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           МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД

                       на Община град Добрич за 2018 г.
за изпълнение на  План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани 
в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 година 


                    във връзка с изпълнение на
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)  на област Добрич
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Община Добрич
         Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/ е създаден с цел прилагане на територията на Община град Добрич на  националната политика  за ефективно интегриране и гарантиране на условия за равни възможности на всички, независимо от произход, етническа или религиозна принадлежност. Той е обществен орган за осъществяване на ефективна координация на дейността на различни държавни, общински институции и организации за приобщаване на най-уязвимите общности към икономическия, обществен и социален живот.
        През 2018 г. ОССЕИВ работи по изпълнението на заложените цели и задачи по Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г., приет с Решение № 43-16/31.03.2015 г. на Общински съвет град Добрич.
         Дейността на ОССЕИВ  бе координирана с Областния съвет за сътрудничество по етническите  и интеграционни въпроси – област Добрич. Всички институции, членуващи в ОССЕИВ, работиха в съответствие с официалната за страната нормативна база и провеждащата се национална политика по отношение на етническите общности.
         Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Община град Добрич има следната етническа структура, касаеща лицата, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност – 84170:
българска – 73657, турска – 6795, ромска – 2482, друга – 508, не се определят – 708. Данните посочват като най-многобройна етническа група българската, следвана от турската. На трето място са българските граждани, самоопределили се като роми, но е налице тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др.  Населението на гр. Добрич  по постоянен адрес към   15.01.2018 г.  е 105 816, а по настоящ адрес – 94031 души. По обясними причини Община град Добрич не разполага с актуална информация за етническата структура.  Компактно ромско население на територията на града се наблюдава в кв. Изгрев.                                                   В Община град Добрич е назначен ст.експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“ и трима здравни медиатори. 
В Дирекция „Бюро по труда“ работи трудов посредник – ромски медиатор.


Общински план за интеграция на ромите  /План за действие на Община град Добрич за подкрепа  на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г. – информация за 2018 г./
      
       През 2018 година ОССЕИВ работи по изпълнението на заложените цели и задачи по Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 г., приет с Решение № 43-16/31.03.2015 г. на Общински съвет град Добрич. Налице е  ползотворно взаимодействие с НПО, работещи в сферата на интеграцията на ромите, посочени в реализираните дейности по приоритетите на Плана.  Сформирана е Местна активна група  по Програма  РОМАСТ.  Местната активна група  е включена в състава на ОССЕИВ. Изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода  2015 – 2020 г.  изисква взаимодействие на мнозинството и етническите общности в интерес на общото благо и развитие. Резултатите,  постигнати по приоритетни области са показателни са положените усилия на институции и организации  през 2018 г. Постигането на устойчивост е приоритет в работата на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.  Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи някои приоритетни области. За ефективно справяне са необходими конкретни мерки в процеса на приобщаване. Детайлизирането, конкретизирането и осъществяването на практически действия е задължение на институциите и организациите за реализиране на общинската политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.

МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

         Образователната политика на Община град Добрич е насочена към осигуряване на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на етническа, расова или религиозна принадлежност. Детските градини и училища разработват проекти, насочени към създаване на благоприятна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание в процеса на интеграция на деца и ученици от ромски произход, както и за  повишаване качеството на образование и отпадането от образователната система.      
         Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено образование и пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите малцинства. Въведена е целодневна организация на обучение за учениците, реализират се дейности в  детските градини/училищата за изграждане на положителна нагласа към образователната интеграция на ромските деца. Организират се родителски срещи и индивидуални консултации с родители и настойници с цел вземане на превантивни мерки против отпадането на децата в риск от етническите малцинства, провеждат се семинари и други форми на обучение на родители за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.
        През отчетния период детските градини в гр. Добрич продължиха да работят
за:
	Подпомагане процеса на подготовка за училище при деца, чийто майчин eзик е     различен от българския;

	Осигуряване възможност за равен старт на децата билингви при постъпване в училище;

Изграждане на позитивна подкрепяща среда с цел осигуряване на условия за осъществяване на отношения на уважение и толерантност между децата.
       ДГ №17 „Първи юни“, ДГ №24 „Приказен свят“ и  ДГ №32 „Зорница“ работят по НП „Развитие на системата на предучилищно образование“. Целта на програмата е повишаване на качеството на образователния процес и осигуряване на равен старт при постъпване на децата в училище. Практическото овладяване на български език допринася за бъдещия им успех в училище. Очакваните резултати са децата от целевите групи да овладеят български език на ниво, съизмеримо с това на останалите деца и да се формира мотивация за първи клас. В процеса на реализация  се повишава заинтересоваността и сътрудничеството с родитеделите. Осигурява се възможност за допълнително обучение на деца с проблеми в усвояването на материала чрез диференцирана работа, повишава се мотивацията чрез развиване на индивидуални способности и потребности на всяко дете.
        ДГ №24 „Любимка“ работи по проект „Големият лов на растения“, благодарение на Българско движение „Син флаг“. Работи се с всички деца, независимо от етническия произход по въпросите на биоразнообразието  и  опазването на околната среда.
         В ДГ №26 „Звънче“ се работи за интегриране на децата от ромски произход чрез изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера. В допълнителните дейности – английски език, художествена гимнастика, зумба, футбол, активно се включват и децата от ромски произход. 
         Педагогическите специалисти от детската градина  участваха в семинар на тема: „Ролята на семейството за изграждане култура на поведение у децата – „моля и благодаря“ – ключ към детската душа“.  
         Развлекателно – забавна ситуация на тема: „Ние сме толерантни един към друг“ бе проведена през м. ноември в ДГ №26 „Звънче“.
          Във връзка  с Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване  в образователната система на деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст в гр. Добрич са сформирани три екипа за обхват. В екипите участват представители на Регионалното управление  на образованието, Община град  Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, училища  и др. Реализирани бяха дейности по обхващане в образователната система на идентифицирани деца в задължителна училищна възраст, отпаднали от училище, както и на деца и ученици в риск от отпадане. Със заповед на кмета на Община град Добрич служител бе определен за служебно лице по администриране на Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/, който извършва необходимите действия по проверка и актуализиране на адресните регистрации на незаписаните и отпадналите деца и и ученици от образователните институции; актуализиране на районите за обхват и обработка на данните на учениците в риск, подадени от директорите на образователните институции. Извършени бяха действия по налагане на административни санкции по Закона за предучилищното и училищното образование, като съставяне и връчване на Актове за установяване на административно нарушение и последващо издаване на Наказателни постановления. През изминалата година бяха съставени 41 бр. АУАН и съответно родителите бяха санкционирани поради неосигуряване на редовно присъствие в училище на децата си.
       Отчитайки актуалността на проблема и влиянието на семейството и средата като рискови фактори, в училищата се работи за намаляване броя на отсъствията, за преждевременното напускане на училище. Очертани са границите на участието и отговорностите на училищната и родителска общност в управлението на училището.
	 учители от ОУ„Панайот Волов“ участваха в Обучителен семинар на тема: „Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем  класа и да ги вдъхновим да работят сами“ и в обучение на тема: „Агресията в училище“, 12 учители се включиха в обучение на тема: „Как да победим гнева? – техники и методи за работата в часовете с агресивни ученици. 

