ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2014-2017)

I.ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на Община Твърдица за подкрепа на интеграционните политики за периода 2014-2017 година дефинира
необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на
нарастващите потребности на маргинализираните групи в Общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове,
регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава
на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.
II.АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНАТА.
Населението на Община Твърдица по данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. е 13 804
души.
Етническа структура на Община Твърдица (на доброволно отговорилите по време на преброяването) към 01.02.2011 г.
Общ брой на населението за Общината
В това число самоопределили се
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се самоопределят
Неотговорили

13 804
12 965
9 359
1 287
2 100
82
137
839

Етническата група на българските граждани от ромски произход в Община Твърдица е значителна и броят й е около 30% от общия брой
на населението. Тъй като официално не могат да бъдат преброени ромите в Общината, защото голяма част от тях се самоопределят като
българи, тази информация се взема приблизително от служба ГРАО на Общинска администрация Твърдица.
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III. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ
1.ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
През 2014 година промени в мрежата от детски и учебни заведения в община Твърдица не са настъпили. Продължават да действат
7 общински детски градини ( 6 ЦДГ и 1 ОДЗ ) и 6 общински училища ( 2 СОУ, 2 ОУ и 2 НУ ). Три от общинските училища: СОУ
гр.Твърдица, СОУ гр.Шивачево и ОУ с. Бяла паланка - са средищни, като същевременно училището в с. Бяла паланка е защитено. По
селища те се разпределят както следва:
- гр. Твърдица – 1 ОДЗ, 1 ЦДГ, 1 СОУ, 1 НУ;
- гр. Шивачево – 1 СОУ, 1 ЦДГ;
- с. Сборище – 1 ЦДГ, 1 ОУ;
- с. Бяла паланка - 1 ОУ, 1 ЦДГ;
- с. Оризари – 1 НУ, 1 ЦДГ;
- с.Жълт бряг - 1 ЦДГ.
През учебната 2014-2015 година в детските градини са обхванати 555 деца. Този брой бележи увеличение спрямо учебната 20132014 година, през която броят на децата е бил 531.
В училищата през учебната 2014 - 2015 година са приети за обучение 1690 ученици. Този брой също бележи завишаване като през
учебната 2013-2014 година е бил 1654.
Не са настъпили промени в етническата принадлежност на децата. В с. Бяла паланка и с. Жълт бряг се обучават деца от турски
етнос. В гр.Твърдица, гр.Шивачево, с. Сборище и с. Оризари се обучават деца от български и ромски произход. Запазва се тенденцията
за увеличаване броя на децата роми спрямо тези от турски и български произход. За учебната 2014-2015 година в подготвителните групи
в детските градини са приети 299 ромски деца, 64 българчета и 27 деца от турския етнос. Не по-различно е положението и в училищата –
1140 роми, 453 българи, 97 турци.
В Общината няма сегрегирани детски градини и училища. Но тенденцията родителите на българските деца от с. Оризари и с.
Сборище да ги изпращат към общинския център и гр. Шивачево, която се запази и тази година, определя и съставът на паралелките в
училищата в тези селища, който е 100% ромски.
За по- пълното обхващане на подлежащите 5 и 6-годишните деца от общината в ЦДГ с. Сборище, ЦДГ гр. Шивачево и ОДЗ гр.
Твърдица са разкрити допълнителни подготвителните групи. Подготвителни групи са разкрити и в СОУ „Н.Рилски” гр. Твърдица. Броят
на необхванатите ромски деца намалява, който за учебната 2014-2015 година е 26. Това са деца от семейства, които са напуснали
територията на общината или деца, чиито родители са в чужбина и са оставени на грижите на възрастни хора.
Като се проследява броя на ромските ученици в общинските училища се налага извода, че необхванати няма. Но тук проблемът е с
отпадане на част от ромските деца през учебната година. Така през учебната 2013-2014 година от СОУ „Н. Рилски” гр. Твърдица, СОУ
„Г.Каравелов” гр. Шивачево и ОУ „Н.Прокопиев” с.Сборище са отпаднали 57 ученици. Причините за това са различни, но най-вече за
нередовно посещение в училище. Все още е малък броя на ромските ученици завършили средно образование. За учебната 2013-2014
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година само 6 са се дипломирали в СОУ ”Н.Рилски” гр. Твърдица. Някои момичета от тях са приети за студенти, но поради това че се
омъжват това не се случва. Така че и тази тенденция за липса на ромски младежи с висше образование се запазва. В училищата има
възможност чрез индивидуална и самостоятелна форма на обучение да се завърши даден клас или степен на образование. При
необходимия брой желаещи може да се провежда и вечерно обучение.
Интеграцията на ромските деца от Община Твърдица е продължителен процес, който не е преставал и продължава да се
осъществява макар и с не малко трудности. Целта е да се намали неграмотността сред тях, да бъдат включени пълноценно в учебновъзпитателната дейност на детските градини и училищата, да получат съответното образоване и социални умения, които ще им дадат
шанс за реализация в живота. Затова наред с учебния процес те се включват разнообразна извънкласна работа и дейности по проекти.
През учебната 2013-2014 година детските градини и училищата работиха по следните спечелени проекти:
