БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Програма
„Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА
НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОЕКТНА КОНЦЕПЦИЯ

Част от приноса на Конфедерация Швейцария за разширения Европейски съюз е
постигнатото споразумение Швейцария да подпомага България посредством мерки,
улесняващи социалното включване на ромите и останалите уязвими групи, който се
осъществява на база на подписаното на 21.01.2013 г. споразумение за „Тематичен фонд
за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи" по
"Програмата за подкрепа на социалното включване на ромите и други уязвими групи"
между швейцарската страна и Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата е насочена към подобряване на живота и създаване на подходящи
условия за устойчивата интеграция на маргинализирани и социално изключени роми и
хора от други уязвими групи.
Двете конкретни цели на програмата са:
-

подобряване на жизнените условия посредством осигуряването на по-лесен
достъп на хората от ромската общност до услуги и човешки права (приоритетна
линия 1 според основния документ);
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-

укрепване на културната интеграция и идентичността, по-добро обществено
приемане и засилено ромско участие в административните и политически
институции (приоритетна линия 2 според основния документ).

Общият размер на тематичния фонд е 7 200 000 швейцарски франка за 4 години, като
дейностите по двете приоритетни линии ще се изпълняват в рамките на 4-5 големи
проекта.

ФОКУС НА МЕРКИТЕ
Ситуационният анализ показва, че най-онеправдани по отношение на техните
права и достъпа до услуги в областта на здравеопазването, образованието са ромите,
живеещи в сегрегираните квартали на големите градове. Доказалите своята
ефективност практики се базират на интегрираните услуги и дейности, съчетаващи
здравно-профилактични мерки и мерки облекчаващи достъпа до образование.
Основните целеви групи на интегрираното обслужване са децата и учениците от
етническите и социално изключени групи, отпадналите от училище, преподавателите и
педагозите, медицинските работници, родителите, безработните и неактивните лица и
служителите в институциите, предоставящи обществените услуги.
Основният фокус в сферата на образованеието на програмата са мерки за
предучилищни и училищни дейности с цел максимално обхващане на ромските
децата в образователната система, повишаване качеството на образованието на
ромските деца и интегрирането им в общообразователната система.
По отношение на здравния компонент фосусът ще бъде върху доболничното
здравеопазване, в т.ч. и превенция, както и върху репродуктивното здраве, майчинско
здраве и здраве на новороденото, и педиатрични услуги. В този смисъл е необходимо
да се постави силно ударение върху стимулиране на по-активното участие на личните
лекари с цел улесняване достъпа на ромската общност до първично здравно
обслужване. За да се постигне това, е необходимо да се създаде ефикасен диалог между
личните лекари, органите на местното самоуправление, регионалните здравни
инспекторати, здравните медиатори и активните в тази област неправителствени
организации. Целта на този компонент е да се облекчи достъпа до здравните услуги,
както и тяхното качество.
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Като част от комплексния подход е необходимо проектите да включват услуги,
създаващи възможност за общностно развитие, местни инициативи и обучения,
както и кампании сред приемащата общност, дейности, насочени към укрепване
на културната идентичност, които са в съответствие с националната и регионалните
ромски стратегии в рамките на приоритетна линия 2. В някои общини вече съществува
подобен модел, като там услугите се предоставят или на едно място, или чрез мрежа от
близо разположени центорве в сегрегираните райони. По този начин могат да се
осигурят комплексни услуги в сегрегираните райони, като те също така служат за
улеснен достъп до публични услуги, като здравеопазване, образование и социални
услуги. Те могат да влязат в ролята на „свързващи точки” на общественото обслужване
на централно и местно ниво и изолираните общности, които живеят в сегрегираните
райони.
КОЙ МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОЕКТИ?
Отговорността за изпълнението на проектите ще бъде на общините, които са
областни центрове. Програмата насърчава изграждането на партньорства между
няколко общини на територията на областта, които ще обединят усилията си за
прилагане на координирани мерки. Програмата дава възможност за изграждане на
партньорства между общините в рамките на една област, с цел постигане на по-добър
ефект на местно ниво.
Потенциални партньори в зависимост от вида изпълнявани дейности могат да
бъдат други общини на територията на областта, училища, университети, работодатели
и техните асоциации, професионални съюзи, центрове за обучение, лични лекари,
болници, неправителствени организации, органи на централната и териториална
администрация, които имат компетенции в сферата на образованието, здравеопазването
и социалното включване. Изключително важно е при избора на партньорите да се търси
устойчивост на създадените партньорства и приноса на всяка една от организациите
партньори към устойчивостта на резултатите по проекта.
СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
С цел гарантиране на ефективен и справедлив подбор на финансираните
проекти, както и ангажираност на местните власти, ще бъде използван следният подход
за изпълнение на програмата:
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I.