        В  ОУ„Никола Йонков Вапцаров“ е осигурен превоз на децата и ученици от кв. „Изгрев“ до училището и обратно с цел редовно посещение на училище. 
        Община град Добрич е бенефициент по Проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от ЦУДОИЕМ. Дейностите по проекта стартираха през м.октомври  2017 г. и обхващат работа с 184 деца от ДГ№32„Зорница“, ОУ„Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“. Продължителността на проекта е 2 години и е на стойност 38150 лв. Целите на проекта са:
	Създаване на условия за равен достъп до качествено образование и за опреодоляване на сегрегацията на децата и учениците от етническите малцинства чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда;

Разширяване на възможностите за социализация и подобряване на образователните резултати на децата от подготвителните  групи в детската градина и учениците от начален етап на училищата, които не владеят добре български език, чрез допълнителни занимания; 
	Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца и ученици в интеграционна и мултикултурна среда чрез взаимно опознаване на децата от различни етноси, съхраняване и развиваве на културната идентичност.
          Основните дейности по проекта са свързани с овладяване на български език от деца и ученици от етническите общности, извънкласни и извънучилищни дейности  по изобразително изкуство, занаяти, мултикултурен фолклор. 
На 05-06.02.2018 г. в Департамент по модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт - Добрич се проведе обучение на тема „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина и в системата на училищното образование“. Осигурена бе допълнителна квалификация на 21 педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Обучението се реализира във връзка с изпълнението на дейностите по проекта. Целта на обучението бе повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Обучените преподаватели от детските градини и училища, изпълняващи дейностите по проекта придобиха нови знания и практически умения за справяне с проблемите в пряката си работа.
Във връзка с изпълнението на дейностите, образователните институции партньори по проекта - ДГ№32„Зорница“, ОУ„Христо Смирненски“, Обединено училище „Йордан Йовков“ организираха съвместни изяви с участието на деца и ученици за взаимното опознаване на обичаите и традициите на различните етноси и съхраняване и развиване на културната им идентичност. Децата представиха богатството на фолклорните традиции и бита на различните етноси в България.
В трите образователни институции се проведоха открити уроци. В девет групи по „Овладяване на българския книжовен език от деца и ученици от етническите малцинства“ децата показаха какво са научили. Целта на изявите бе да се отчетат положителните резултати от работата по проекта. Пред родители, учители и гости децата демонстрираха ефективността на работата в екип.
           С тематично лятно училище приключиха дейностите по проекта. Две групи от най-изявените  ученици от ОУ „Христо Смирненски“ и Обединено училище „Йордан Йовков“ бяха изведени от училищната среда и посетиха Центъра за защита на природата и животните, Градски парк „Свети Георги“, Етнографската къща и др. Кулминацията на лятното училище бе еднодневната екскурзия в „Двора на Кирилицата“ в Плиска. Там двата отбора от училищата - патньори се състезаваха и показаха какво са научили по български език през годината. За най-малките участници по проекта – децата от ДГ №32 „Зорница“ бе организирана еднодневна екскурзия до Делфинариума във Варна. Дейностите по проекта продължат и през  учебната 2018/2019 г.
         С цел съхраняване на културната идентичност и възможност за изява на учениците и през 2018 г. в Обединено училище „Йордан Йовков“  в рамките на 4 часа седмично се изучава „Фолклор на етносите - ромски фолклор“ . Изплозва се всяка възможност за публична изява  на децата в Добрич и страната.
         Със съдействието на Община град Добрич в ОУ „Христо Смирненски“ се реализира обучение по История на изкуството по програма на Фондация „Америка за България“. Занятията се проведоха в третите класове, в девет основни модула, проследяващи различните периоди в изкуството. По забавен и достъпен начин учениците се запознаха с даден период от историята на изкуството, различна артистична техника, типична за епохата. Практическата част включваше създаване на произведения, благодарение на различни арт похвати /витраж, колаж, живопис, пастели, релеф и т.н./ . Включени бяха часове по първобитно изкуство, където децата се учат на рисуване с въглен, сангин и ръце, изкуството на Древния египет, където правят релеф и пишат йероглифи, старогръцко изкуство и обучение по чернофигурна и червенофигурна керамика, Средновековно изкуство с витражна техника и правене на стъклопис и др. По време на заключителния урок децата рисуваха заедно общ стенопис, в който по забавен начин показаха наученото през годината.	
          В СУ„Г.Ст.Раковски“ учениците от етническите общности се интегрират пълноценнно. В училището е утвърдена Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи, както и План за действие. Идентифицирани са от екипа за подкрепа за личностно развитие пет ученици със специални образователни потребности от ромски произход. Извършена е оценка на потребностите им и след изработване на планове за подкрепа се работи допълнително с децата. Учениците от ромски произход участваха в държавните първенства по видове спорт от Държавния спортен календар.          
         Считано от  02.10.2017 г. до 02.10.2018 г.  ПГ по ТС„ М. В. Ломоносов“ изпълни  проект „Умението да бъдем заедно“ по конкурсна процедура 33.16-1-015, Приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства“, финансиран чрез Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите са  насочени  към осигуряване на равен достъп до качествено професионално образование в мултикултурна образователна среда чрез реализиране на различни форми на работа, водещи до тяхната пълноценна социализация. В резултат на реализацията на проекта бе подобрено взаимодействието в училищната среда и тя стана по - позитивна, по - подпомагаща и по-привлекателно място за обучение за ученици с различно етническо самосъзнание.  Реализацията на проекта на стойност 10360 лв. допринесе за преодоляване на негативни поведенчески стереотипи.
          През 2018 г. двама учители взеха участие в обучение за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на теми: „Интерактивни форми на педагогическо взаимодействие с родителите в училище“, и „Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на всяко дете и ученик“.
         На 24.02.2018 г. Община Добрич съвместно с ДТ „Йордан Йовков“ организира за  втори път Областен конкурс рецитал „За да я има България“. Конкурсът даде възможност за изява на рецитаторските умения и артистичност на деца и младежи от област  Добрич от всички етнически общности. Най- хубавите произведения за родината бяха пресъздадени от 356  талантливи деца на областта, което позволи по подобаващ начин да бъде отбелязан Трети март – Национален празник на България.
        По Проект „Тайнствената красота на музикалните инструменти – културно наследство от нашите предци“, финансиран от бюджета на  Община град Добрич по Програма за финансиране на граждански инициативи в местната общност, НЧ „Мевляна - 2012“ организира музикални ателиета с участието на деца от 6 до 16 години. Закупени и представени бяха музикални инструменти - саз, ней, уд и др. Музикалните ателиета дадоха възможност за запознаване с инструментите, с устройството им, както и за изграждане на музикални навици.
       През 2018 г. Община град Добрич заложи в Спортния си календар отбелязването на Световния ден на предизвикателството – България спортува 2018.  В инициативата се включиха над 523 деца, младежи, учители и треньори,  включително и от училища със смесен етнически състав.
        На 11.10.2018 г. Община град Добрич съвместно с ОП „Спортни имоти“ се включи в инициативата на Българска асоциация „Спорт за всички“ за отбелязване на Световния ден на ходенето. В проявата, участваха над 300 деца и ученици, учители, треньори, граждани от всички етнически групи. 
        Център за подкрепа на личностно развитие бе домакин  на дискусия с ученици от ПГТОЛП  и успели в кариерата си личности от ромски произход. Кариерен консултант от Центъра представи пред десетокласници тематичния филм „Икономическата принуда и образованието“. Филмът провокира гимназистите към споделяне на основните причини, които най-често водят до отпадане от училище на учениците от ромски произход – социолно-икономически, ниско образование и безработни родители, заминаване в чужбина, семейни модели  и ценностна система, ранни бракове и др. Учениците бяха запознати с биографични данни на успели в кариерата си личности от ромски произход. Изненада за гимназистите бе и участието на председателя на НЧ „Романо дром – 2002“, който е възпитаник на същото училище.
         Община град Добрич популяризира чрез официалния си сайт, facebook страницата си и чрез изпращане на писма до всички средни училища и гимназии, колежи и НПО за възможността за кандидатсване пред Ромски образователен фонд  за стипендии на студенти от ромски произход.
       Сдружение „Федерация на обединените ромски общности“ – Добрич изготви препоръки на шест  младежи при кандидатсването им за стипендии от Ромски образователен фонд.
        НЧ „Романо дром – 2002“- член на НСЕИВ,  работи активно за изграждането и структурирането на Национална мрежа „Алианс за детско развитие – България“
         Регионална библиотека „Дора Габе" е водещ обществен информационен, културен и образователен център за областта, който осигурява универсален достъп до информация на всички потребители с актуална литература от всички области на знанието, предоставя традиционни и дистанционни услуги, достъп до национални и международни информационни бази данни, интернет достъп, на всички свои потребители без оглед на народност, етническа принадлежност или вероизповедание. Библиотеката все по-успешно се налага и като център за общуване между поколенията, различните етноси, групи с различна образователна степен, професионални умения и интереси. Фоайетата на библиотеката са място за представяне на книги и изложби,  за организиране на образователни състезания, концерти, литературни четения или празници за децата от детските градини и учениците от града.
        Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл.10 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Местната комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите,  имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.
       Организирането и координирането на социално-превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.
        През 2018 г. МКБППМН към Община град Добрич  реализира следните дейности и мероприятия:
	Налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН след образувани и разгледани възпитателни дела спрямо деца от различен етнически произход /включване в психологически консултации, определяне на обществен възпитател с корекционно – възпитателна цел, упражняване на обществено – полезен труд, проследяване на мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие. Комисията разгледа 33  възпитателни дела /2017 г.- 55/, спрямо 11 момичета и  40 момчета /2017 г. -25 момичета и 52 момчета/, а по отношение на възрастов признак - 16 малолетни и 35 непълнолетни /2017 г. – 24 малолетни и 53 непълнолетни/.

	Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура –17, РП – Варна – 1, Първо РУ на МВР гр. Добрич –10, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР-3, Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич – 1 и ОУ „ Стефан Караджа”- 1.
	Определяне на обществени възпитатели от МКБППМН за индивидуална работа с деца от ромски етнос – деца, живеещи в семейства или поставени под настойничество и попечителство, както и деца, настанени в институции /ЦНСТДБУ 1, 2 и 3/. 

          Възпитателният надзор над децата е определен по предложение на Инспектори ДПС, на УКБППМН, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН и след налагане на възпитателни мерки по чл.13, т.5 от ЗБППМН.  През отчетната година е осъществен възпитателен надзор на 72 деца от различен етнически произход, като 14 от тях са отпаднали поради промяна на местоживеенето и навършване на пълнолетие. 
	По предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства, МКБППМН провежда срещи и разговори с родителите от етническите общности и ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето към Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, където психолози работят с тях, включване на родителите в „Училище за родители”, където се разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и задълженията на родителите спрямо тях.

	Организиране на акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за деца с нисък социален статус, главно от ромски семейства.

Комисията се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич – „Дни на пролетно почистване”, където деца от различен етнически произход, обществени възпитатели и членове почистиха района около сградата на социалните услуги, намиращи се в ж.к. „Дружба 3”, а в последствие засадиха в двора на социалните институции – цветя и различни видове храсти, които бяха предоставени от ОП„Устойчиви дейности и проекти”. 
Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор се включиха в изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани посещения в: Художествената галерия, НЧ „Йордан Йовков”, Центъра за защита на природата и животните, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Първо РУ на МВР  - Добрич и др. Проведени бяха обучителни модули в РЗИ, МКБППМН и различни спортни и развлекателни мероприятия;
	Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици /26.06.2018 г./, беше открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”  във фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов”. 
	Проведен бе волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане – 1,2 и 3, който се състоя в двора на социалните заведения. Целта на инициативата е да се даде алтернатива за правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да се изтъкнат предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците. 
	През 2018 г. МК реализира превантивна програма за превенция на противообществените прояви сред учениците от осми и девети клас в ПГТ „П.К.Яворов“.
         Психолозите към Информационно – консултативния кабинет /ИКК/ и инспектор ДПС дискутираха и запознаха децата с актуалните проблеми като: „Права и отговорност. Наказателни отговорности при непълнолетните”, „Видове наркотични вещества и вредата от тях. Престъпления, свързани с наркотични вещества” и „Проблеми,  свързани с отношението на тийнейджърите към проявите на ксенофобия и расизъм”.
	Комисията реализира и анкетно проучване на тема: „Прояви на нетолерантност, ксенофобия и расизъм”. Целта на проучването е на базата на анализа МК да постави основата на иновативно – превантивната дейност за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта, която да се проведе в училищата чрез беседи и дискусии.

Проучването обхвана 350 момичета и момчета от различен етнически произход от IX и X клас на ЕГ „Гео Милев”, ПГТ„ П. К. Яворов” и СУ „Св. Климент Охридски” в гр. Добрич.  Резултатите бяха представени на заседание на МК, както и на заинтересованите лица и представители от други общини, включили се в организираното от комисията обучение през м. септември.
	Местната комисия работи съвместно и с Общностен център за деца и семейства, където се предоставят здравни, образователни  и социални услуги. Обхващат се деца от уязвимите етнически групи, в частност от ромската общност, както и техните семейства, деца с рисково поведение и деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за тях или са с нисък родителски капацитет и образование. Работата с тях е насочена към изграждане на умения за отговорно родителство и предотвратяване изоставянето на децата и тяхното неглижиране. В края на годината комисията организира акция за дрехи, обувки, детски играчки, които са предоставени на социално слабите семейства.



ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

         Във връзка с изпълнение на дейностите за интеграция на ромите през 2018 г. от РЗИ-Добрич са реализирани:
	Дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето - във връзка със Заповед №РД-01-220/18.07.2018 г. на МЗ,  в учебни и социални заведения в  Добрич, в които преобладават лица от ромска етническа общност:

	7 лекции/беседи във връзка с профилактика на рисковите за здравето фактори: „Превенция на тютюнопушенето”, „Превенция на психоактивни вещества”, „Превенция на злоупотребата с алкохол”, „Здравословно хранене“ и „Физическа активност”, „Сексуално и репродуктивно здраве“  на 122 лица от учебни  и социални заведения в град Добрич. За поредна година обученията по здравословно хранене се провеждат интерактивно с дегустация на различни видове храни  от учениците, с оглед изграждане на правилни хранителни и хигиенни навици и здравословен избор на храни, като в тази връзка са закупени и предоставени от РЗИ-Добрич хранителни продукти и хигиенни пакети; 

предоставени са 150 бр. здравно-образователни материали и 100 бр. презервативи;
отпечатани са здравно-образователни материали /ЗОМ/  - брошура и рисувателна книжка „Оцвети и помисли“ за отказ от тютюнопушене;
оказана 4 бр. методична дейност при организиране и провеждане на мероприятията на 6 лица /здравни медиатори и медицински специалисти/. 
        Във връзка с провеждането на обучителните мероприятия сред ромската етническа общност през м. април на здравен медиатор към Общностен център за деца и семейства в гр. Добрич, са предоставени 100 бр. образователни материали във връзка с международния ден на здравето.