- НП „С грижа за всеки ученик”- модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителни групи”;
- проекти „Ръка за ръка” и „Играем и творим заедно” - осигуряване на равен достъп до качествено образование и интеркултурно
образование3;
- НП „На училище без отсъствия”- намаляване броя на отсъствията и интегриране на отпадналите;
- проект „Включващо обучение” насочен към ромските деца;
- проект „УСПЕХ”-по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- осмисляне свободното време на учениците;
- проект BG051PO001-3.1.06 – „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес”. Повечето от проектите продължават и през новата 2014-2015 година.
Възрастните роми се включват в проект „Нов шанс”.
2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Системата за здравно обслужване на населението в десетте селища от Община Твърдица е добре организирана и в значителна степен е
обезпечена материално и кадрово.
Запазва се тенденцията на намаляване и на застаряване на населението в общината. Същевременно процентът на ромската общност
спрямо останалото население се увеличава. Това се дължи на по-голямата раждаемост сред този етнос.
От месец февруари 2014 г. в Общината има назначени двама здравни медиатора, които обслужват населението в гр.Твърдица и
гр.Шивачево.
Здравната култура в гр. Шивачево на ромите е на много ниско ниво. Причината за това е ниската образованост на ромското население и
незаитересоваността за здравна информация в различните насоки. В гр.Шивачево се наблюдава наличие на малолетни многодетни
майки. Малолетните майки водени от своите родители и близки посещават АГ от ранните месеци на бременността за да се избегнат
спонтанните аборти. Част от квартала, която е доста маргинализирана и те не могат да си позволят посещения при АГ, поради финансови
затруднения. Благодарение на сътрудничеството между институциите се полагат медицински грижи и за здравно неосигурените
бременни. Заболеваемостта в гр.Шивачево е доста голяма, наблюдават се много заболявания на дихателната система, чернодробни и
онкологични заболявания. Това се дължи на непълноценния начин на хранене, нездравословния начин на живот и бедността поради
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безработицата. Един от основните проблеми в квартала е хигиената. Някои части от квартала нямат водоснабдяване и канализации.
Поради увеличаването на ромското население в една къща живеят няколко семейства, липсата на хигиенни навици водят до увеличаване
на процента на заболявания. Не се наблюдава проблем с имунизациите в гр.Шивачево за което съдейства и училищния фелдшер, отчита
се нужда за по-често посещение на педиатър.
Причините за заболеваемостта в гр.Твърдица са най-вече нездравословния начин на живот, непълноценният начин на хранене,
безработицата. Невъзможността на хората на време да се сдобият с медикаменти. Друг рисков фактор сред ромската общност е и лошата
хигиена, лошите условия на живот при които някои от ромските семейства живеят. Това също води до заболеваемостта на ромите в
кварталите. Рисков фактор при ромите са ранните бракове и това, че ромските майки не знаят за имунизации с който могат да
предотвратят много от болестите при децата. Здравните медиатори правят беседи с млади майки и бременни жени за предпазване от
нежелана бременност за това колко са важни имунизации за децата, как да се грижат за себе си и децата си.
3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”
Живеещите в Община Твърдица граждани в ромските махали са 30 % от населението на Общината или около 4 900 души.
Разпределението им по квартали в следните населени места е както следва:
- гр. Твърдица, кв. „Изток” и в покрайнините на кв. Козарево - около 2 200 души;
- гр. Шивачево - 1 610 души;
- с. Сборище - 990 души;
- с. Оризари -100 души.
Части от местата, където живеят ромите са придобили вид на гета. В по-голямата си част живеят капсулирано, бедно и са на път да се
маргинализират. Значителна част от изградените жилищни сгради са незаконни - изградени върху чужда земя. Често в една къща живеят
по няколко семейства, с две, три или повече деца. В кварталите има изградена система за сметопочистване. Липсва канализация.
В момента ново отредени терени за жилищно строителство с одобрен ПУП в местата населени с гражданите от ромски произход има
само в гр. Твърдица, кв. „Изток”. По – заможните роми си закупуват вече частни имоти и си строят жилища.
В гр. Твърдица и гр. Шивачево законно изградените жилища в кварталите са сравнително добре благоустроени. В сравнение със селата над 80 % от жилищата в градовете притежават законово стандартните елементи – електричество и вода. Такива липсват само в незаконно
изградените жилища.
Голям процент от ромите обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия.
Начинът на живот на ромите да живеят в тясна семейна общност, възпрепятства тяхната интеграция.
През 2013 г. в гр. Твърдица са продадени 21 парцела в кв. „ Изток ” на нуждаещи се ромски семейства, а през 2014 г. до момента са
закупени 5 парцела в кв.”Изток” и 4 парцела в регулацията на града.
4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”
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Данни за общия брой на безработни и делът и броят на хората от ромски произход в Община Твърдица
Показатели