Звеното за управление на програмата, заедно с трите отговорни
министерства, формира експертна работна група, която определи
дейностите и критериите за финансиране на проектите. На база на анализ
на статистически данни и на предоставена от Министерство на труда и
социалната политика информация се отправя покана към всички 27
общини, които са областни центрове да изразят интерес и да представят
допълнителна информация за статуса и характеристиките на целевите
групи и първоначални концепции за разработване на проекти за
интеграция на роми и уязвими групи, които живеят в сегрегирани
квартали. На базата на оценката на предварителните концепции и
въпросниците независима експертна комисия ще подбере общините,
които ще разработят пълен вариант на своите проекти. За целта е
необходимо, общините, които желаят да подготвят предварителни
концепции да попълнят приложените въпросници (приложение 1) и
формуляр за концепция (приложение 2).

II.

При подбора на общините ще се приложат следните критерии:
Максималният брой точки е 100, като 30 точки е максималната оценка на
нуждите, изходните данни, за които се попълват във въпросника.
Останалите 70 точки са оценка на концепцията по приложените критерии
в оценителната таблица (приложение 3) При попълване на въпросника е
необходимо да се използват официалните данни от НСИ и данни от
обективно проверими източници. Съдействие може да получите от
регионалните структури на МТСП, МЗ и МОН и териториалните
структури на второстепенните им разпоредители.
Критерии за оценка на нуждите, спрямо данните от въпросниците:
1. Нетен коефициент на записване на децата в детските градини по
нисък от средния за страната – 82.1 среден за страната (НСИ, 2012)
2. Детска смъртност до 1 год. – относителен дял над средното за
страната – 7,8 на 1000 живородени (2012, НСИ)
3. Дял на ромското население над средния за страната
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4. Дял на ромското население, което живее в сегрегирани квартали
спрямо брой на населението по данни от преброяването –
самоопределили се като роми – НСИ, Национално преброяване 2011
за общината
5. Относителен дял на живородени деца при майки под 20 години - над
средно за страната – средно за страната 10.71
6. Нетен коефицент за записване на децата в училище – по- нисък от
средния за страната

Критериите за оценка на концепцията са както следва:
1. Съответствие на представена информация и анализ за наличието и
състоянието на целевата група с предвидените дейности
2. Предвидените дейности за финансиране по фонда в сферата на
образованието обхващат 100% от не обхванатите деца в детски градини –
5 точки, 75 % - 3 точки, 50% - 2 точки
3. Предвидените дейности в сферата на образованието обхващат 100% от
необхванатите деца в начален етап на образованието - 1-4 клас -5 точки,
75 % - 3 точки, 50% - 2 точки
4. Предвидените

дейности

за

здравеопазване

чрез

използване

на

партньорства са насочени към обхващане на максимален брой
представители на целевата група по отношение на регистрация при ОПЛ,
развитие и прилагане на политики по репродуктивно здраве и семейно
планиране - Работа в партньорство в областта на първична здравна
помощ и по прилагане политики по репродуктивно здраве и семейно
планиране – 5точки, Работа в партньорство в областта на първична
здравна помощ (с ОПЛ) или по политики за репродуктивно здраве и
семейно планиране – 3 точки, Работа в областта на първична здравна
помощ (с ОПЛ) – 2 точки
5. Проектът предвижда партньорства с други общини на територията на
областта
6. Проектът надгражда реализирани общински проекти
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7. Предвидените дейности отговарят на областната и/или общинска
стратегия за интеграция на роми
8. В дейностите по проекта са включени представители на целевата група в
риск от трафик на хора
9. Целите и дейностите, формулирани в концепцията, са резултат от широки
консултации и активна ангажираност на представители на общността и на
местни

заинтересовани

страни,

в

сферата

на

образованието,

здравеопазването и социалното включване.
10. Общински инициативи заложени в концепцията, които могат да допълнят
постигането на интеграционния ефект на проекта, като напр. мерки за
заетост и мерки за подобряване на жилищните условия - мерките имат
комплексен характер и включват мерки за заетост и подобряване на
жилищните условия 5 точки, мерките са само в една от двете сфери 3
точки
11. Предвидените мерки по проекта
целевите общности, както и