2.  Дейности по противоепидемичен контрол.
	Поддържане на база данни за новородените относно  проследяване избора на личен лекар;

Издирване на децата без ОПЛ и картотекирането им;
Епидемиологични проучвания при регистрирани остри заразни болести /ОЗБ/ и здравно-просветна дейност.
        През 2018 г. продължиха усилията на служителите  от отдел „Противоепидемичен контрол” за издирване и уточняване на децата без избран общопрактикуващ лекар /ОПЛ/, като за целта се използва информация предоставена ни от родилните отделения на лечебните заведения по общини ежемесечно и актуализирана пациентска листа от РЗОК. 
      Данните от родилните отделения се съпоставят с актуализираната пациентска листа от РЗОК, проверка се прави и в НЗОК онлайн. За деветмесечието на 2018 г. са обработени данните за 735 новородени деца /включително и в уязвимо социално положение/. В случай, че детето е без данни за личен лекар се изготвят списъци на децата с трите имена, дата на раждане или ЕГН, точен адрес, трите имена на майката и нейното ЕГН. Изготвените списъци се предават на инспекторите по райони за уточняване, децата без личен лекар се картотекират в журнал и при необходимост се  изпращат писма до родителите, като се акцентира върху задължителния характер на имунизациите, залегнали в имунизационния календар на страната.
       При текущите и тематични проверки по имунопрофилактика на ОПЛ и през 2018 г. се акцентира върху имунизационния статус на децата от групите в уязвимо социално положение, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят причините за това и се предприемат мерки за отстраняването им. През 2018 г. са   проведени две тематични провеки „Имунизационен обхват на неимунизираните деца на 16-месечна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с петкомпонентна ваксина и на 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и „Спазване на националния имунизационен календар (своевременност и интервали) при прилагане на ваксините за основни имунизации и реимунизации при деца до 2-годишна възраст, родени 2015 – 2017 г. - брой приложени дози, интервали“.
       По време  на епидемиологичните проучвания на остри заразни болести  /ОЗБ/ на родителите се разяснява естеството на съответното заболяване, начините за предпазване от него, необходимите мерки по отношение на контактните лица, за да се прекъсне разпространението на инфекцията. В епидемичното огнище се оказва методична помощ относно необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации  при ваксинопредотвратими инфекции. При затруднения се работи съвместно със здравните медиатори за откриване и насочване на контактните на ОЗБ за изследвания.
      Проведени  са две беседи на теми: „Необходимост от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар и ползите от препоръчителните имунизации“ и „Запознаване с начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни болести“. По време на образователните дейности са предоставени 100 броя образователни материали /имунационни календари, брошури за заразни заболявания и препоръчителни имунизации/.
      Служител от дирекция РЗИ – Добрич участва в две заседания на сформиран мултидисциплинарен екип по Координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.
       В изпълнение на дейностите по Националния план за действие 2015-2020 г. към Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение № 355 на Министерски съвет от    2016 г. и на основание Заповед № РД-01-210/18.07.2018г. на Министъра на здравеопазването през 2018 г. на РЗИ-Добрич беше предоставен безвъзмездно високоспециализиран мобилен кабинет с ехограф. 
         Кабинетът  беше предоставен за: Извършване на минимум 500 бр. профилактични ехографски прегледи съгласно задача 1.4. „Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население“ и задача 1.4.3. „Провеждане на ранна диагностика и скрининг за артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, захарен диабет с мобилни флуорографи, ехографи и лаборатории“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населени места от област Добрич.
        Целеви групи са малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към  ромите, здравно неосигурени лица и такива със затруднен достъп. Цели  се осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.
       По предварително изготвен график в периода от 11.10.2018 г. до 11.11.2018 г. бяха извършени 580 профилактични ехографски прегледи в 4 общини от област Добрич: град Добрич, общини - Добричка, Генерал Тошево, Каварна. При 119 лица бяха диагностицирани заболявания.          
        През 2018 г. Първичен здравен център продължи да работи и обслужва население, което е предимно от ромски произход. Дейностите на здравния център целят увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа му до здравни услуги и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на ромите сред българското общество. 
Осъществени са следните дейности:
	Съдействие при осъществяване на планови имунизации – 182 бр.;

Съдействие при осъществяване на профилактични прегледи – 452 бр.;
	Разрешаване на казуси от здравен характер –1865 бр.;
Разрешаване на казуси от социален характер – 628 бр.;
	Осъществяване на здравно-иформативни мероприятия за превенция на различни заболявания; патронаж в общността – 68 бр.;
	Раздаване на брошури – туберкулоза, превенция на свръхдоза – 124 бр.
	Дейности в областта на семейното планиране и репродуктивно здраве – 45 бр.

	Участие в обучения, семинари и съвместна работа с институции – 81 бр.

       Проведени са консултации, оказано е съдействие за попълване на документи, следване на процедури, съпровождане до здравни и социални институции, съдействие при възстановяване на здравно-осигурителни права, съдействие при ползване на юридически услуги, относно защита на граждански права. Здравните медиатори активно работиха за повишаване на здравната култура на ромското население с цел обхващане на здравните консултации, имунизациите и профилактичните прегледи. Работиха активно и по проект „За равен шанс на децата“.

Индикатори:
	Брой обхванати в първия триместър от бременността за консултация с лекар специалист  в кв. Изгрев -32 ./данните са предоставени от ПЗЦ/
	Брой беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследсвени болести в други квартали -2

 / по данни от РЗИ – Добрич/
	Брой посетили беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести в други квартали  – 30 /по данни от РЗИ  - Добрич/ 
	Брой регистрирани при личен лекар новородени деца от кв. Изгрев – 24 /данните са предоставени от ПЗЦ/
	Брой беседи за значението на имунизациите на децата в други квартали – 2 /по данни от РЗИ – Добрич/
	Брой лица посетили беседите за значението на имунизациите за децата от други квартали  - 14 / по данни от РЗИ – Добрич/
	Брой обхванати с имунизации новородени в кв. Изгрев – 24 /данните с предоставени от ПЗЦ/
	Необходими здравни медиатори – 1 / назначени са трима, необходим е още 1/





ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
         
        Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от  етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява от ОП „Жилфонд – инвест” и цели повишаване качеството на жилищно-битовите условия и  осигуряването на нормална среда за живот на нуждаещи  се  жители  на  Добрич. 
         В много от сградите в режим на етажна собственост, включени в Националната програма за енергийна ефективност, има апартаменти от общинския сграден фонд. В тях са настанени и ромски семейства. Чрез прилагането на мерките за енергийна ефективност се очаква да се подобрят условията за обитаване. 
Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата инфраструктура. При реализиране на дейности по мащабния Интегриран проект за водния цикъл на град Добрич се подмениха  водопроводите и в кварталите с компактно ромско население. 
         На 28-29.04.2018 г. се проведе конкурс за проект „_Място 2“.Победител в конкурса стана квартал „Иглика“. Благодарение на стремежа за промяна в продължение на три дни местните хора почистиха квартала, участвайки в състезание с жк „Дружба“, жк „Добротица“ и кв. „Балик“.
Индикатори:
	Брой технико-икономически анализи на инженерната инфраструктура -
	Брой общински програми за деконсцентриране на кампактните и обособени ромски квартали- 
	Брой идентифицирания на подходящи терени-5 бр.
	Брой правни анализи за изясняване на собствеността на терените - 7 бр.
	Брой отредени терени, общинска собственост за жилищно строителство