1 Общ брой регистрирани безработни
от тях от ромски произ ход
дял на ромите от регистрираните безработни
2 Общ брой регистрирани младежи до 29 г.
от тях от ромски произ ход
2,1 от тях жени
2,2 младежи с висше образование
от тях от ромски произ ход
2,3 младежи със средно професионално образование
от тях от ромски произ ход
2,4 младежи със средно общо образование
от тях от ромски произ ход
2,5 младежи с основно и по-ниско образование
от тях от ромски произ ход
3 Брой лица включени по програми и мерки за заетост
от тях от ромски произ ход

2012

1393
325
23,33
397
114
157
14
0
17
4
25
6
342
238
399
94

2013

1445
648
44,84
400
211
155
13
0
19
2
29
2
339
319
398
158

до
30.09.2014
г.
сред номесечни
д анни

1721
978
56,83
451
308
167
8
0
20
2
32
4
390
303
143
19

Динамиката на равнището на безработица за периода 2012-2014 г. в Община Твърдица, обслужвана от ДБТ – Нова Загора показва
тенденция на повишаване броя на регистрираните безработни търсещи работа лица. За Община Твърдица броят на регистрирани
безработни лица расте от 1393 по средногодишни данни за 2012 г. до 1721 средно месечно за 2014 г.
Брой включени в заетост по програми и мерки за заетост, в т.ч. лица от ромски произход за 2012 г., 2013 г. и до 30.09.2014 г. в
Община Твърдица
От общо 797 лица включени в програми и мерки за субсидирана заетост за периода 2012-2013 г. 252 са лица, самоопределили се от
ромски етнос.
Към 30.09.2014 г. от общо 143 лица средно месечно 19 лица самоопределили се от ромски етнос са работили по програми и мерки за
субсидирана заетост.
Ниският образователен ценз и липсата на квалификация, затруднява трудовата реализация на първичен пазар на труда, поради което
основната алтернатива на лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки финансирани от държавен бюджет или със
средства от Европейския социален фонд. Временният характер на предлаганата заетост по всички социални програми, обаче определя и
краткосрочните резултати от тяхната реализация. Ето защо следва да се търси трайно решение на проблема със заетостта на населението
чрез създаване на условия за развитие на местната икономика и насърчаване предприемаческата инициатива и инвестиции.
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5.ПРИОРИТЕТ ”ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА”
През 2013 година от МКБППМН не са установени противообществени прояви свързани с насилие на расова, верска и етническа
омраза.
Съвместната дейност на МКБППМН с отдел „Закрила на детето” е насочена към оказване на конкретна помощ на децата от
крайно бедните ромски семейства. С родителите се работи за повишаване на тяхната отговорност към децата си, които от краен
недоимък извършват дребни кражби. Трайни резултати трудно се постигат, защото при тези семейства са най-често многодетни и трудно
преживяват от една социална помощ до следващата, при тях възпитанието на децата е последен проблем като родителско задължение.
Това положение е всеизвестно, но именно в такива семейства е основният контингент на малолетни и непълнолетни извършители на
противообществени прояви.
През 2013 г. МКБППМН е разгледала 9 възпитателни дела и 1 отложено след отчетния период поради неявяване на
непълнолетния и неговите родители. Децата с разгледани възпитателни дела са 13. Най-честите проблеми при образуване и разглеждане
на възпитателните дела са свързани с неявяването на родители и деца на определената дата. Налага се повторно да се уведомяват или да
се доведат с полиция. В помощ на комисията е представителят на ромската общност, който съдейства за навременното явяване на
