ШУМЕН / ИВАНСКИ
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И
ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Проектът на Община Шумен за социалното
включване на роми и други уязвими групи
„Взаимодействието с общността - фактор за подобро бъдеще и успешна интеграция“ е
обхваща три квартала на Шумен - Млада
гвардия, Еверест и Витоша, както и съседното
село Ивански, където има компактно ромско
население. Дейностите в проекта са насочени
към образование и здравеопазване, основни
проблеми в интеграцията на ромите и другите
уязвими групи. Целта на проекта е да приобщи и
задържи повече деца в детските градини и в
училище. Важна част от дейностите е работата с
родителите, младите семейства и майки.

Предучилищно образование:
Изграждане
на
материална
база
за
сформиране на нова група за деца от 3 до 6
години в детската градина „Пролетна дъга“;
Ремонт на филиала на детската градина и
прилежащите площи в кв. Еверест;
Занимания с деца, невладеещи български език,
съвместни извънкласни дейности с деца,
родители и учители – „летни и уикенд
училища“.
Обучение на педагогически кадри и родители;
Кампании и работа на терен чрез здравни
медиатори, помощник-учители, наставници и
доброволци от ромската общност за по-добро
обхващане на децата в предучилищна
подготовка и за оказване на подкрепа на
родителите за подобряване на грижата за
децата.













Проблемите на уязвимите общности са сериозни
и се задълбочават с времето. Има голяма
безработица и все повече млади семейства
търсят работа в чужбина. Много млади роми
показват незаинтересованост към образованието
си и не посещават училище. Един от основните
проблеми за това е, че родителите, в голямата си
част, също са неграмотни, не насърчават децата
си да ходят на училище или дори в някои случаи
ги спират. Голяма част от децата, които все пак
влизат в час, не говорят добре български и
срещат много трудности с усвояването на
учебния материал, което постепенно води до
отпадането им от училище. С времето шансовете
на тези деца за социална и трудова реализация
все повече намаляват.







Начално образование:
Ремонт на Основно учлище „Хр. Ботев“ - с.
Ивански, и подобряване на пристройката към
основната сграда. Изграждане на пристройка
със санитарни възли и медицински кабинет към
основната училищна сграда;
Занимания с ученици от 7 до 10 г. за по-добро
владеене на български език и повишаване на
образователните резултати по основни учебни
предмети;
Обучение на педагогическите кадри за
прилагане на принципите на интеркултурното
образование като фактор за изграждане на
стимулираща ученето и постиженията учебна и
възпитателна среда в училище;
„Училище за родители“ за мотивацията на
родителите
за
по-активно
участие
в
образованието и възпитанието на децата им;
„Уикенд училища“ – за развитие и изява на
творческите способности на децата, заедно с
родители и учители.
Средно образование:
Консултации с родителите, за чиито деца има
риск да отпаднат от училище – в шуменските
квартали Млада гвардия, Еверест и Витоша,
както и в с. Ивански.

КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОВЛАСТЯВАНЕ
За приобщаването на ромите в обществото са
планирани серия от културни събития, които са
насочени както към самата общност, така и към
останалата част от населението: театрални
постановки, концерти и спортни състезания.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ
Интеграция, социално включване и подобряване
на условията за живот на роми и други уязвими
групи в Община Шумен

Отбелязване на традиционни ромски
празници
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Обновяване и ремонт на здравна служба в
село Ивански;
Безплатни профилактични прегледи за деца,
жени и млади семейства без здравни
осигуровки в гр. Шумен и с. Ивански – общо
300 жени и 150 деца от 0 до 7 години;
Обучение на един здравен медиатор за с.
Ивански;
Идентифициране на децата, които не са
имунизирани и насърчаване на родителите за
извършване на имунизации – кварталите в
Шумен Млада гварди, Еверест и Витоша, и с.
Ивански;
Кампании сред ромските родители за
здравната профилактика и здравни грижи –
15 кампании в Шумен и с. Ивански;
Безплатни гинекологични прегледи на жени
без здравни осигуровки в гр.Шумен и с.
Ивански;
Консултации и предоставяне на информация
за жени в репродуктивна възраст - в Шумен и
с. Ивански – минимум 200 консултации;
Профилактични прегледи за жени, бременни,
млади майки и деца;
Осигуряване на безплатни контрацептивни
средства за нуждаещи се от кварталите
Млада гвардия, Еверест и Витоша в Шумен, и
с. Ивански;
Здравни обучения за млади хора и родители
от трите шуменски квартала и с. Ивански.
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