ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА
РОМИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО(2021-2030)”
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на Община Полски Тръмбеш за периода 2022-2024 г. е в изпълнение на „Областна стратегия за равенство,
приобщаване и участие на ромите в Област Велико Търново (2021-2030)”. Той дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на
усилията на местната власт, НПО и местната общност към решаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи. В планът са залегнали
изискванията на нормативните актове, регламентиращи видовете услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им.
Планът за действие е съобразен със стратегическите цели, както на държавните и европейски политики, така и на целите на Община Полски
Тръмбеш по отношение на маргинализираните групи, а именно: подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи, преодоляване на
изолацията им, активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно социално поведение.
Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната
политика, насочена към уязвимите групи в Община Полски Тръмбеш.
Важен приоритет и грижа на Община Полски Тръмбеш са младите хора, грижите за тяхното отглеждане, възпитание, образование и професионална
реализация, като поставя в центъра на своята грижа проблемите на уязвимите групи.
Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по социалното включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на
общността. Основна част заемат дейностите по интеграцията на уязвимите групи.
Планът за действие на Община Полски Тръмбеш за интегриране на хората в уязвимо социално-икономическо положение отчита ситуацията на тази
общност в общината от социално - икономическа и демографска гледна точка. Той е разработен като отворен документ, който ще се актуализира,
допълва и изменя при необходимост.
Приоритетни области на действие в настоящият план са:
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЗАЕТОСТ
ПРИОРИТЕТ ІV: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА
ПРИОРИТЕТ VІ: КУЛТУРА И МЕДИИ
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ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативната цел на приоритет Образование е: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за
образователна интеграция и интеркултурно образование на деца и ученици, в т. ч за уязвими групи.
Образователната политика на Община Полски Тръмбеш е насочена към осигуряване на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на
етническа, расова или религиозна принадлежност.
Към настоящия момент на територията на Община Полски Тръмбеш образователните институции са:
 3 детски градини – 1 в град Полски Тръмбеш и 2- в с. Раданово и с. Петко Каравелово/с изнесена група в с.Куцина/ ;
 1 СУ в гр.Полски Тръмбеш - средищно
 2 Основни училища в с. Раданово и с. Петко Каравелово;
Всички деца от общината подлежащи на задължително училищно обучение. От селата, в които няма училища се превозват до средищното
училище СУ”Ц.Церковски” гр.Полски Тръмбеш с училищни автобуси.
В училищата и детските градини в общината успешно се обучават деца от всички етнически малцинства Родителите им участват в родителските
срещи и мероприятията, относно обучението и възпитанието на техните деца.
Важна задача на класните ръководители е привличането на родителите като съюзник на училището и приобщаването им към училищния живот.
Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия.
Редовно се информират за училищните мероприятия и учебно – възпитателния процес. Провежда се индивидуална работа както с учениците от
етническите малцинства, така и с родителите им, относно правата и задълженията на учениците, по въпроси за обучението и възпитанието, за
предотвратяване на евентуалното им отпадане от училище.
Целодневната организация на обучение в училище и осигуряването на обяд на учениците драстично решават проблемите с отсъствията на
ученици от социално слаби семейства.
По отношение на приоритет „Образование” в Община Полски Тръмбеш има все още някой нерешени проблеми, които могат да бъдат
формулирани, както следва:
- изоставане в училищните постижения и липса на мотивация за учене;
- липса на образование или ниска грамотност на родителите и убеденост в необходимостта от придобиване на степен на образование и
формирането му като приоритет;
- миграционни процеси;
- неупражняване на достатъчен родителски контрол, незаинтересованост и липса на такъв;
- нежелание за последващо обучение и др.
ПРИОРИТЕТ ІІ: 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.
Здравеопазването в Община Полски Тръмбеш е приведено със законовите изисквания за здравната реформа. Извънболничната медицинска помощ в
общината е представена от 9 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата или месеца по график се провеждат консултации от
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специалисти. В общината няма действаща болница, а населението ползва филиалът на спешна медицинска помощ. В гр.Полски Тръмбеш работи
Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Минерални бани-П.Тръмбеш ЕООД”.
Медицинското обслужване на децата в детските градини и училищата се осъществява от медицински сестри. Те организират и провеждат
трениннгови обучения и беседи по теми свързани с: превенцията на поведенчески рискови фактори (тютюнопушене, алкохол, ниска физическа активност
и други) и факторите на околната среда, профилактиката на заразните заболявания, лична хигиена, здрави зъби, дневен режим и други. В програмите на
медицинските специалисти от 2020 година е включена и темата за COVID -19, а именно спазване всички противоепидечни мерки в зависимост от
възрастта.
Подкрепа и информация по всички въпроси в сферата на здравеопазването се оказва от назначен здравен медиатор в Община Полски Тръмбеш.
Към момента като проблем в приоритет „Здравеопазване се очертава:
-здравна неосигуреност на част от уязвимото население в общината. В повечето случаи те прибягват до услугите на спешна медицинска помощ;
-ранна бременност при малолетни и непълнолетни майки;
-неосведоменост на родителите за преодоляване на проблемите на децата им със специални нужди, увреждания и заболявания.
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Равнопоставен достъп, подобряване реализацията на пазара на труда на лица от уязвимите групи и повишаване на дела на
заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване.
Интеграцията на специфичните социални групи и етнически малцинства чрез осигуряване на достъп до пазара на труда, по данни на ДБТ – Свищов за
2021 година се запазва тенденцията достъп до заетост да е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни:
-с основно и по-ниско образование – 195;
-в предпенсионна възраст – 118;
-с намалена работоспособност – 30
За да противодейства на тази негативна тенденция, Общинска администрация Полски Тръмбеш ежегодно участва в проекти по различни програми,
финансирани със средства от РБ, чрез Националния план за насърчаване на заетостта, Програмите за заетост насочени към неравнопоставените на пазара
на труда групи, в частност ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване доходи чрез полагане на труд, възстановяване на трудовите навици и
социална интеграция.
През 2021 година започнали работа по следните програми са:
- 8 по Регионална програма за заетост;
- 3 Активиране на неактивни лица;
- 5 Насърчителни мерки
- 14 по Програма за продължително безработни лица – аварийна група;
- 19 на първичен пазар.
- 38 по Закона за личната помощ
- 5 домашни санитари
- 15 социални асистенти
Към момента като проблем в приоритет „Заетост” се очертава:
Ниска образованост при хората от уязвимите групи;
Липса на интерес към някаква ангажираност и заетост;
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-

