МОНТАНА / ГАБРОВНИЦА
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И
ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Интегрираният проект за социално включване на
роми и други уязвими групи в Монтана в рамките
на Програма ЗОВ - Здраве и образование за
всички, е насочен към подобряването на
положението на най-уязвимите: деца на възраст
от 3 до 10 години, техните родители и семейства,
млади хора, здравно неосигурени лица. Екипът
работи основно в двата квартала на Монтана с
преобладаващо ромско население – Кошарник и
Огоста, в съседното село Габровница, както и
чрез някои дейности в селата Вирове и
Безденица.

През 2016 г. в Община Монтана започна
изграждането на детска градина в квартал
Кошарник. Това ще е първата новопостроена
детска градина на територията на общината през
последните 40 години.
Акцент в работата по компонент Образование е
подобряване на мотивацията за обучение,
посещаемостта и образователните резултати на
децата в ЦДГ №5 „Дъга“, ЦДГ № 8 „Пролет“, ОУ
„Георги Бенковски” – кв. Кошарник, 1-во ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий”, 6-то ОУ “Любен Каравелов” –
Монтана и ОУ «Св. св. Кирил и Методи»–
Габровница. Това ще е задача на четиримата
новоназначени
образователни
медиатори,
представители на ромската общност, както и на
съветника по интеграционни дейности, които ще
работят с децата и техните родители. Екипът на
проекта, работещ по образователния компонент,
ще премине различни обучения, за да повиши
капацитета си за работа в мултикултурна среда.
Предвижда се още:

23 четвъртокласници от Монтана прекараха
незабравими дни в лятното училище,
организирано по Програма ЗОВ през 2016

Проектът
има
интегриран
подход:
инфраструктурните подобрения на здравни и
образователни заведения се допълват с работа
по включване на ромски деца в детски градини,
обучение на учители, достъп до първични
здравни
услуги,
здравно-профилактични
дейности,
медиация
в
здравната
и
образователната сфера. Една от основните цели
на проекта е да се насърчи усвояването на
учебния материал от ромските деца чрез
провеждането на допълнителни занимания,
повече деца да посещават детска градина, да се
създадат условия за интегриране на ромските
деца след четвърти клас в десегрегирани
училища, както и да се решат най-съществените
проблеми на детското и майчино здраве.










Допълнителна работа с деца, които не покриват
изискванията на държавните образователни
стандарти, чрез която ще бъдат обхванати:
деца в гореспоменатите детски градини на
възраст от 3 до 4 години. Допълнителни
занятия ще се провеждат и с децата в
предучилищна възраст /5-6 г./, които подлежат
на задължително обучение. Ще се работи и за
подобряване на знанията на учениците в
началното училище.
Извънкласни и извънучилищни дейности на
учениците в училище /1-4 кл./;
Лятно училище за учениците, завършили 4-ти
клас в кв. Кошарник, чиято цел е да ги подготви
за преминаване на обучение в по-горен етап в
училищата в Монтана;
Работа с родителите с цел повишаване на
тяхната информираност и мотивацията им да
осигуряват присъствието на децата си в
училище;
Назначаване на образователни медиатори.

Дейности на Общинския медицински център:





Със започналото през лятото на 2016 изграждане
на новата сграда на ЦДГ № 8 «Пролет» в кв.
Кошарник ще се подобри значително достъпът на
деца на възраст между три и шест години до
предучилищно образование, както и подготовката
им за училище

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ
Интеграция, социално включване и подобряване
на условията за живот на роми и други уязвими
групи в района на Монтана

ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Общината ще ремонтира сгради за два здравноконсултативни центрове – в монтанския квартал
«Огоста» и в с. Габровница. Центровете ще са в
близост до или вътре в ромските махали, за да
бъдат по-лесно достъпни за хората от общността.
Здравното
образование,
консултации
и
превенция, както и медицинските прегледи, ще са
предимно насочени към деца и младежи, както и
към млади майки и семейства. Центровете ще
бъдат
оборудвани
според
съвременните
медицински стандарти.
За
здравна
информираност
и
ваксинопрофилактика ще се разчита на здравните
медиатори и медицински професионалисти от
Общинския медицински център. Ще бъде
направено картографиране на здравния статус на
уязвимата общност.
Дейности на здравните медиатори:











Назначаване и обучения на здравни
медиатори;
Картографиране и идентифициране на
случаи, върху които здравните медиатори и
здравни
специалисти
ще
фокусират
вниманието си;
Обучения на здравни професионалисти и
представители на заинтересовани институции
за работа в уязвими общности;
Кампании за подобряване осведомеността на
уязвимите
групи
относно
здравната
профилактика;
Работа с деца и младежи от ромската
общност на тема здравна профилактика и
репродуктивно здраве;
Работа с майки и млади жени относно
здравна профилактика, майчино и детско
здраве.

Подобряване на сексуалното и репродуктивно
здраве на ромските жени;
Подобряване на майчиното и детско здраве
чрез услуги за здравно неосигурени бременни
жени и прегледи на новородени и малки деца.
Профилактични
прегледи
на
здравно
неосигурени лица от общността за социално
значими заболявания като рак на гърдата,
диабет и др.
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