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществен културен
живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството като
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фактори за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на
предразсъдъци към ромите в медии с оглед на изграждане на позитивен образ на общността
Цел 1. Създаване на условия за равен и/или подобрен достъп на ромската общност до обществения културен живот
Мерки

1.1

2.1

Статус

Срок

Отговорна
институция

Източник на
финансиране
(преки бюджетни
разходи, друго)

Индикатори

Текуща
стойност

Целева стойност
с натрупване
2021-2030

Популяризиране на Текущ 2022Народни
Брой
40
40
дейността на
2023
читалища,
реализирани
народните
Община, НПО
дейности
читалища/
информационни
центрове,
библиотеки,
самодейни
колективи, изяви и
др. / сред ромските
общности в
населените места
за стимулиране на
активното й участие
в обществения
културен живот.
Цел 2. Съхраняване и популяризиране на ромската култура като част от културното многообразие в България и Европа
Повишаване на
възможностите за
съхраняване на
ромските традиции
и култура,
неформално
образование и
достъп до култура
чрез читалищата

Текущ

20222023

Народни
читалища,
Община, МАГ,
НПО

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Брой
проведени
дейности

2

2
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Провеждане на
беседи в народните
читалища
представител от
местната ромска
общност и/или гостлектор за
многообразието на
ромските общности,
ромски празници,
обичаи и др. за
насърчаване на
междуетническия и
културен диалог.
2.3
Създаване на
творчески
работилници с
участници от
ромската общност.
Реализиране на
събития на местно и
общинско ниво и
предоставяне на
възможност за
популяризиране на
традиционната
култура на ромската
общност.
2.2

2.4

Подпомагане на
млади таланти от
ромската общност

Текущ

20222023

Народни
читалища,
Община, МАГ,
НПО

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Брой
проведени
дейности

1 беседа

3 беседи

Текущ

20222023

Народни
читалища,
Община, МАГ,
НПО ,УВЗ,
ОЦИИД –
с. Кабиле

Бюджетите на
съответните
институции,
европейско и друго
външно
финансиране

Брой
творчески
работилници
и брой
културни
събития

2
работилници

4
работилници

1 събитие

2 събития

20

30

Текущ

20222023

Община,
читалища, НПО

В рамките на
средствата
съответните
институции,

Брой
подпомогнати
деца,
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средства от
ученици и
НУРОЗДИД и
студенти
Правилата за
стимулиране на
ученици и студенти
от община „Тунджа”
Цел 3: Борба с ксенофобията, расизма, антиромските нагласи и езика на омразата в медийното пространство
3.1

3.2

Разясняване на
положителния
ефект от
интеграцията на
ромите сред
българското
население на
територията на
общината.
Популяризиране на
дейностите на
общинско ниво в
областта на
интеграцията на
ромите чрез сайта
на общината,
публикации в
печатни и
електронни медии
Популяризиране на
добри практики и
примери от
реализирани
проекти за
приобщаване на
ромите
Предоставяне на
информация за
възможностите за

Текущ

Текущ

20222023

Община

20222023

Община

В рамките на
механизмите за
информиране и
публичност на
общината

брой
материали и
публикации в
печатни и
електронни
медии
брой
отразени
събития

В рамките на
механизмите за
информиране и
публичност на
общината

брой
материали и
публикации в
печатни и
електронни
медии
брой
отразени
събития

1

3

1

5
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3.3

кандидатстване и
финансиране на
проекти, свързани с
интегрирането на
ромите.
Стимулиране на
активния диалог и
съпричастността
сред местната
общност в процеса
на приобщаване на
ромите. Създаване
на система за
информираност в
ромската общност
за гарантиране на
участието й в
процеса на
приобщаване

Текущ

20222023

Община
„Тунджа”
Медии
НПО
Здравни
медиатори

В рамките на
механизмите за
информиране и
публичност на
общината

Брой
участници
Брой
публикации и
интервюта

10

30

30