родителите на извършителите на противообществени прояви.
Наложените възпитателни мерки през годината са:
- „предупреждение”- 8;
- „поставяне под възп.надзор на родителите…” – 4;
- „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”-3;
- „забрана на срещи и контакти с определени лица” – 2;
- „извършване на определена работа в полза на обществото” – 4.
- „предупреждение за настаняване…”- 1.
През месец май представители на местната комисия участваха в съвместна проверка с органите на РУ „Полиция” Твърдица за
спазване на вечерния час. Не бяха констатирани нарушения. Редовно комисията се информира за съставени наказателни постановления
от полицията на непълнолетни от общината.
През 2013 година средствата от Министерството на финансите са разчетени за двама обществени възпитатели. На 2 непълнолетни и
1 малолетен бяха определени обществени възпитатели.
Общината бе включена в проект на УНИЦЕФ за работа със семействата на деца, извършили противообществени прояви. Проведени бяха
срещи с родителите на тези деца, посетени бяха и техните домове за констатиране на условията, при които живеят.
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6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”
На територията на Община Твърдица има 9 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалища :
„Св.Св. Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица
„Просвета 1898”гр. Шивачево
„Развитие 1928” , кв. Козарево
„Просвета 1910” в с. Сборище
„Пробуда 1928” в с. Оризари
„П.Хилендарски 1928”с. Червенаково
„Св.Св. Кирил и Методий 1937” с. Боров дол
„Нова светлина 1947”с. Жълт бряг
„Нов път 1948”с. Бяла паланка
Читалищата организират прояви по повод всички национални празници и някои празници от традиционния народен календар. Основна
грижа на читалището е и библиотечно обслужване на учащите се с необходимата учебно – помощна литература.
На територията на Общината функционират 4 глобални библиотеки „Просвета 1898” гр. Шивачево, „Развитие 1928” кв. Козарево,
„Просвета 1910” в с. Сборище и „Пробуда 1928” в с. Оризари, като в тези селища се дава възможност повече хора да имат достъп до
Интернет.
Читалищата в Община Твърдица не са разположени в квартали с компактно ромско население. Вратите на читалищата и техните
библиотеки са отворени за всички български граждани. Участието им във формите на художествената самодейност в читалищата е
според желанието и потребностите независимо от техния етнос.
В някои селища (Оризари, Боров дол, Сборище) в младежките и детските танцови състави участват и самодейци от ромски произход.
Това са единични случаи, но като цяло ромите не проявяват интерес към работата в читалищата. Влияние върху тяхната мотивация
оказва може би и това, че за участието в различните форми се внася месечна такса.
Детският фолклорен празник „Пролетни игри и обичаи-Цветница” (от 1994 до сега) ежегодно представя пролетната обредност на
етническите групи, което дава възможност за тяхно участие. В традиционния коледен базар, организиран от Община Твърдица и НЧ „
Св.Св.Кирил и Методий 1914” гр. Твърдица всяка година участват и деца-роми в конкурса за обредни хлябове и сурвакници.Те са
активни участници в спортните прояви, организирани от Общината по случай празника на града, 14 октомври - Петковден.
В състезанието „Най-добър в професията дървосекач” по случай празника на Твърдица от 2012 г., до сега участват дърводобивни фирми
от ромския етнос.
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IV. ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1.Повишаване на
обхвата на ромски
деца в
предучилищното
образование