Ниско заплащане на труда, поради липса на квалификация, опит и образование.

ПРИОРИТЕТ ІV: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително на прилежащата техническа инфраструктура.
Голяма част от гражданите от уязвимите групи населяват частни жилища, намиращи се в покрайнините на населените места. Налице са лоши
битови и санитарно-хигиенни условия. Въпреки положените усилия на Община Полски Тръмбеш, изхвърлянето на битови отпадъци не винаги се
извършва в отредените за целта места и поставени контейнери. Част от жилищата са поддържани в добър вид, но в някой от тях, поради бедност е налице
лоша хигиена. Въпреки положени усилия от страна на институциите в Община Полски Тръмбеш и насочване на вниманието към поддържане на
обитаваното жилище и прилежащите територии с грижа на добър стопанин, при посещения в някой крайни квартали в населените места се установява, че
хигиенно-битовите условия не се подобряват. Като цяло жилищната база е сравнително запазена, но са необходими и инвестиции за ремонт на част от
жилищата.
Към момента, като сериозен проблем в приоритет Жилищни условия се очертава:
- Обитаването на една жилищна постройка от няколко семейства;
- Лоши битови условия;
- Неозаконено застрояване.
ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и
противодействие на проявите на нетолерантност
В Община Полски Тръмбеш не се допуска двоен стандарт в прилагането на действащото българско законодателство по отношение на уязвимите
групи. Утвърдени са толерантни междуетнически отношения чрез всички форми: култура, образование, спорт, заетост. Насърчава се равнопоставеността
между жените и мъжете и се осигуряване на предпоставки за успешна реализация на жените и майките от уязвимите групи. В общината не се допуска
дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или регистрирани жалби за нарушаване на общодопустимите правила и норми.
Постигането на устойчивост в отношенията и интегриране на уязвимите групи е приоритет в работата на Община Полски Тръмбеш.
Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи някои приоритетни области. Като най-съществен проблем по отношение спазването на
обществения ред, може да се посочи нарушенията на тишината, предимно през летния сезон и най-вече при организиране и провеждане на тържества на
открито.
Важен елемент за осъществяване на интеграционната политика е работата в посока преодоляване на негативните стереотипи. Това може да стане
с участието на цялата общественост, включване и на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на европейски, национални и местни
политики, инициативи за популяризиране на културната идентичност на етническите общности, на добрите примери, постижения и други.
ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА И МЕДИИ
Оперативна цел:Подобряване на условията за равнопоставен достъп на общността до обществения културен живот, съхранение и популяризиране
на традиционна култура на различните етноси, като фактор за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на предразсъдъците към
уязвимите групи в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността.
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Общината има готовност да продължи своята дейност за защита правата на човека, неговото материално и нематериално наследство, без да се засягат
националните ценности, бит и традиции в името на цялостното духовно обогатяване.
На територията на Община Полски Тръмбеш функционират 14 читалища. Читалищата са създадени от самите общности и са отворени за всички
независимо от възрастта, пола, политическите и религиозни възгледи. Всички те развиват културна и просветна дейност чрез библиотеките и различни
школи по изкуства, състави на любителско художествено творчество, групи за народни танци и обичаи, художествено слово, за изобразително и
приложно изкуство и др.
Община Полски Тръмбеш разработва различни проекти с цел използване на местния специфичен културен потенциал по нов и интересен начин за
обновление и развитие на Общината и региона като привлекателно място за живот. Проектните дейности включват като участници необхванати досега от
