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ПРОГРАМА ЗОВ: РЕЗУЛТАТИ И НАУЧЕНИ УРОЦИ

ПАНЕЛ 1: КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

ЦЕЛ Подобряване на жизнените условия на целевите групи чрез 
достъпни и качествени здравни и образователни услуги

ПАРТНЬОРИ  Министерство на труда и социалната политика
 Министерство на образованието и науката
 Министерство на здравеопазването
 Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
 ЦКЗ към МС

ЦЕЛЕВИ 
ГРУПИ

 Деца от 3 до 10 г.и техните родители
 Бременни жени, майки, семейства

БЮДЖЕТ CHF 8'088'500 (Българско съфинансиране– 15%)

ЛОКАЦИИ Бургас, Сливен, Русе, Пловдив, Шумен, Монтана

ПЕРИОД 2013-2019

ПРИОРИТЕТИ  Ранно детско развитие, начално образование 
 Първични здравни грижи, майчино и детско здраве, 

семейно планиране
 Овластяване и култура



Университет

Здравни медиатори
Образователни 

медиатори

МОН

Медицински 
център

Училище
Детска 

градина
НПО

МЗ

Надграждане 
капацитет

Общини 
партньори

Община

PMU

МТСПШАРС

ЦКЗ



Интегрирани мерки - в 
една и съща общност

Големи градски 
ромски общности и 

малки населени 
места - директен и 
адекватен достъп

Устойчивостта е 
планирана още при 

дизайна на програмите 

Промяна на национални 
политики - релевантност  и 

застъпничество

Подкрепящ 
мониторинг и 
изграждане на 

капацитет

Развитие и укрепване 
на партньорствата; 

подобрени 
включващи мерки 

Стратегически подход



Построени/обновени училища,

детски градини, здравни кабинети 

4

Обучени образователни и 

здравни медиатори Обучени педагози, медиатори  

28 70048

Регистрирана професия 

Образователен медиатор

Приети предложения за 

актуализиране на НППМДЗ с

дейности свързани със семейното 

планиране 

РЕЗУЛТАТИ
2015-2019

Подкрепа за утвърждаване 

професията Здравен медиатор



Брой ОПЛ, педиатрични, 

гинекологични прегледи и 

скрининги 

4

Родители, участващи в 

консултации и срещи за 

мотивация (обр. медиация) 

5 028

23 471 

13 796

19 665
Индивидуални инфор. 
здравни консултации и 
срещи (здр. медиация)

РЕЗУЛТАТИ
2015-2019

Бенефициенти на

кампании и събития, групи за 

поддръжка

Деца от 3-10 г. В нови групи 
и доп. занимания по БГ език 

15 012
Здравни консултации 
(здравни медиатори) 

15 012

Деца и родители участвали в 

културни и спортни събития

10 276



Научени уроци – национално ниво

Интегрираните мерки - да включват образование, здраве, заетост, жилища и 
инфраструктура 

Нужно е по-добро междуведомствено сътрудничество при планиране и изпълнение на 
интегрирани програми 

Необходимост от национално финансиране на Програмите за уязвими групи, за да не се 
разчита единствено на външно финансиране. 

Администрирането на проекти да не е единствено контрол. Необходимост от подкрепяща 
супервизия.

Нужда от насърчаване провеждането на системно здравно образование в училище  

Оперативна програма Здравеопазване и по-адекватно финансиране на националните 
програми в тази област => по добра устойчивост 



ПРОГРАМА ЗОВ: РЕЗУЛТАТИ И НАУЧЕНИ УРОЦИ

ПАНЕЛ 1: КАКВО ПОСТИГНАХМЕ

Научени уроци – местно ниво

Повече приоритетна подкрепа за интеграцията на уязвими групи от местните власти

Разработване на местни механизми за включване на уязвими групи на всички нива 
на работа 

Необходимост общините  да иницират програми за уязвими групи и да носят отговорност 
за дизайна и изпълнението на тези програми

Образователните институции да се фокусират върху качеството на преподаване в 
уязвимите училища и върху разработване на мерки за задържане на деца и ученици с 
подкрепата на регионалните управления на образованието

Дизайна на програми и мониторинга зависят от наличието на дезагрегирани по 
етнически признак статически данни по места



съвместно с:

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

Ирина Файон
Лили Гунева

Звено за управление на програма ЗОВ
25 юни 2019 г.


