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

Формуляр за оценка
Кандидат.........................................................................................................
Съответствие със задължителните условия съгласно указанията
№

1.
2.
3.

Изисквания
Предложението е подадено в срок
Приложени са попълнен въпросник и формуляр
за концепция
Приложени са писма за подкрепа от партньорите

Да

Не

№

Критерии за оценка на нуждите, в
съответствие с данните от
въпросник

Макси
мална
оценка

1.

Нетен коефициент на записване на
децата в детските градини по нисък
от средния за страната – 82.1
среден за страната (НСИ, 2012)

5

2.

Детска смъртност до 1 год. –
относителен дял над средното за
страната – 7,8 на 1000 живородени
(2012, НСИ)

5

3.

Дял на ромското население над
средния за страната

5

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

Над 50% - 5 точки
Между 30 – 50% - 3 точки
Между 10 – 30% - 1 точки
Под 10% - 0 точки
5.

Относителен дял на живородени
деца при майки под 20 години- над
средно за страната – средно за
страната 10.71

5

Въпросник,
приложение
1

Оценка

Коментар на оценителя

6.

Нетен коефицент за записване на
децата в училище – по- нисък от
средния за страната -

5

7 – 10 години (95.4 средно за
страната) - 3 точки
11 – 14 години (81 средно за
страната) – 2 точки
0 точки ако са по-високи и по двата
критерия
Общ брой точки

30

№

Критерии за оценка на
концепцията

Макси
мална
оценка

Формуляр
за концепция
приложение
2

1.

Съответствие
на
представена
информация и анализ за наличието
и състоянието на целевата група с
предвидените дейности

5

т. 1 и 2

2.

Предвидените
дейности
за
финансиране по фонда в сферата
на образованието обхващат 100%
от необхванатите деца в детски
градини – 5 точки

2x5

т. 4

75 % - 3 точки
50% - 2 точки

Оценка

Коментар на оценителя

3.

Предвидените дейности в сферата
на образованието обхващат 100%
от необхванатите деца в начален
етап на образованието - 1-4 клас -5
точки

5

т. 4

5

т. 5, 9 и 10

2

т. 10

75 % - 3 точки
50% - 2 точки
4.

Предвидените
дейности
за
здравеопазване чрез използване на
партньорства с НПО, здравни
медиатори
и/или
други
организации/институции
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
планиранеРабота 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 партньорство
с други общини на територията на
областта

6.

Проектът надгражда реализирани
общински проекти

5

т. 12

7.

Предвидените дейности отговарят
на областната и/или общинска
стратегия за интеграция на роми

2

т. 2

8.

В дейностите по проекта са
включени
представители
на
целевата група в риск от трафик на
хора

3

т. 3, 4,5 и 8

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.

5

т. 8 и 15

5

т. 13

5

т. 6

10.

11.

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
Предвидените мерки по проекта
ще допринесат за интегриране на
целевите общности, както и за
процеса на десегрегиране на
квартал и/или част от квартал,
който обитават

12.

13.

14.
15.

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
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
Проектът предвижда дейности за
активно ангажиране на общността
Общината има готовност
съфинансиране на дейностите по
проекта чрез финансов или
нефинасов принос
Общ брой точки

Име на оценителя:
Подпис:
Дата:

5

т. 14

5

т. 11

3

т.15

5

т. 16

70