културния живот млади хора, хора със специфични потребности и лица от уязвимите групи, като им се предоставят възможности за нови изяви и
партньорство. Специфичните цели при реализиране на бъдещи проектите са:
- да се привлекат млади хора, хората от уазвимите групи и хората със специални потребности като участници в културния живот на общността;
- да се даде възможност за изява на млади творци;
- да се насърчи комуникацията и партньорството между младите хора, хора от различни етноси и групи от неравностойно положение;
- да се провокират нови социални ефекти – на сплотеност на общността и идентифициране с населеното място;
- да се въведат нови практики за промотиране на културния живот в общността.
Проектите ще бъдат насочени към всички целеви групи с акцент към млади хора и млади семейства от общността, лица със специални потребности.
Очакваните резултати при изпълнение на проектите са: по-добре информирана местна общност и целеви групи, организиране и провеждане на културни
събития, повишена удовлетвореност от културния живот на общината, привличане на млади хора и хора със специални потребности като участници в
културния живот на общността.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ
В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (2021-2030)
№

Мерки

Срок за
реализация

Вид на дейността

Отговорна
институция

Финансира
не на
дейността

Индикатори

Приоритет I. ОБРАЗОВАНИЕ
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
Цел 1: Повишаване обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищнота образование и намаляване на отпадналите и
преждевременно напуснали училище деца
1.1

Повишаване на обхвата

Създаване на мерки

Ръководствата на

Не са

Брой деца и ученици в
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1.2

на деца и ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст по
механизма за обхват
Осигуряване на
приобщаваща среда за
деца, които не владеят
добре българския език
в предучилищна възраст

2022-2024г.

2022-2024г.

1.3 Осигуряване на

1.4

допълнително обучение
по учебни предмети с
акцент върху
изучаването на
български език за
ученици, които той не е
майчин и които не
владеят добре български
език
Повишаване
квалификацията на
педагогическите
специалисти за
прилагане на
диференциран подход
при обучението на
учениците, които имат
пропуски или срещат
затруднения при
овладяването на
учебното съдържание

2022-2024г.

2022-2024г.

за привличане,
задържане и успешно
завършване на
училище

учебните заведения,
Община П.Тръмбеш,
МКБППМН, ОЗД към
ДСП гр.Свищов

Осъществяване на
допълнителни
модули по български
език, в т.ч.
разработване и
прилагане на
методика за
овладяване на
българския език
Разработване и
прилагане на
методики за
преодоляване на
обучителните
затруднения,
включително и за
преодоляване на
последиците от Covid
кризата
Използване на
инструментариум за
ранно
идентифициране на
ученици в риск от
преждевременно
напускане на
образователната
система и за
диференциран
подход при
определяне на
потребностите им от

Училищните
ръководства,
Община Полски
Тръмбеш

необходими
средства

задължителна
предучилищна
и училищна възраст
обхванати трайно в
образователната система
Средства по Брой деца от уязвими
Национални групи, които не владеят
програми
добре български език,
включени в допълнително
обучение

РУО, училищни
ръководства

Средства по Брой ученици от уязвими
национални групи включени в
и
допълнително обучение
европейски
програми

Училищни
ръководства

Средства по Брой педагогически
различни
специалисти, преминали
програми и обучение за прилагане на
проекти
инструментариум за ранно
идентифициране на
ученици в риск от
преждевременно напускане
на образователната система
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1.5

1.6

Реализиране на
интегрирани дейности
за образователна
интеграция на деца и
ученици от етническите
общности в уязвимо
положение

Осъществяване на
психологическа
подкрепа и социална
подкрепа на деца и
ученици от уязвими
групи,

2022-2024г.