-поземлен имот 72624.619.539 по КККР на град Добрич с площ 2666.00 кв.м. за изграждане на център за настаняване от семеен тип – Блок „А“ и Блок „Б“
-поземлен имот 726224.619.541 от КККР на град Добрич с площ 2587.00 кв.м. за изграждане на център за настаняване от семеен тип – Блок „В“ и Блок „Г“.
	Брой изработени специализирани карти-
	Брой актуализирани подробни устройствени планове на съществуващи терени
	Брой подробни устройствени планове на новоотредени терени
	Брой изготвени проекти на техническата инфраструктура-
	Брой изградени обекти на техническата инфраструктура-
	Брой осигурени алтернативни жилища в случай на принудително изваждане

За граждани, семейства/домакинства, при които са възникнали остри или здравословни проблеми е предвидено настаняване в жилища от резервен фонд. Тези жилища са предназначени да осигуряват временно жилищна площ за срок от 6 месеца до 2 години. Резервният фонд се състои от 35 бр. жилища. Към 23.01.2019 г., 10 от тях са свободни.

ПРИОРИТЕТ  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

         С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през периода януари – декември 2018 г.,  391 лица от ромската общност са обхванати по направленията, по които Дирекцията работи.
	През  годината  бе повишена пригодността за заетост и квалификация на общо 253  безработни роми, като 243 от тях са включени в различни форми на работа – групови и индивидуални с цел повишаване мотивацията и активността на пазара на труда и професионално ориентиране. В  курсове за преквалификация за придобиване на част от професия са включени 10 лица. 
          В  „Ателие за търсене на работа’’ се осъществяват информационни групови срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за кандидатстване за работни места. За периода януари – декември 2018 г. в тази форма са взели участие 120 лица, самоопределили се като роми.
	През 2018 г. в заетост са включени общо 138 лица, както следва:
	Програмите и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост, насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. По тази оперативна програма е осигурена заетост на 10 лица от ромски произход.
	По мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет са започнали работа  2 лица от ромски произход;

На първичния пазар, с активното съдействието на Дирекция „Бюро по труда“, работа в различни фирми са започнали 115 лица от ромски произход;
По други програми и проекти – включени 11 лица;
Целта на  Дирекция  „Бюро по труда“, изпълнявайки всички проекти и програми е преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група, осигуряване на заетост от минимум 6 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда. 
Представителите на ромските организации бяха информирани за насърчителни мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси’’, предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за стартиране на собствен бизнес, участието на желаещите да кандидатстват по проект на ОПРЧР „Родители в заетост”, за сезонна работа в държави членки на ЕС и др. Като добра практика за интеграция на ромите се наложи вече за поредна година участието на лица от ромски произход в организираната ежегодно туристическа трудова борса, проведена  за 2018 г. през м.март. Много лица, включително и  регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“  от тази етнос взеха участие и намериха реализация .
	През 2017 г. стартира схема  „Готови за работа“, финансирана от Европейския социален фонд. Тя е насочена към младежи до 29 годишна възраст, които са извън пазара на труда, вкл. и от ромски произход – неактивни и обезкуражени. Целта е да се мотивират за активно включване в състава на работната сила и устройването им на работа и включване в обучение. През 2018 г. по този проект са идентифицирани 19 младежи от ромски произход. 
През 2018 г. Дирекция „Бюро по труда“ продължи реализацията на НП „Активиране на неактивните лица”. Трудовият посредник – ромски медиатор  обслужва, консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски произход да се регистрират, обучават и търсят работа. Една  от важните му задачи  е да осъщестява връзката за координация с представителите на ромските неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на проблемите на лицата от тази група.
	С цел популяризиране и реализиране на дейностите за интеграция на ромите бе бе използван социалния диалог, като партньори бяха – Сдружение „Бъдеще за нашите деца”, НЧ „Романо дром - 2002”, Общностен център за деца и семейства. През  2018 г. бяха реализирани 6 срещи с горепосочените партньори.

        В Дирекция „Социално подпомагане - Добрич се извършва ежедневно консултиране на лица и семейства от различен произход, относно възможността им за социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както  и настаняване в специализирани институции. 
         Съгласно Закона за социално подпомагане право на месечна помощи имат лица и семейства, които отговарят на определени условия,  визирани в закона. През  2015 г. средно месечно са подпомагани 105 лица и семейства, 2016 г. – 74, 2017 г. – 62,   2018 г. – 46. Броят на подпомаганите лица и семейства намалява и причини за това са – промени в Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и ППЗСП, отказ на лицата да полагат 14 дни по 4 часа дневно общественополезен труд, възможността на ДСП да извършва служебни проверки в много общински и държавни администрации, пътуване на лицата извън страната. 
          Подпомаганите семейства по Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ през 2017 г. са - 5258, а през 2018 г.- 5199. Броят на децата с 5 – неизвинени отсъствия през 2017 г. е 510, а през 2018 г. – 486. Броят на прекратените молби по чл.7 от ЗСПД /семейни помощи за деца/  през 2017 г. е 75, а през 2018 г.– 49. От направеното сравнение е видно, че като цяло броят на подпомаганите лица по ЗСПД намалява и това в голяма степен се дължи на подоходния критерий, служебни  проверки от страна на дирекцията по декларираните данни в заявлението на лицето и прекратяване на помощта по молба на лицето поради пътуване извън страната.
         По Закона за интеграция на хората с увреждания - хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка. През 2017 г. са подпомагани 9777 лица с увреждания, а през 2018 г. 10085, което се дължи на увеличения брой лица с издадени ЕР на ТЕЛК.
Социалните услуги  са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции. Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от Районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция  „Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето. Искането за настаняване е пред Районния съд по настоящия адрес на лицето се прави от Дирекция  „Социално подпомагане" въз основа на писмено декларирано желание от лицето и становище на настойника. В резултат,  на което през 2018 г. са издадени заповеди за пренастаняване на 56 лица поставени под пълно запрещение. В сравнение с 2017 г., през 2018 г. значително е увеличен броя на лицата,  ползващи социални услуги в общността, като е най-голям процентът в Дневните центрове, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа. Всички социални услуги за деца или лица с увреждания се базират на няколко основни принципи, тясно свързани с качеството на живот на клиентите: индивидуален подход, всеобхватност и гъвкавост, фокус върху включването и интеграцията на клиента, стремеж към самостоятелен живот. Спазването на тези принципи повишава  качеството на живот на  лицата.
        В отдел „Закрила на детето” през 2018 г. са постъпили 334 сигнала за деца в риск, а през 2017 г. – 318. Ппреобладаващите  рискове  са:  деца,  изоставени от родители и не полагащи грижи за тях, конфликт между роднини, спор за упражняване на родителските права, малолетни и непълнолетни бременни и майки с деца, като при последните  преобладаващ е  броят на майките  от ромски произход.
       От Неонатологично отделение към МБАЛ гр. Добрич през 2018 г. са подадени 13, през 2017 г. - 12 сигнала за майки,  желаещи да изоставят новородените си деца.  През 2017 г. има 65 сигнала за непълнолетни майки от тях 2 са изоставили децата си, през 2018 г. – 30 сигнала за непълнолетни майки, от тях 1 е изоставила детето си. Може да се направи извод, че 95% от непълнолетните майки отглеждат децата си в семейството.
       Общият брой издадени направление за ползване на социални услуги в общността за деца през 2017 г. – 175, през 2018 г. – 238.   Има увеличение на броя на направленията, което показва значимостта и качеството на предоставяните социални услуги. 
        В ДМСГД са настанени за 2017 г.- 3 деца с увреждания, а през 2018 г. – 4 деца. Настаняването в специализираната институция се налага поради необходимостта от 24-часови медицински грижи за децата със здравословни проблеми.
      	Дейността на  Дирекция  „Социално подпомагане”  е да гарантира правото на всички граждани в Република България на социално подпомагане, чрез социални помощи и социални услуги. Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.	 
       През 2018  г. специалистите от Център за обществена подкрепа – 2  работиха  в насока подкрепа и интеграция на деца и семейства от ромски произход в следните направления:
	 Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция – 7 случая;