1.1.Максимален
обхват на
ромските деца в
детските градини
и ранното им
адаптиране в
системата на
предучилищното
образование

1.2.Намаляване до
минимум на
отпадналите
ученици в основна
степен на
образование

1.1.1. Системна
работа за повишаване
на отговорността на
ромските родители за
овладяване на
българския език от
техните деца
1.1.2.Ремонт и
подобряване на
техническото
оборудване на
съществуващите
детски градини
1.2.1. Провеждане на
допълнителни занятия
с деца от етническите
малцинства,
застрашени от
отпадане от училище
1.2.2."Училище за
родители" провеждане на
обучения и дискусии
с родители за

Източник

Индикатори

Детски градини,
НПО

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджетите на
институциите

Брой
обхванати
ромски деца

Община Твърдица
Детски градини

2014-2017 50 000 лв.

Национални
програми

Брой
извършени
ремонти

Община Твърдица
Училища,
НПО,
Читалища

2014-2017 9 000 лв.

Делегирани
бюджети,
Централен
бюджет

Училища,
НПО,
Община Твърдица

2014-2017 1000 лв.

Бюджет на
Училища

Брой
обхванати
ученици от
ромски
произход
застрашени
от отпадане
Брой
родители
включени в
дейности за
превенция на
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подпомагане на
образователния
процес в условията на
мултикултурна среда,
ограничаване на
преждевременното
напускане на
училище, за
толерантност във
взаимоотношенията
между различните
етноси

отпадането

1.2.3. Изработване на
годишни училищни
програми за
превенция на
отпадането във
всички училища

Училища

2014-2017 900 лв.

Делегирани
бюджети

Брой деца,
включени в
дейности за
превенция на
отпадането

1.2.4. Осигуряване на
възможност
отпадналите
ученици да завършат
клас,етап и степен на
образование чрез
самостоятелна форма
на обучение или
вечерно обучение
1.2.5. Засилена
агитация сред
ромските семейства,
относно ползата от
образование на децата

Училища

2014-2017 Делегирани
бюджети

МОН

Брой
завършили
ученици

Училища,
Училищни
настоятелства,
Община Твърдица

2014-2017 Не са
необходими

Брой деца
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2.Обучение в дух
на толерантност

1.3.Прилагане на
разнообразни
форми за работа с
възрастни
отпаднали от
училище
2.1.Въвеждане на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование

им, в сътрудничество
между ръководствата
на училищата с
ромските лидери и
пастори
1.2.6. Формиране на
училищни
настоятелства с
активното участие на
ромски родители в
училищата
1.3.1. Включване на
възрастни роми в
програми за
ограмотяване: Проект
„Нов шанс за успех” трети етап
2.1.1.Разширяване на
обхвата на групите по
СИП » Фолклор на
етносите».Участие в
национални прояви.

