ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№484
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 30.05.2018 г. с Протокол № 32

ОТНОСНО: Актуализиране на План за действие за интеграция на ромите в
община Брацигово /2018-2020/ към изпълнение на Стратегията за интегриране на
ромите в област Пазарджик /2014-2020/.
Общинският съвет-Брацигово на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания
Р Е Ш И:
1.Приема актуализация на План за действие за интеграция на ромите в община
Брацигово /2018-2020/ към изпълнение на Стратегията за интегриране на ромите в
област Пазарджик (2014-2020);
2.Приема поправките и допълненията към отделните приоритетни области както
следва:
- Към мерки по приоритетна област „Образование” добавя в т1.1.2.
1.1.2.Постоянен диалог, информационни срещи и дискусии между заинтересованите
страни за обмен на информация за важността на ранното детско развитие.
1.1.3.Повишаване на информираността и формиране на общественото мнение
относно ранното детско развитие.
1.1.4.Мотивационна работа и убеждаване на млади ромски родителите за
значението на образованието за ранното детско развитие.
1.1.3.Подпомагане на децата от социално слаби семейства с ученически пособия
1.1.4. Образователни услуги за ранно детско развитие за увеличаване броя на
децата
2.1.3.Създаване на възможности учителите, работещи с ученици застрашени от
отпадане, да се запознават с културата и особеностите на ромския етнос.
2.1.4.Създаване на клубове на етносите и/или традиционните занаяти към –
читалище, училище;
3.1.2. Системна работа с родители на ромски деца с цел превенция на отпадането
3.1.3.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез
изготвяне на индивидуални учебни програми за децата, застрашени от отпадане
3.1.4.Включване на децата от ромски произход в извън училищни дейности и
клубове по интереси - спорт, танци, музика, изобразително изкуство и др.
3.2.3.Различни форми (психологически, социални, икономически) на подкрепа
на ромски семейства и техните деца с риск от ранно отпадане.
4.2. Подобряване на образователната среда и възможности за обучение на децата
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4.2.1.Осигуряване на допълнителна подготовка в следучебни занимания и
работа с деца с трудности и дефицити в обучението;
4.2.2. Допълнително обучение по български език за учениците
4.2.3. Осъвременяване на образователната среда: изграждане на дигитални
класни стаи и осигуряване на допълнително ИКТ оборудване и други съвременни
технически средства в учебния процес.
4.2.4. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и
учениците от етническите малцинства;
6.Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
6.1.Прилагане на форми и методи за повишаване на информираността и
мотивацията на учениците да продължат образованието си;
6.1.1. Мотивационни кампании за продължаване на образованието в гимназия,
насочена към учениците от 7 и 8 клас - дискусии за значението на гимназиалното/
професионалното образование и възможностите; представяне на различни средни
училища в областта; посещения на място в средните училища; срещи с ученици, които
вече учат в средни училища и студенти
6.1.2. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от
етническите малцинства;
6.1.3. Работа с младежи до 18 г., отпаднали от училище, за реинтегриране в
образователната система.;
7.Приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на
участието им в училищния живот.
7.1. Изпълнение на работещи модели за повишено участие на родителите в
училищния живот
7.1.1. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в
родителски клубове, училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени
съвети;;
7.1.2. Работа с родителите, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на детска градина или учебни занятия - срещи по местоживеене и в
квартала; провеждане на семейни конференции и работни форуми; информационни
дни; работни срещи за решаване на текущи проблеми по модела „На кафе”.
8.Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност;
8.1. Прилагане на образователни подходи и форми за формиране на обществени
нагласи;
8.1.Информационни кампании за недопускане на дискриминация, основана на
раса, етнически произход или религиозна принадлежност.
8.2.Семинари за образователната интеграция на етническите малцинства; кръгли
маси за културното многообразие и духовно развитие на учениците, както и за поуспешна социализация на децата и младежите от различните малцинствени етнически
общности;
-Към мерки по приоритетна област „Здравеопазване и социални дейности”
добавя в т.4 - . Подобряване достъпа до качествени здравни и социални услуги в т.ч.
