ЗДРАВЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И
ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРОГРАМАТА

България е страната в Европа с най-висок
процент ромско население. Близо 10
процента от живеещите в България са роми и
те са третата по големина етническа група.
Голяма част от ромите нямат достъп до
качествено
предучилищно
и
начално
образование,
работа,
добри
жилища,
социални и здравни услуги и медицинско
обслужване. Малък брой ромски деца
посещават училище, което им затваря
вратите към пазара на труда и е основна
пречка за тяхното социално включване.
Младите ромски жени често са жертва на
ранни бракове и липса на осведоменост
относно семейното планиране и здравната
профилактика.
За да подкрепи българското правителство в
изпълнението
на
неговата
Национална
стратегия за интегриране на ромите (2012 –
2020), Швейцария предоставя финансиране на
Програмата Подкрепа за социалното включване
на ромите и други уязвими групи по две
приоритетни направления:
•
Интеграция на хората от ромската
общност в образователната и здравна системи.
•
Интеграция на хората от ромската
общност чрез засилване на ромската културна
интеграция и идентичност и участието на ромите
в разработването на политики и местни услуги

Намаляване на броя на децата, които отпадат от
предучилищно и начално образование, работа с
родители, учители и медиатори, първична и
репродуктивна
здравна
помощ,
семейно
планиране,
осведоменост
за
здравната
профилактика и овластяване на ромите са в
основата на интегрирани проекти, изпълнявани
под ръководството на шест големи общини и
техни партньори. Програмата е насочена към
ромски и други деца в уязвими позиции в ранна
възраст, като целта е да се увеличат шансовете
им за влизане в системата на образованието, а
по-късно и на пазара на труда. Специално
внимание се обръща на младите ромски жени и
семейства, за да се подобри достъпът им до
медицинско обслужване и да се повиши
осведомеността
им
относно
здравната
профилактика и контрола на раждаемостта.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Образование:
• Намаляване броя на отпадащите от училище
ромски деца и реинтеграцията им
• Подобряване качеството на преподаване в
училищата
• Подобряване на знанията по български език
на ромските деца с цел по-добра интеграция
• Повишаване осведомеността на родителите
за ползите от образованието
• Подобряване на услугите, предоставяни от
образователните медиатори и обучение на
педагогическия състав
• Устойчивост
на
всички
мерки
чрез
сътрудничество с централните власти
Здравеопазване:
• Подобряването на достъпа и качеството на
майчиното и детското здравеопазване
• Осведоменост по семейно планиране и
репродуктивната здравна помощ
• Увеличаване броя на здравните медиатори и
подобряване на работата им
Овластяване и осведоменост:
• Насърчаване на участието на ромските
семейства в живота на общността
• Укрепване на достъпа и стратегическия
подход на местната власт, учителите и
лекарите към ромската общност•

ЗА ПРОГРАМАТА НАКРАТКО
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
Интеграция, социално включване и
подобряване на условията за живот на роми
и други и уязвими групи
ДЪРЖАВА
България
ДЕЙНОСТИ:
Съвместно с партньори изпълняване на
проекти, свързани с образованието, здравето
и овластяването на ромите и другите
уязвими групи в България
СТРАТЕГИЯТА
ПРОГРАМАТА

В

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

Тематичният фонд е координиран от Звено за
управление на програмата, което е базирано в
Министерството на труда и социалната
политика. Министерството управлява гранта и
националното съфинансиране на проектите,
изпълнявани в рамките на Програмата.
Министерството
на
здравеопазването
и
Министерството на образованието и науката
също съфинансират Програмата и участват в
Управителния съвет. На местно ниво проектите
се изпълняват от партньорски екипи, водени от
общините и включващи детски градини,
училища,
здравни
центрове,
както
и
представители на гражданското общество.
На местно и на национално ниво Програмата
работи по създаването на пилотен модел,
използвайки швейцарския опит в участието на
гражданското общество като инструмент за
създаване на доверие и съпричастност.
Основните му характеристики са:
•
Интегриран и териториален подход:
дейности,
свързани
с
образование,
здравеопазване и овластяване, присъстват във
всички проекти
и са комбинирани с
инфраструктурни дейности
•
Швейцарското
финансиране
е
целенасочено и идва от един източник – така
се гарантира по-голяма гъвкавост и по-малка
административна тежест
•
Общините имат водеща роля, но са
подкрепяни и работят в партньорство
•
Програмата е разработена по начин,
който
гарантира
устойчивост
след
приключването
й
–
институционална,
финансова и икономическа
•
Гарантирана
е
хоризонтална
координация – създадена е активна мрежа за
общинско партньорство и обмени
•
Гарантирана
е
вертикална
координация – обмен отгоре-надолу и отдолунагоре на важни политики и практики

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Роми и други уязвими групи, изправени пред
същите проблеми в социалното включване
БЮДЖЕТ:
8'088'500 швейцарски франка
ШВЕЙЦАРСКИ ПРИНОС:
6'920'000 швейцарски франка
УПРАВЛЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯ:
 Офис за изпълнението на българошвейцарската програма за
сътрудничество
 Министерството на труда и
социалната политика
ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯ
Общините:
Бургас (вкл. Звездец, Средец)
Монтана (вкл. Габровница, Кошарник)
Пловдив (вкл. Куклен)
Русе (вкл. Ветово, Сеново, Иваново, Борово)
Сливен
Шумен (вкл. Ивански)
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
2013-2019

ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗОВ
Подкрепа за социалното включване на роми и
други уязвими групи
irina.faion@mlsp.government.bg
lgouneva@mlsp.government.bg

www.zovprogramme.bg