Училища

2014-2017 Не са
необходими

Училища,
ДБТ Нова Загора

2014-2017 20 000 лв.

ОП »Наука и
образование за
интелигентен
разтеж»

Училища

2014-2017 3000 лв.

Европейски
програми и
фондове

Брой
родители
участващи в
училищни
настоятелств
а
Брой лица
преминали
обучение

Брой
разкрити
групи

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Финансиране
Цели

Задачи

1. Превантивни 1.1. Гарантиране
грижи
за на майчино
майчино
и здравеопазване и

Дейности

Отговорна
институция

1.1. Проследяване на Общопрактикуващи
бременността
и лекари,
медицински грижи за Здравни медиатори,

Времеви
период
2014-2017

Средства

Източник

Индикатори

ЕСФ

Брой
обхванати
бременни
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детско
здравеопазване

грижи за
бременни и
родилки

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

1.3. Редовно
провеждане на
профилактични
прегледи за
съответната
възрастова група.

неосигурените
родилки, консултации
с лекар, изследвания
за
рискови
бременности
в
услугите
за
наймаргинализираните
общности
1.2.1.Активно
издирване на
бременни жени и
насочването им с
оглед обхващането им
до 4 мес. на
бременността с
наблюдение от ОПЛ/
АГ и повишаване
сътрудничеството
между институциите

НПО

Лични лекари
РЗИ
Здравни медиатори

2014-2017 3000 лв.

Държавен
бюджет

1.3.1. Организиране
на периодични
профилактични
прегледи с мобилни
педиатрични
кабинети в населени
места с
преобладаващо
ромско население и
уязвими групи.

РЗИ
Лични лекари

2014-2017 20 000 лв.

Фондове на
ЕС,
Държавен
бюджет

Максимално
обхващане на
бременни с
преглед и
консултация с
гинеколог до
четвъртия
месец на
бременността
и
своевременна
хоспитализаци
я.
Проведени
прегледи на
лица от ромски
произход.
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1.3.2. Повишаване на
здравната култура на
населението от
ромски произход

2.2. Превенция и
контрол на ХИВ,
туберкулоза и
сексуално
предавани
инфекции, както и
нежелана
бременност сред
социално слаби
семейства,
включително и от
ромски произход.

2.2.1. Работа в
общността чрез
услуги по
консултиране и
насочване за
анонимно и безплатно
изследване за ХИВ и
сексуално предавани
инфекции, работа на
терен. Интерактивни
обучения за млади
хора по метода
„връстници” обучават
връстници”.
2.3.Намаляване на 2.3.1.Провеждане
бременностите в
беседи с
юношеска възраст подрастващите и
и профилактика на младите хора и с
вродени аномалии техните родители за
и наследствени
начините за
заболявания
предпазване от
нежеланна и ранна
бременност,рисковете
които крие тя и риск
от раждане на деца с
вродени аномалии,
наследствени болести

Лични лекари,
Здравни медиатори,
Община Твърдица
НПО

2014-2017 10000 лв.

Фондове на
ЕС

Компонент 7 на
Национална
програма
Превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН;
Община Твърдица
Училища

2014-2017 2000 лв.

Националн
а програма
за
превенция
и контрол
на ХИВ и
сексуално
предавани
инфекции
2008-2014
год.,
ЕСФ

Лични лекари,
Здр.медиатори,
РЗИ ,
Училища

2014-2017 9 000 лв.

Фондове на
ЕС

Проведени
беседи в
населени места
с
преобладаващо
ромско
население.
Обхванати
млади хора от
общността,
обхванати от
пакет услуги за
превенция на
ХИВ/СПИН.