ще допринесат за интегриране на

за процеса на десегрегиране на квартал

и/или част от квартал, който обитават
12. Проектът предвижда устойчивост на резултатите след приключване на
дейностите - гарантирането на устойчивост включва всички дейности 5
точки, гарантирането на устойчивост покрива част от дейностите 3 точки
13. Общината има реализирани успешни предходни проекти - общината има
повече от 5 успешно изпълнени проекта за интеграция на роми 5 точки,
общината има повече от 3 успешно изпълнени проекта за интеграция на
роми 3 точки, общината не е изпълнявала такива проекти 0 точки
14. Проектът предвижда дейности за активно ангажиране на общността
15. Общината има готовност за съфинансиране на дейностите по проекта
чрез финансов или нефинасов принос
Максималният брой точки за концепциите е 70 точки, като всеки от
гореописаните критерии има различна тежест. Комплексната оценка на
предложението на общината ( макс. 100 точки) се формира общо, като се взема
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средноаритметичния сбор от оценките на всеки един от независимите
оценители.

Изпълнението на програмата изисква задължително интегрирани

III.

проекти в сферата на образованието и здравно-профилактичните
дейности. При планиране на дейностите в концепцията е важно са да се
има предвид, че подробните проекти, които ще се разработят ще изискват
детайлно описание на дейностите, целевите групи, планираните резултати
и индикатори за измерване и подробен бюджет. След одобрение на
проектите от стана на Управителния съвет на фонда и Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество, Министерство на труда и
социалната политика ще пристъпи към подписване на договори.
Мониторинг и контрол по изпълнение на проектите ще се осъществява от
звеното за изпълнение на програмата и МТСП. Продължителността на
проектите може да бъде до 3 години. Инфраструктурните дейностите за
предоставяне на интегрираните услугите не трябва да имат превес над
дейностите по предоставяне на самите услуги.

ПРИМЕРНИ

ДЕЙНОСТИ

В

СФЕРАТА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ПРИОРИТЕТНА ЛИНИЯ

НА

ДОСТЪП

ДО

ОБРАЗОВАНИЕ

И

1:

I. Обхват и задържане на децата в образователната система:
1. Дейности, насочени към максимален обхват на децата от ромски
произход и от други уязвими групи от 3 до 5-годишна възраст в детски
градини:
-

вкл. и чрез строителство или ремонт на съществуващи сгради ;

-

обзавеждане и оборудване

- обучение на педагогически персонал;
2. Дейности, насочени към обхват в детските градини на всички деца,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка (5-7-годишна
възраст);
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3. Разработването на услуги за развиване на родителските умения с цел
подпомагане ранното детско развитие и социализация. Организиране на
кампании за повишаване на осведомеността на ромските родители относно
ползите от образованието;
4. Дейности, насочени към обхват на всички деца, подлежащи на
задължително училищно образование (7-16-годишна възраст) с особено
внимание към децата, обучаващи се в начален етап – І-ІV клас;
5. Подкрепа за ранно диагностициране на деца със СОП от ромска общност
и от други уязвими групи и за успешното им интегриране в образователната
система;
6. Превенция на отпадането от детска градина и училище (вкл. превенция на
ранните бракове и ранното майчинство);
7. Организиране на допълнителни занимания по учебни предмети за деца,
които сериозно се затрудняват при усвояването на учебния материал;
8. Дейности за повишаване качеството на образованието в детските градини
и училищата, посещавани предимно от ромските деца;
9. Консултиране на родителите, чиито деца не посещават редовно детска
градина или училище;
10. Реинтеграция на отпаднали деца и ученици в образователната система;
11. Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за
които българският език не е майчин;
12. Осигуряване на условия и ресурси за обхващане на учениците от ромска
общност и от други уязвими групи в целодневна организация на учебния ден;
13. Включване на учениците от ромски произход и от други уязвими групи в
извънкласни и извънучилищни дейности;
14. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците;
15. Подкрепа за продължаване на образованието в гимназиална степен на
образование.
16. Подкрепа за извънкласни и извънучилищни, дейности, насочени към
десегрегация
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17. Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда

II. Изграждане на положителни обществени нагласи за процеса на образователна
интеграция:
1. Дейности, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи,
основани на етнически произход и културна идентичност.
2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата и
учениците от ромски произход от обособените по етнически признак детски
градини и училища чрез поетапен прием в детски градини и училища извън
ромските квартали;
3. Подкрепа на процеса на образователната интеграция и на социалното
включване чрез оптимизация на мрежата от детски градини и училища;
4. Съвместни дейности между родителите на ромските деца и останалите
родители.