2022-2024г.

предоставяне на
индивидуална
подкрепа
Осигуряване
на Екипи за обхват,
Проекти
ефективен процес на училищни ръководства
обхват, включване и
реинтеграция
в
образователната
система

Назначаване и
обучение на
образователни
медиатори и
социални работници

Община Полски
Тръмбеш;
ЦОП, Бюро по труда

Програми и
проекти;
ЦОП

-брой дейности за връщане
на отпадналите ученици,
-брой обхванати деца в ДГ,
-брой ученици от
етническите общности с
подобрени образователни
резултати
-брой деца и ученици
реинтегрирани в
образователната система
Брой обучени и назначени
образователни медиатори и
социални работници в
системата на
предучилищното и
училищното образование

Цел 2: Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда
за преодоляване на стериотипи и дискриминационни нагласи
2.1 Недопускане на
Провеждане на
Община П.Тръмбеш,
Средства
Брой проведени инициативи
дискриминационни
2022-2024г.
различни инициативи училищни ръководства от
нагласи в обществото
/отбелязване на дати
програми
от празничния
и проекти
календар, екскурзии,
информационни
кампании и др./
2.2 Утвърждаване на
Реализиране на
Община П.Тръмбеш,
Проекти и -брой разработени и
междукултурните
2022-2024г.
форми на
училищни ръководства програми
въведени програмиз а
ценности и
взаимодействие
образователна дейност в ДГ
многообразието в
между децата и
и училищата, съобразени с
образователната среда
учениците от
културите на различните
различен етнически
етнически общности
произход с цел
-брой деца и ученици, които
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възпитаване у
са се включили
подрастващите на
-брой проведени занимания
модел на поведение,
по интереси, насочени към
основан на
гражданското образование
поведенчески модели
-брой въведени форми на
за хуманизъм и
интеркултурно образование
толерантност
Цел 3: Взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието ,
образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина /училището.
3.1

3.2

3.3

Осъществяване на
дейности за повишаване
на осведомеността на
родителите на деца от
уязвими групи относно
ползите от образование
Осъществяване на
дейности за
приобщаване на
родители от уязвими
групи към училищния
живот и мотивирането
им за образованието на
децата
Придобиване на умения
от родителите за работа
в електронна среда/ в
т.ч. образователни
платформи, търсене на
електронно съдържание
и др./

2022-2024г.

2022-2024г.

2022-2024г.

Информационни
кампании за ролята
на образованието

Община П.Тръмбеш;
училищните
ръководства, ЦОП,
МКБППМН

Не са
необходими
средства

Брой информационни
кампании

Ангажиране на
родители на деца и
ученици от
етническите
малцинства в
различни инициативи
и засилване на
сътрудничеството с
тях
Обучение на
родители за
придобиване на
умения за работа в
електронна среда

Ръководствата на
учебните заведения,
ЦОП, МКБППМН

Не са
необходими
средства

Брой дейности за
приобщаване на родителите
към училищният живот

Училищните
ръководства

От бюджета
на учебното
заведение

Брой родители, участвали в
обученията за придобиване
на умения за работа в
електронна среда