Брой
проведении
беседи,
Брой
обхванати
млади хора и
техните
семейства
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3. Повишаване
на здравните
знания и
информираност
на ромското
население.

3.1. Обучение на
лица от ромската
общност за
техните
задължения и
права като
пациенти.

4.Разширяване
на мрежата от
здравни
медиатори в
Община
Твърдица

4.1.Да се осигури
здравен медиатор
за с.Сборище и
с.Оризари

и начини на
профилактика
3.1.1. Информиране
на лица от ромската
общност и уязвими
групи за
здравноосигурителни
те им права и
задължения и права
като пациенти.
4.1.1.Назначаване на
здравен медиатор за
селата с
маргинализирани
групи

Лични лекари
Здравни медиатори,
РЗИ
НПО

2014-2017 1000 лв.

Държавен
бюджет

Брой
информирани
лица.

Община Твърдица

2014-2017 1000 лв.

ЕСФ

Новоназначен
здравен
медиатор

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1.Подобряване
на жилищните
условия на
социално слаби
ромски и други
уязвими
семейства

1.1.Подобряване
на жилищните
условия в
кварталите с
ромско население

1.1.1.Благоустрояване
на алейни мрежи ,
зелени площи и
детски площадки
1.1.2.Определяне на
годни за жилищно
застрояване
поземлени имотиобщинска

Община Твърдица

2014-2017 120 000 лв.

Община Твърдица
МРР

2014-2017 283 дка

Източник

Индикатори

Общински
бюджет,
европейски
средства
Общински
бюджет

Брой детски
площадки,
благоустроен
и зони
Реално
определяне
на годни
имоти по
селища
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собственост в
регулация и извън
регулация

1.1.3. Изработване на
ПУП по населени
места-инвестиционно
проектиране
1.1.4.Подобряване на
техническата
инфраструктура,
асвалтиране на улици,
изграждане на
тротоари,
реконструиране и
изграждане на ВиК
мрежи

Община Твърдица
МРР

2014-2017 120 000 лв.

Община Твърдица
ПРСР

2014-2017 10 000 000
лв.

Общински
бюджет,
европейски
средства
Общински
бюджет,
ПРСР

180 дка
Твърдица
50 дка
Шивачево
32 дка
Сборище
21 дка
Оризари
Изработени 4
броя ПУП

Благоустроен
и улици и
тротоари –
км.

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1. Осигуряване
на достъп на
ромите до пазара
на труда.

1.1. Осигуряване
заетост на
уязвими групи
чрез обучение.

1.1.1. Организиране ДБТ Нова Загора, 2014-2017
на
обучителни Община Твърдица
курсове /курсове за
професионална
квалификация
на

Източник

Индикатори

Мерки,
Програми и
проекти

Брой лица
включени в
квалификацио
нни курсове
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безработни лица
1.1.2.Осигуряване на
възможна заетост, в т.
ч. стажуване и
чиракуване
1.2. Включване на 1.2.1. Включване на
ниско образовани ниско образовани и
и
неквалицифирани
неквалифицирани лица в схема, която
граждани в пазара комбинира
на труда
субсидирана заетост
през летните месеци,
обучение за
грамотност или
квалификация през
зимните месеци,
последващо
стажуване при
работодател
1.2.2. Включване на
роми в национални
програми и мерки за
заетост
1.2.3. Национална
програма „От
социални помощи
към осигуряване на
заетост”
2.1. Повишаване
2.1.1.Подкрепа на
капацитета на ДБТ работата на ромския
за работа в
трудов медиатор
ромската общност

ДБТ Нова Загора, 2014-2017
Община Твърдица

ОПРЧР

Брой
осигурени
работни места

Община Твърдица
ДБТ Нова Загора

2014-2017

ОПРЧР

Брой лица
изведени от
системата за
социално
подпомагане.
Брой
възрастни с
повишена
квалификация