интегрирани междусекторни услуги;
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4.1.2. Предоставяне на индивидуални консултации (вкл. психологическа
подкрепа) и социално-здравна медиация
4.1.3. Разкриване на иновативна социално-здравна услуга от мобилен тип,
насочена да подпомогне интеграцията на уязвимите групи в община Брацигово;
- Към мерки по приоритетна област „Заетост” добавя към 1.3. Активиране на
икономически неактивни лица и.3.1.Наемане на трудови медиатори, мениджъри на
случай и психолози 1.3.2.Провеждане на скрийнинг и идентифициране на
икономически неактивни лица по модела „Активно соцално-трудово посредничество –
АСТП”
1.3.3.Мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване в
мотивационни програми, регистрация в Д”БТ”,
1.3.4.Посредничество за намиране на работа;
1.3.5.Професионално информиране и консултиране;
1.3.6.Психологическо подпомагане;
1.3.7.Изготвянето на индивидуални планове за икономически неактивните роми
1.3.8.Обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови
компетентности, стажуване и заетост.
1.3.9.Насочването на безработните роми към посреднически услуги.
2.2. Подкрепа за провеждане на целенасочени превантивни дейности за
недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения с
оглед подобряване на обществения ред
2.2.1. Скрининг на проблемите на престъпността чрез информация от всички
заинтересовани страни.
2.2.2.Изготвяне и изпълнение на индивидуални планове на деца и младежи в
конфликт със закона.
2.2.3.Различни форми на превенция (универсална, таргетирана) и интервенция;
специализирани услуги за деца и младежи в конфликт със закона.
3.Създаване на условия за развитие на общността, социалната интеграция и
преодоляване на негативните стереотипи;
3.1.Намаляване на влиянието на практиките, имащи негативно влияние върху
социалното включване на маргинализираните общности;
3.1.1.Повишаване на гражданското участие и осъзнатостта на общността по
широк кръг теми, които ще подобрят социалната ориентация и ще насърчат проактивно
поведение.
3.1.2.Подкрепа за създаването и развитието на организационни структури –
инициативни групи, общностни организации, квартални съвети и др. и изграждане на
капацитет за участие в местния консултативен процес и в процесите на вземане на
решения.
3.1.3.Идентифициране на отговорни лидери сред общността и насърчаване на
дългосрочен ангажимент за гражданска активност;
3.2.Планиране, управление и проследяване на инициативи за социалноикономическата интеграция на социално изключени групи и маргинализирани
общности;
3.2.1. Изграждане на подкрепящи структури за развитие на общността
(общностен център например), за насърчаване на самоорганизацията и обществената
ангажираност на общностните членове.
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3.2.2. Обучение и назначаване на общностен работник за подпомагане на
подходи и дейности за общносттно развитие.
3.2.3.Създаване на интегриран модел за социална интеграция с участието на
всички заинтересовани страни - община, НПО, училища, детски градини,
представители на уязвимите групи, здравни и социални услуги, медии, представители
на държавни структури.
3.2.4. Иницииране и функциониране на интегрирани социално-здравни услуги
след картографиране и идентифициране на основните проблеми за интеграцията на
уязвимите групи.
3.3.Стимулиране и подпомагане на трайната интеграция на представителите на
уязвими групи;
3.3.1. Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на
индивидуални планове за трайна интеграция, съдържащи конкретни мерки за
осигуряване на достъп до пазара на труда, образование, социални и здравни услуги и
десегрегация;
3.4.Намаляване/преодоляване на негативните стереотипи към ромското
население и между различните етнически групи;
3.4.1.Проследяване и превенция на пряка и непряка дискриминация и расизъм
във всичките им форми
3.4.2.Изграждане на капацитет за интеркултурна комуникация на служители и
специалисти, обслужващи и ромско население;
3.5.Постигане на положителна промяна на обществените нагласи към
проблемите на маргинализираните и уязвими групи;
5.1.Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на
маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на
маргинализираните общности;
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Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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