Приоритет ІI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на
населението от уязвими общности, с концентрация на бедност
Цел 1:Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност
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Провеждане на беседи с
Провеждане на
Община П.Тръмбеш, Не са
Брой обхванати млади хора
младите хора и
информационни
Здравни медиатори
необходими и техните родители
техните родители за
2022-2024г.
кампании с млади
средства
начините за
хора и техните
предпазване от
родители
нежелана и ранна
бременност.
1.2 Повишаване обхвата на
Обхват на деца без
Здравни медиатори,
Брой регистрирани деца при
деца без лични лекари и
лични лекари,
Община Полски
личните лекари и прегледани
провеждане на
2022-2024г.
открити от здравните Тръмбеш
от мобилни екипи
профилактични
медиатори
прегледи с мобилни
педиатрични кабинети
1.3 Разяснителни кампании
Провеждане на
Здравни медиатори,
Не са
Брой разяснителни кампании
за необходимостта от
2022-2024г.
разяснителни
Община Полски
необходими за необходимостта от
ваксиниране със
кампании за
Тръмбеш
средства
ваксиниране със
задължителните
необходимостта от
задължителните имунизации
имунизации по
ваксиниране със
Националния
задължителните
имунизационен
имунизации и
календар .
ползите от тях.
Цел 2:Подобряване на досъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуацея на бедност и и социална
уязвимост
2.1 Повишаване
Активиране
МКБППМН при
Бюджетни
Брой обхванати лица с
информираността на
дейността на
Община П.Тръмбеш; средства от
дейности по подобряване на
населението от
2022-2024г.
отговорните
отговорната профилактичните дейности
уязвимите групи за
институции и НПО
институция
разпространението на
сектора за
ХИВ/СПИН, болести
провеждане на
предавани по полов път
информационни
и злоупотреба с
кампании и здравна
психоактивни вещества.
просвета
2.2 Подобряване
Получаване на
Община П.Тръмбеш
Бюджетни
Брой лица обхванати със
информираността за
2022-2024г.
информация за
съвместно с РЗИ
средства от
скрининг за риска от
туберколозата сред
болните от
отговорните туберколоза
уязвимите групи
туберколоза,
институции
подкрепа в процеса
1.1
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на лечение на
болните
Цел 3: Повишаване на здравните знания и информираност на хора от уязвимите групи
3.1 Повишаване на
Провеждане на
Община П.Тръмбеш,
здравните знания и
информационни
личните лекари
информираност на
2022-2024г.
срещи с лица от
населението от
етническите
уязвимите групи
общности за
информиране за
здравноосигурителни
те им права и
задължения.
3.2 Повишаване на знанията
Обучения на
Община П.Тръмбеш
на здравните медиатори 2022-2024г.
здравните медиатори
за уязвимите групи и
за придобиване на
работата с тях
необходимите знания
и умения

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Брой представители на
етническите малцинства
всключени в
информационни срещи

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Брой обучени здравни
медиатори

Приоритет IІІ. ЗАЕТОСТ
Оперативна цел:Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред
уязвимите групи; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване
Цел 1: Мотивиране за активно търсене на работа, професионална ориентация, професионална квалификация и придобиване на ключови
компетентности
1.1 Мотивиране за
Провеждане на
Дирекция „Бюро по
Съгласно
Брой включени лица
групови
труда”
,
бюджетите
на
самостоятелно търсене
2022-2024г.
информационни
Община П.Тръмбеш съответните
на работа
мероприятия в ДБТ
утвърдени
програми и
проекти по
НПДЗ,
общински
програми и
проекти и
ОП ,,РЧР”
1.2 Консултиране за
Провеждане на
Дирекция „Бюро по
Съгласно
Брой включени лица
труда”
,
бюджетите
на
включване в
групови
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професионално
обучение

2022-2024г.

информационни
мероприятия на
терен

Община П.Тръмбеш

Цел 2: Насърчаване на предприемачеството и управление на собствен бизнес
2.1 Мотивиране,
Индивидуални
Община Полски
консултиране и
2022-2024г.
консултации за
Тръмбеш, Дирекция
обучение за стартиране
мерки и програми,
„Бюро по труда”
на самостоятелна
подпомагащи
стопанска дейност и
стартирането на
управление на собствен
собствен бизнес
бизнес

2.2

Консултиране за
включване в подходящо
обучение

2022-2024г.

Индивидуални
консултации за
включване в
подходящо обучение

Община Полски
Тръмбеш, Дирекция
„Бюро по труда”

Цел 3:Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата заетост.
3.1 Популяризиране на
Периодични срещи
Община Полски
националните и местни
Тръмбеш, Дирекция
за отчитане на
инициативи насочени
2022-2024г.
„Бюро по труда”,
напредъка и
към подобряване
работодателски
решаване на
достъпа на лица от
организации,
възникнали
уязвимите групи до
представители на
проблеми
пазара на труда
уязвимите групи

съответните
утвърдени
програми и
проекти по
НПДЗ,
общински
програми и
проекти и
ОП ,,РЧР”
Съгласно
утвърдените
финансови
параметри
по НПДЗ,
ОП ,,РЧР”
програми
проекти