ДБТ Нова Загора,
Община Твърдица

2014-2017

Държавен
бюджет,
ОПРЧР

Брой
осигурени
работни места

ДБТ Нова Загора,
Община Твърдица

2014-2017

НП”ОСПОЗ”

Брой
осигурени
работни места

ДБТ Нова Загора

2014-2017

Държавен
бюджет

Брой ромски
трудови
медиатори
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5.ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1. Подобряване
на
ефективността
на работа на
полицейски
служители,
служителите на
ДСП и общинска
администрация в
мултиетническа
среда при
спазване
стандартите по
правата на
човека

1.1 Повишаване на
квалификацията за
ефективна дейност
на полицейски
служители в
мултиетническа
среда.

2.Намаляване на
съжителствата/
браковете с
непълнолетни

2.1.Превантивна
дейност срещу
ранните бракове и
други
патриархални

Източник

Индикатори

1.1.1. Запознаване и
разясняване на
Наредба №1 на ОС
Твърдица сред
ромското население

РУП Твърдица,
Община Твърдица

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджета на
съответните
институции

Брой
беседи

1.1.2.Обучение по
правата на детето и
правата на човека в
училище

РУП Твърдица,
Община Твърдица
Училища

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджета на
съответните
институциит
е

Брой
обхванати
лица

1.1.3. Включване на
представители от
ромската общност в
общинската
комисията за борба с
противообществени
прояви на малолетни
и непълнолетни

Община Твърдица

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на Брой включени
бюджета на
представители
институцията

2.1.1.Подаване
сигнали за случаи на
ранни бракове

РУП Твърдица,
ДСП Сливен

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджета на
съответните
институции

Интензивна
работа на
социалните
работници при
работа на
16

навици

2.2. Съвместни
действия на
държавните
институции по
осъществяване на
контрол над
малолетните и
непълнолетните с
цел превенция и
намаляване на
проявите сред
лицата до 18г.
възраст

терен
и инспектор от
детска
педагогическа
стая в
училищна и
извънучилищн
а среда
2.2.1. Провеждане на
срещи между
институциите и
беседи в училищата
на територията на
Общината за
запознаване със
ЗБППМН и НК сред
малолетните и
непълнолетните.
Изнасяне на беседи
по въпросите за
агресията сред
подрастващите
тютюнопушенето и
употребата на
алкохол, домашното
насилие, общуването
в Интернет и т.н.;

Община Твърдица
Училища,
МКБППМН,
РУП ТвърдицаДПС

2014-2017 200 лв.
годишно

От бюджета
на
МКБППМН

Брой
проведени
срещи ,
Брой изнесени
беседи,
Брой
обхванати
лица.
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6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1. Постигане на
устойчивост в
резултатите на
културната
интеграция

1.1. Повишаване
на възможностите
за съхраняване на
ромските
традиции и
култура,неформал
но образование и
достъп до
културата чрез
читалищата

1.1.1.Популяризиране
на ромската култура
чрез мероприятия в
общинския културен
календар
1.1.2.Провеждане на
концерт,посветен на 8
април –
Международния ден
на ромите
1.1.3. Създаване на
групи по интереси в
читалищата.

Източник

Индикатори

Община
Твърдица,
Читалища,
Училища

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджета на
съответните
институции

Брой
проведени
мероприятия

Община Твърдица
Читалища,
НПО

2014-2017 300 лв.

Общински
бюджет,
Бюджет
читалища

Честване на 8
април с
концерт

Читалища,
Община Твърдица

2014-2017 Не са
необходими

В рамките на
бюджета на
съответните
институции

Брой
създадени
групи

V.МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Мониторинга се осъществява, чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия
документ, като ще бъдат включени и заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
.• Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се осъществява чрез изготвяне на административен доклад от
Община Твърдица.
• Докладът се представя ежегодно пред Общински съвет Твърдица.
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