III. Подобряване на условията на достъп до първично здравеопазване
1. Засилване позицията на здравния медиатор (обучения, откриване на нови
бройки към общините и т.н.), както и връзката му с ОПЛ, РЗИ, НЗОК и
общинските социални служби;
2. Изготвяне на списък от нерегистрирани лица при ОПЛ от целевата група
с осигурителни права и на списък на лица без здравно-осигурителни
права от целевата група;
3. Работа с целевата група относно важността да имат ОПЛ и да
регистрират децата си и членовете на домакинството със здравноосигурителни права;
4. Провеждане на информационни кампании сред целевата група за
здравноосигурителните им права и задължения като пациенти;
5. Провеждане на профилактични прегледи и на разяснителни кампании за
значението на този вид прегледи сред целевата група;
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6. Провеждане на регулярни срещи с младите майки с цел разясняване
значението на имунизациите за новородените и децата;
7. Обучения на ОПЛ за работа с ромската общност и социално уязвими
групи;
IV. Подобряване на майчинското и детското здраве чрез предлагане на неонатални
и педиатрични услуги на целевата група, както и развитие и прилагане на
политики на репродуктивно майчинско здравеопазвани и семейно планиране
1. Принос за развитието на политики и дейности за ранно детско развитие за
децата от 0 до 3 г. от целевата група;
2. Разясняване необходимостта от семейно планиране и ползите от него
(превенция на изоставяне, рискове при ранни раждания, аборти,
превенция на трафик на бебета, превенция на трафик с цел сексуална
експлоатация, значение на контрацепция и др.);
3. Работа

с

жените

от

общността

по

разясняване

значението

на

репродуктивното здраве;
4. Осъществяване на АГ прегледи в населени места с компактно ромско
население и предоставяне на контрацептивни средства на желаещи лица
от общността;
5. Въвеждане на часове по здравно и сексуално образование в училищата,
посещавани предимно от ромските деца;
6.

Подкрепа на дейности по превенция и контрол на ХИВ/ППИ, хепатит В и
С сред общността;

7. Развиване / изработване на общински стратегически документи в областта
на репродуктивното здраве (с фокус: изготвяне на система от медицински
услуги за развитие на репродуктивното здраве, развитие на услуги по
семейно планиране)
8. Подобряване на системата за препращане на жени за получаване на
болнично лечение и други специализирани болнични услуги;
9. Подобряване на медицинските услуги за наблюдение на бременни жени и
жени в постродилния период;
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ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ВТОРАТА ПРИОРИТЕТНА ЛИНИЯ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА

СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ :



Дейностите, свързани с правата и информираността (напр. застъпничество,
медийни кампании и инициативи за повишаване на обществената
информираност, популяризиране на позитивни примери и т.н.)



местни инициативи и обучения, както и кампании сред приемащата
общност, които са в съответствие с националната и регионалните ромски
стратегии



Общностно развитие и гражданско участие



Дейности за информиране на обществеността, свързани с изпълнението на
дейностите по линия 1.

КАК ОБЩИНИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КОНЦЕПЦИИТЕ СИ?
С цел набиране на информация за здравно-образователните характеристики и
социалния статус на целевата група е необходимо общините да попълнят
предоставения въпросник. Концепцията за проект се разработва в предоставения
формуляр, като е необходимо ясно да се опишат предвидените дейности, като
посочените по-горе примерни дейности не са изчерпателни. При подготовка на
концепциите е и от ключово значение, съобразяването им с областните и общинските
стратегии за интеграция на роми. При планиране на проектните дейности е важно да не
се допусне двойно финансиране с други проекти, които се изпълняват или ще бъдат
изпълнявани на територията на сегрегирания квартал, независимо от финансовия
източник.
Моля да изпратите подписан и сканиран формуляра на въпросника и на
концепцията, писмата за подкрепа от партньорите по ел. поща на адрес:
rif@mlsp.government.bg не по-късно от 17.02 2014 г. края на работния ден 17:30 часа.
При необходимост от допълнителна информация или въпроси, свързани с
инструкцията за подготовка на концепцията или въпросника, може да се обръщате към:
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Зорница Русинова – ръководител екип – z.roussinova@mlsp.government.bg и Лилия
Гунева – експерт – lgouneva@mlps.government.bg
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