 Деинституционализация и реинтеграция – 8  случая;
 Превенция на отклонение в поведението – 5 случая;
 Обучение на кандидати за приемни семейства – 2 случая; 
 Превенция от отпадане от училище – 1 случай.
        През 2018 г. Областният екип по приемна грижа, който реализира дейностите по Проект „Приеми ме“ 2015, работи с 34 деца от ромски произход, настанени в професионални приемни  семейства - 14 деца от ромски произход са настанени  в Добрич. Две от професионалните приемни семейства на територията на  Добрич, които предоставят грижи за деца  в риск се определят като роми. Проектът ще се изпълнява до края на 2020 г.  През 2018 г. Община град Добрич  продължи да работи по проект  „За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2004  „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Изпълнението  на проекта цели: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители; подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда; повишаване училищната готовност на децата за включване в образователната система и повишаване мотивацията на техните родители; предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността за тях и техните семейства.  Консултиране и подкрепа за ранно детско развитие, осигурено чрез предоставяне на 7 услуги в рамките на годината, получиха 126 деца /включително с увреждания/ от ромски произход и    техните семейства в риск.  Дейностите по проекта ще се изпълняват до края на 2019 г.   За подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение, социално помощната дейност е една от основните форми и подходи в различните ѝ измерения. Тази дейност е от приоритетните за Българския Червен кръст. Социалната политика на областната Червенокръстка организация  е съобразена със социалната политика на НС на БЧК и се основава на Стратегия 2020. Дейностите, които съответстват на Мисията на областната организация са в полза на хуманността и подкрепа на уязвимите хора. Областната  организация продължава подкрепата си за най-нуждаещите се граждани на територията на област Добрич, в частност и Община град Добрич чрез различни механизми за подпомагане. Съгласно Устава на Българския Червен кръст и принципа „безпристрастност”, организацията не проявява предпочитание по отношение на националност, религия, раса, етноси. Стремежът е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието, като осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма уязвимост. БЧК не се води статистика  за брой за достигнати лица от ромската общност в Добрич.  Подпомагането се извършва, както чрез проекти и програми, така и със собствени средства на БЧК.   
         В изпълнение на Оперативна програма за „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - 2016”, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  /изпълнява се през 2018 г./,  Българският Червен кръст обхваща голям процент от уязвими лица, социално подпомогнати от Дирекциите „Социално подпомагане“. В отчетният период, БЧК Добрич раздаде хранителни продукти  от първа необходимост  на 1371 правоимащи лица на стойност 73472,22 лв. Освен индивидуалните бенефициенти, в град Добрич бяха обхванати и 112 лица, потребители на социални услуги в общността и специализирани институции.
          По програма  „Партньорска мрежа за благотворителност“ топъл обяд получиха както следва: през учебната 2017 – 2018 г. – 30 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ , а през учебната 2018-2019 г. 20 ученици от ОУ „Христо Смирненски“ и 20 ученици от ОУ „Панайот Волов“. Децата са от уязвими семейства с ниски доходи, без  регистрация на тяхната етническа принадлежност. Целогодишно в Центъра за обществена подкрепа  към БЧК се осигуряват с топла храна децата, посещаващи Центъра. 
          Проект „Подкрепа за бездомни лица“, финансиран от Национален съвет на БЧК, през месеците ноември и декември оказа подкрепа на  22 бездомни лица, от които 7 деца. Началото на проектните дейности в подкрепа на бездомни хора в област Добрич беше поставено с провеждането на индивидуални срещи с представители на институциите, предоставящи подслон на уязвимата група. С цел навременно подпомагане и удовлетворяване на конкретните потребности по места институциите: Приют към храм „Света Троица“, Център за временно настаняване към Фондация „Ръка за помощ“ и Община град Добрич поеха ангажимент за сътрудничество и взаимопомощ. Освен с хранителни продукти, уязвимите лица бяха подпомогнати с лекарства, санитарни и хигиенни пакети, одеяла, дрехи и и матраци, както и транспорт при нужда. С помощта на доброволец в ролята на  кризисен консултант беше установен контакт с повечето от бездомните. Социалната подкрепа, която  се оказа бе съобразена с нуждите на всяко лице, като дейностите бяха насочени за преодоляване на социалното неравенство - битово и трудово устройване, съдействие за издаване на лични документи, насочване и помощ при попълване на документи за еднократна финансова помощ в Дирекция  „Социално подпомагане” ,  Дирекция „Бюро по труда” , НОИ и други институции.
        При осъществяване на социално помощната дейност от значение е Националната дарителска  кампания на БЧК и БИЛА България - „Купи и дари“, инициирана в средата на 2016 г. и продължаваща през цялата 2018 г. Желаещите да подкрепят инициативата закупуват пакетирани хранителни продукти и ги поставят в специално брандирани колички във верига  магазини „БИЛА“. На всяко тримесечие дарението се събира в БЧК и се разпределя на нуждаещи се. През 2018 г. са събрани и предоставени на 141 социално слаби граждани 910,768 кг.  хранителни продукти на обща стойност 2666.77 лв.  /726,763 кг за  2017 г./ Подпомогнатите са бездомни хора, самотни майки, социално слаби семейства, лица с различна степен на увреждания и др. без оглед на тяхната религиозна и етническа принадлежност.
        Традиционна форма за подпомагане на уязвими лица е чрез фонд Милосърдие за оказване на финансова подкрепа на лица и семейства, изпаднали в особено тежко материално положение. През  2018 г. с финансова помощ в Община град Добрич са подпомогнати 27 души на обща сума 1620 лв. Критериите, на които трябва да отговарят кандидатстващите за еднократна финансова помощ са: месечен доход под 80% от  минималната работна заплата и с трайно намалена работоспособност над 50 %; пенсионери над 65 години; безработни лица; лица в тежко материално положение, поради заболяване на член от семейството; самотен или многодетен родител и др.
 	 Служители и доброволци на БЧК и БМЧК Добрич активно се включиха в  провеждане на индивидуални и групови консултации по 5 Съпътстващи мерки от ОП „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти - 2016”, с което спомогнаха за повишаване на здравните знания и култура на лица и семейства, вкл. и такива от ромски етнос. 
          Проведени са 3 531 индивидуални консултации по пет от Съпътстващите мерки с 1173 лица, обхванати  по горепосочената програма. Извън индивидуалните консултации, в групови консултации са обхванати 688 лица, които са консултирани за здравословен и балансиран режим на хранене, управление на семейния бюджет, социални помощи и социални услуги в общността, услуги финансирани от Европейския социален фонд, подготовка за реакция при бедствия. Проведени са  пет сесии за ранно детско развитие. Обученията се проведоха от лицензиран лектор, като бяха посетени от 60 деца, придружени от техните майки.  Една част от консултираните бяха от ромски произход. 
          Наред с проведените обучения, БЧК чрез разпространяване на брошури и диплянки има принос в подобряване на профилактичните дейности сред ромското население за превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции. 
В ежедневната си работа служители и доброволци на БЧК, съобразно своите компетенции активно информират лица от ромската общност за здравно-осигурителните им права и задължения и правата им като пациенти.
Усилия бяха положени за: 
	Популяризиране сред ромското население на социалните услуги, които се предлагат на територията на град Добрич;