Брой включени лица

Съгласно
утвърдените
финансови
параметри
по НПДЗ,
ОП ,,РЧР”
програми
проекти

Брой включени лица

Не са
необходими
средства

Брой проведени срещи,
кръгли маси, дискусии и
срещи,
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3.2

Привличане на
работодателските
организации за партньор

Срещи с
представители на
местни организации

Община Полски
Не са
Брой проведени срещи,
Тръмбеш, Дирекция
необходими кръгли маси, дискусии
2022-2024г.
„Бюро по труда” ,
средства
работодателски
организации,
представители на
уязвимите групи
Цел 4: Наемане на работа на лица, принадлежащи към етническите малцинства, според образованието и квалификацията им
4.1 Подобряване на достъпа
Инициативи,
Дирекция „Бюро по
Не са
Брой лица започнали
до пазара на труда на
необходими
работа в резултат на
насърчаващи
труда” и ОПРЧР
лица от уязвимите групи 2022-2024г.
средства
проведени трудови борси
активирането на
и повишаване на дела на
безработни и
заетите сред тях
икономически
неактивни лица
4.2

Устройване на работа на
несубсидирани работни
места

Предлагане на
подходящи работни
места на безработни
лица от уязвимите
групи

2022-2024г.

Дирекция „Бюро по
труда”, АЗ, частни
фирми, Община
Полски Тръмбеш

Не са
необходими
средства

Брой устроени на първичен
пазар

Приоритет IV ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел:Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
Цел 1: . Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население
1.1 Подобряване на
Рехабилитация на
Община Полски
В рамките
Брой реконструирани
жилищната среда
съществуващи
Тръмбеш
на
пътни настилки
2022-2024г.
пътнати настилки
утвърдения
бюджет и
Програми и
проекти
Цел 2: Осигуряване на подходящо жилищно настаняване на малцинства останали без жилища.
2.1 Осигуряване на
Настаняване на
Община Полски
Общински
Осигурени алтернативни
алтернативно
лицата в случаи на
бюджет чрез жилища с по-добра
/18

12

настаняване в случаи на
останали без жилища
лица от уязвими групи

2022-2024г.

оставане без жилище

Тръмбеш

Републикан
ски бюджет

жизнена среда

Общински
бюджет

Брой лица включени в
мероприятия по
подобряване на жизнената
среда

Цел 3: Формиране на отношение на отговорен и добър стопанин та жилището и квартала
3.1

Полагане грижа на
добър стопанин на
квартала и населеното
място.

2022-2024г.

Подобряване на
жизнената среда,
чрез организиране на
различни
мероприятия –
екологични,
образователни
беседи и др.

Община Полски
Тръмбеш

Приоритет V ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА
Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и
противодействие на проявите на нетолерантност
Цел 1: Повишаване гаранциите на ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение,
принадлежащи към различни етнически групи
1.1 Повишаване на
Провеждане на
МКБППМН;
Не са
Брой участници в
осведомеността на лица
кампании за
необходими кампаниите за повишаване
2022-2024г.
Отдел”Закрила на
от уязвимите групи
повишаване на
средства
на осведомеността относно
детето” към ДСП,
относно домашното
осведомеността
домашното насилие
ЦОП,
насилие
относно домашното
насилие
1.2

Повишаване на
ефективността на
системата за социални
услуги

2022-2024г.

Повишаване
квалификацията на
работещите в
социалната сфера,
включително и за
работа в
мултиетническа

Община П.Тръмбеш

Брой проведени обучения,
брой ; брой обучени
социални работници

/18

13

среда
Цел 2: .Подобряване на ефективността на работа на служителите от Община Полски Тръмбеш с полицейските служители в
мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека
2.1 Повишаване на
Провеждане на
Община Полски
Не са
Брой полицейски
квалификацията за
срещи за повишаване Тръмбеш и РУП
необходими служители обучени да
2022-2024г.
ефективна дейност на
на ефективното
Полски Тръмбеш
работят в мултиетническа
служителите в
спазване на Наредба
среда
мултиетническа среда
на Общински съвет
Брой беседи в кварталите с
за поддържане на
етнически малцинства
обществения ред на
територията на
Община П.Тръмбеш
2.2

2.3

Превантивна работа по
спазване на
обществения ред

Подпомагане на
дейността на Местната
комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни деца чрез
включване на
представители от
уязвимите групи и НПО

2022-2024г.