Консултиране на ромските семейства относно правата им за подпомагане в сферата на социалната закрила, социалните услуги в общността и закрилата на детето;
	Консултиране и обучение на ромските семейства   за   ранно детско развитие – гаранция за активен и успешен жизнен път;
	Консултиране по Закона за закрила на детето и Закона за домашното насилие. 
       Тези дейности от страна на БЧК се изпълняват и в Центъра за обществена подкрепа  към Областния съвет с 25 потребители на услугата. 

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

        Община Добрич осъществява дейностите в сферата на културата на основата на европейските принципи за гарантиране на равни възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход. Със своите политики на толерантност и отвореност Общината има готовност да продължи своята активна 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.
	Политиките на Община Добрич за подкрепа и интегриране на граждани в уязвимо социално положение в сферата на културата става на базата на равен достъп на всички до обществения културен живот и културен продукт и съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура и творчество.
	  Бяха разработени програми и проекти, в които е включена културната интеграция на ромите, като водещи в това отношение са обществените библиотеки и читалищата на територията на град Добрич. И през 2018 г. бе приета Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич. Програмата включва НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ„Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“. Читалищата  /центрове на културните общности/ са създадени от самите общности и са отворени за всички независимо от възрастта, пола, политическите и религиозни възгледи. Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на всички гражданите чрез: съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност; обмен между културите на различните етноси; разширяване на знанията на гражданите; осигуряване на достъп до информация и комуникация; насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи.
          Читалищата на територията на Добрич днес са истински центрове за предоставяне на знания, информация и комуникация на всички, в т.ч. и на ромското население. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните библиотеки изпълняват разнообразни функции: събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд; извършват библиотечно-информационно обслужване; извършват краеведска дейност; съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция. През годината библиотеките отбелязаха чрез различни библиотечни форми – изложби, витрини, презентации, прожекции на филми, маратон на четенето, беседи, представяне на книги и др., всички значими дати и събития.
        Любителското творчество се проявява във всички сфери на изкуството, предназначено е за всяка възрастова група. По традиция читалищата в Община град Добрич са основното място за развитие на любителското творчество като институция, която поддържа постоянни форми за развитие на знания и творчески умения. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време на хората, с неформалното образование.
        Читалищата са институцията /заедно с музеите/, която работи за съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство. В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. Ето защо от особено значение е да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. Необходимо е да се създават условия за предаване на тези знания, което може да се осъществява с образователни програми в системата на образованието или неформалното образование. В този смисъл важно значение тук има дейността на читалищата като многофункционални институти, работещи в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традицията. Читалищата са форум за общуване между различните поколения, а от друга страна - реализират конкретни проекти и прояви.
         НЧ „Романо дром – 2002 г“ през 2018 г. отново работи за запазване, развитие, обогатяване и популяризиране на културните традиции на ромската общност, за приобщаване на ромите към културните ценности на съвременното общество и постиженията на науката, изкуството и културата.
	   През изминалата година към  Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ - Добрич функционираха следните любителски състави, школи и клубове:
Танцова школа – 84 уч., Музикална школа – 16 уч., Вокална група – 16 уч., Школа „Художествено творчество“– 17 , Младежки клуб –18, Женски клуб –16 уч., Здравно-информационен клуб – 1 ръководител, Оркестър „Романо дром“–9 уч.,  Оркестър „Универсал“ – 7 уч.,  Оркестър „Шувари“ – 7 уч.,  Ансамбъл „Цигански табор“– 16 уч.
           През цялата 2018 г. любителските състави и възпитаниците на школите участваха активно в културния живот на града и страната. Включиха се в осъществяването на комплексни културни програми на Община град Добрич, празници, конкурси, фестивали. Честването на Василица, Международния ден на ромите – 8 април, Великден, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Гергьовден /Едерлези/, Деня на Добрич, Деня на християнското семейство, Коледа и Нова година. Детският  фестивал „Отворено сърце“ беше приоритет в дейността на читалището. 
         Концертът „Гергьовден – празникът, който ни обединява“ беше с участието на любителски състави и индивидуални изпълнители от  НЧ„Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“и  НЧ „Пробуда – 1939 г.“ 
	 Изключително активен през 2018 г. беше Младежкият клуб, който освен редица културни събития, през годината  осъществи десетки беседи по повод Деня за борба с туберкулозата и Деня за борба срещу ХИВ/СПИН. Осъществените беседи на тема: „Здраве и превенция“, „Ползата от ранното образование“, „Защо образованието е важно за ромите“ и работата на терен, бяха с цел мотивиране на децата и родителите за записване на ромски деца в детски градини и  първи клас.
	Здравно-информационният клуб проведе беседи и оказа помощ във връзка със здравни въпроси на 31 души – плащане на ЗО, приемане в болница за лечение, изготвяне на документи за ТЕЛК и др.
	Музикалните състави при Народно читалище „Романо дром 2002 г.“ – Оркестър „Романо дром“, Оркестър „Универсал“, Оркестър „Шувари“ и Ансамбъл „Цигански табор“ се включиха активно не само в културния календар на Община град Добрич, но и в редица фестивали, събори и тържества и в региона и страната. 
	Оркестър „Универсал“ се представи успешно и в Международния фестивал на етносите – Констанца, Румъния.
	През 2018 г. НЧ „Романо дром – 2002 г.“ – член на НССЕИВ взе активно участие в изграждането и структурирането на Национална мрежа „Алианс за ранно детско развитие – България“
	 Социалната политика е част от цялостната дейност на НЧ„Романо дром – 2002 г.“. Доброволческа дейност, работа с възрастните хора, с хора с увреждания, работата с младите хора е във фокуса на внимание на ръководството на читалището. И през 2018 г. обучението във всички школи и клубове на НЧ „Романо дром – 2002 г.“ бяха безплатни. Членовете на Младежкия клуб оказаха  помощ на възрастни хора при кандидатстването им за социално подпомагане, издаване на лични документи, решаване на здравни и социални въпроси. Читалището работи и с хора с увреждания – разясняват се техните права, както и оказване на помощ и съдействие за извършване на прегледи при специалисти, за приемане в социални домове и др. Читалището работи с деца и младежи от всички етнически групи в Добрич, като преобладаващите са представители на ромска общност. През изминалата година служителите в институцията насочиха своите усилия към мотивиране на родители за записване на ромските деца в подготвителна група и първи клас, както и към оказване на методическа помощ при подготовката  на учениците от горен курс за държавните зрелостни изпити и за кандидатстване във висши училища в Добрич и страната. Екипът на читалището активно работи и за намаляване броя на отпадналите от учебния процес ромски деца и младежи.
          ОМЦ „Захари Стоянов“ създава и поддържа необходимите условия и мерки за осигуряване на равнопоставеност и интеграция в обществения живот на младежи от етническите общности и на такива в уязвимо социално положение. Центърът дава еднакви възможности за развитие на всички младежи от нашия град, чрез стимулиране на творческият им потенциал, повишаване на информираността им по актуални теми от различни сфери на живота, както и посредством пълноценно организиране на свободното им време. Основният фокус на дейностите е насочен към личностното израстване и приобщаването на младите хора към ценностите на обществото.
         През 2018 г. младите хора се включиха в разнообразни инициативи на младежкия център като: неформални обучения, срещи-дискусии, младежки обмени, еко акции, информационни кампании, арт работилници, изложби, концерти, спектакли, национални и международни конкурси, клубни форми и др.  
ОМЦ „Захари Стоянов“ е утвърден като привлекателно място за: изяви и общуване на младите хора, обучение в неформална среда, устойчиви партньорства и прилагане на добри практики, стимулиране на мотивацията за повишаване степента на образование и подкрепа в процеса на трудова реализация.
     Реализираните дейности и инициативи на  Центъра,  в които са обхванати младежи от ромската общност са: 
	Обучение на тема „Как да си избера професия?”;
	Неформално обучение „Безопасни младежки пространства”;

Неформално обучение „Свобода и насилие“; 
Неформално обучение „Експлоатация на детския труд“;
Великденска работилница;
Вечери на настолните игри „Да общуваме реално, а не виртуално“;
Срещи „Храните днес - здравословен начин на живот“;
Програма „Еко лято”;
Концерти;
Конкурси;
Изложби;
Клубни форми.
          В изброените инициативи взеха участие 157 младежи от ромски произход.
       През 2018 г. ОМЦ „Захари Стоянов“ си партнира с  НЧ „Мевляна - 2012“, Общностен център за деца и семейства, Център за обществена подкрепа, Центровете за настаняване от семеен тип и бе домакин на редица дейности, насочени към различните етноси.


ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

           На територията на град Добрич за гарантиране правата на гражданите, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на езика на омразата работят служители от група „Териториална полиция“ при Първо РУ – Добрич при Областна дирекция на МВР – Добрич. Основна насока при работата им е недопускането на междуетнически конфликти в кварталите със смесено население и приобщаването на лица от малцинствени групи към общността като се съблюдава спазването на обществения ред и правата на територията на общината. В Добрич има четири обособени зони с концентрация на ромско население: района, източно от ул „Александър Стамболийски“ до бул. „Русия“, махалата срещу Автогарата, кв. „Изгрев“ и ж. к. „Иглика“. 
По-голяма част от ромите в Добрич, около 60 % се определят като мюсюлмани, а останалата част като християни. По официална статистика от последното преброяване, самоопределящи се като роми са 2482 от живущите, като това не отговаря на действителния брой на ромите в града. След направен анализ на моментната ситуация в горепосочените квартали се констатира, че нито един от тях не може да се квалифицира като потенциално рисков. Като най-съществен проблем може да се посочи нарушенията на тишината, предимно през летния сезон и най-вече при организиране и провеждане на ромски сватби на открито, което е свързано с нравите и обичаите на самата общност.
         През годината се организирани профилактични беседи с неформални ромски лидери с цел долавяне на признаци  за междуетническо напрежение.
         Служителите от група „Териториална полиция“  в сектор „Охранителна полиция“ при Първо РУ – Добрич участваха в четири комисии, съвместно с представители на други институции с цел установяване на деца, непосещаващи училище и приобщаване на същите към образователната система.
          По всеки сигнал или жалба, в която страна са лица от малцинствени групи, се извършва своевременна и задълбочена проверка.
          В районите с компактно ромско население, нивото на престъпността е ниско, предвид факта, че живущите в тях не извършват престъпления в местата, където живеят. Най-често срещаните противообществени прояви са битовите скандали и побои, вътре в семействата, и такива свързани с изострени междусъседски взаимоотношения. Най-честите криминални дейния, извършвани от представители на ромската общност в Добрич са кражбите, сводничеството, проституцията и употребата, както и разпространението на наркотични вещества. Като най-характерен случай за изминалата година е установено лице от от ромската общност, занимаващо се с разпространение на наркотични вещества.
          Екипът  на Сдружение „Федерация на обединените ромски общности“ – Добрич работи по повече от 25  сигнала, свързани с нарушаване правата и интересите на представители на ромската общност в града – недопускане на роми в някои заведения в Добрич и областта, дискриминационно отношение на работното място – от страна на работодатели и колеги, публикации в някои медии с определено ксенофобски  и унизителен за ромската общност характер и пр., за които периодично е сезирана Комисията за защита от дискриминация. Екипът на сдружението участва в различни обучения, семинари  и обмяна на опит, организирани от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Фондация „Америка за България“, ЦМЕДТ „Амалипе“, Комисия за защита от дискриминация и др. Сдружението партнира на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Свят без граници при кандидатсване и реализирани на проекти

МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И НАДХВЪРЛЯТ НПД
         
       През 2018 г. Община град Добрич продължи работата си по  Програма RОМАСТ на Европейската комисия и на Съвета на Европа. Сформирана бе Местна активна група, която се включи активно в дейността на ОССЕИВ. Организирано бе  обучение на тема: „Изграждане на капацитет за социално включване на местно ниво на  маргинализирани групи“. Целите на обучението са свързани с подобряване на способността на педагози и други заинтересовани страни за поставяне на интересите на всеки ученик, включително от ромската общност, в центъра на образованието; подобряване на връзките и взаимодействието между местна власт – учители – родители – общност и др. Обучението се реализира чрез Програма ROMACT, финансирана и осъществявана от Европейската комисия на Съвета на Европа и осъществяване от Асоциация „Интегро“ – национален изпълнител на Програмата.  Участие в обучението взеха общински служители, директори на детски градини и училища, учители, представители на Местната активна група и НЧ „Романо дром- 2002 г.“

IV.	ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ ПО   ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ

        НЧ „Романо дром – 2002“ работи по проект „Готови за училище“, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавната политика информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца и родители то семейства в неравностойно положение.  Партньори по проекта са 21 детски градини в областите Добрич, Силистра и Шумен, а бенефициент – над 400 деца от подготвителните групи на тези градини.  За Добрич партньор е ДГ №32 „Зорница“. Проектът е на стойност 7442. 77 лв. Изразходваната сума за 2018 г. за Добрич е 665.00 лв.
        Читалището работи и по Проект „Всички заедно за силно  и равно начало 2017-2019 г., финансиран от Фондация „Отворено общество“ и Фондация „ Тръст за социална алтернатива“, изпълняван в коалиция с 18 НПО в България. В рамките на проекта е извършен анализ на постиженията и предизвикателствата в областта на предучилищното образование с фокус върху финансовата достъпност на детските градини, националните и местните политики, свързани с ранното детско развитие.  Разгледани са различни финансови и програмни инструменти за подкрепа в областта на предучилищното образование – какви цели са си поставили, как са се развили, какви са били резултатите от изпъленението на програмите и възможностите за подобрения. Парньори са Община Добрич, Община Добричка, Община  Каварна, Община Балчик, Община Генерал Тошево, Община Крушари, както и 12 детски градини от тези общини.