2022-2024г.

Съвместно
планиране на
работни срещи с
полицейски
служители и
общественоста за
предотвратяване
извършването на
кражби и
злоупотреби

Община Полски
Тръмбеш и РУП
Полски Тръмбеш

Не са
необходими

Брой работни срещи и лица
участвали в тях конкретни
резултати

Съвместни работни
срещи между
МКБППМН и
представители на
НПО и
обществеността

Община Полски
Тръмбеш, РУП Полски
Тръмбеш, и
представители на
общността

Не са
необходими
средства

-брой срещи
-брой обхванати лица брой разрешени случай

/18

14

в комисията
Цел 3: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт
3.1

Утвърждаване на
толерантни
междуетнически
отношения чрез спорт

2022-2024г.

Провеждане на
спортни празници

Училищни
ръководства,
Община П.Тръмбеш

-брой проекти
-брой участници,
-брой проведени спортни
празници

ПРИОРИТЕТ V. КУЛТУРА И МЕДИИ
Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на лица от уязвимите групи до обществения културен живот,
съхранение и популяризиране на културата на различните етноси, като фактор за културна интеграция и социално сближаване.
Преодоляване на предразсъдаците към етническите групи в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността.
Цел 1: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на етносите
1.1 Постигне на културна
Участие на
Община Полски
Общински
Брой проведени прояви и
интеграция на
представители на
Тръмбеш
бюджет
брой на включени
2022-2024г.
уязвимите групи
етническите групи в
участници
мероприятия от
Общинския културен
календарен
1.2

Развитие на
любителското изкуство
сред представители на
различни етнически
групи, като
предпоставка за
професионално развитие
и реализация

2022-2024г.

Стимулиране на
Община П. Тръмбеш,
творческите интереси училища
и Развитие на школи
и извънкласни
дейности с деца от
различни етности по
изкуства и
включване в
различни самодейни
състави

Брой обхванати лица в
дейностите

Цел 2: Представяне на етносите – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот в
печатните и електронни медии
2.1 Обществено
Отразяване на
Община П. Тръмбеш,
Не са
Брой публикации в
представяне на
събитията чрез
Медии
необходими печатните и електронни
информация за
медиите и в
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проблеми, традиции,
култура и съвременни
достижения сред
представители на
етническите групи

2022-2024г.

Общинският вестник
и електронния сайт
на Община Полски
Тръмбеш

медии

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ :
Усилията на Община Полски Тръмбеш са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции,
представителите на уязвимите групи и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е
предпоставка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на уязвимите групи с
помощта на представители на тези групи, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски и национални проекти, информиране
и превенция, са залогът за бъдещо развитие.
Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:














Устойчивост на процеса за интеграция на уязвимите групи;
Обхващане на всички деца и ученици подлежащи на задължително обучение;
Увеличаване броя на завършилите средно образование;
Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците застрашени от отпадане;
Ограничаване броя на отпадналите ученици;
Намаляване на ранните раждания и съжителство на семейни начала;
Увеличаване на имунизираните от подлежащите за имунизация;
Увеличаване на броя обхванати лица от уязвимите групи от общинските социални програми;
Увеличаване на броя на заети, включени в квалификационни курсове за безработни;
Подобрен достъп на лицата от уязвимите групи до здравни и профилактични услуги;
Изграждане на нови зелени площи и детски площадки;
Подобряване на техническата инфраструктура в кварталите;
Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани
проекти в областта на интеграцията на лица от уязвимите групи.
МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Мониторинга се осъществява, чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ.
Община Полски Тръмбеш ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
На база тези функции основните методи на мониторинга са:
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Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в мониторингов доклад.
Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие за периода 2022-2024 г. е да се организира и толерира включването на всички
институции, представители на уязвимите групи, както и НПО.
Така ще се гарантира диалог на активното включване на всички лица от уязвимите групи в обществения живот, общинските и европейски
програми и проекти, с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на
хората от общината.
Забележка: Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация и допълване при възникване на необходимост.

Планът за действие на Община Полски Тръмбеш за периода 2022-2024 г. е в изпълнение на „Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие
на ромите в Област Велико Търново (2021-2030)”, е приет на заседание на ОбС- Полски Тръмбеш с Решение № 407 по Протокол № 29 от 27.01.2022 г.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш
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