
 

  

 
 

ПЛОВДИВ / КУКЛЕН  

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ  

 

 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 

Българо-швейцарският проект за насърчаване на 

социалното включване на ромите и други 

уязвими групи има за цел социално включване 

на маргинализирани слоеве от ромското 

население, живеещи в пловдивския квартал 

Столипиново, най-големия ромски квартал в 

Европа, а също и в съседния на Пловдив град 

Куклен. Според неофициални данни, реалният 

брой на жителите на Столипиново е повече от 50 

000 души. В Куклен, с население от 6020 души, 

също живее значително ромско население. 

 

Проектът ще подкрепи включването на роми и други 

уязвими групи в двата града чрез прилагането на 

разнообразни твърди и меки мерки в областта на 

образованието, здравеопазването и овластяването 

на ромската общност чрез средствата на изкуството, 

спорта и културата. 

 

В областта на образованието проектът има за цел 

да подобри достъпа на ромските деца до детските 

градини и основното образование, да намали 

процента на отпадащите ученици, да подобри 

качеството на преподаване и да мотивира 

родителите да записват своите деца в 

образователната система.  

 

В областта на здравеопазването проектът 

предвижда да се подобри достъпа и да се повиши 

качеството на първичната здравна помощ, 

предлагана на ромските деца, бременните жени и 

младите ромски семейства, да се увеличат мерките 

в областта на здравната превенция и семейното 

планиране, а също така да се предоставят здравни 

услуги на неосигурени ромски жени.  

 

Ромската общност ще бъде насърчена да изявява 

идентичността си чрез честване на своите традиции 

и празници, чрез организиране на спортни събития, 

както и чрез улесняване на достъпа до културни 

събития като театър, опера, концерти.  

 

Целевата група на бенефициентите включва деца на 

възраст от 3 до 10 години, млади жени, бременни 

жени, млади семейства, ромски медиатори, лекари, 

учители и помощник-учители.  

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА  

 

СТОЛИПИНОВО  

„Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“ са две 

основни училища с над 1400 ученици от ромски 

произход. Те се намират в самия център на 

етнически сегрегирания квартал Столипиново и 

споделят общо дворно пространство. Много от 

учениците в двете училища имат проблем заради 

ограничените си познания по български език, което 

води до изоставането им в училище. При 

настоящата инфраструктура двете училища не 

предоставят допълнително обучение по български 

език или друга форма на извънкласни занимания, 

изкуство, спорт или работа с родители. Проектът ще 

замени нефункционираща постройка, разположена в 

общото дворно пространство, с нова сграда, за да 

бъде създаден Образователен център със закрита 

спортна зала, помещения за дейности в общността, 

зали за извънкласни занимания с родители и 

ученици от двете училища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Образователния център ще развива своята 

дейност клуб „Активен родител“, ще се помещава и 

библиотека, в която ще се провеждат публични 

четения и други събития. Като част от проекта ще 

бъдат наети педагози за извънкласните дейности 

като спорт, изкуства и работа с родителите. Ще 

бъдат организирани занимания по приложни 

изкуства, като по този начин децата ще учат чрез 

игри и занимания с изкуство. Очакваните резултати 

са свързани с повишаване на посещаемостта на 

учебните занятия, подобряване на нивото на 

владеене на български език, повишена мотивация 

на родителите и създаване на учебна база, чрез 

която да се стимулира развитието на общността и 

взаимното учене.  

 



 

 
В детска градина „Лилия“ се обучават целодневно 

160 деца от ромски произход на възраст между 3 и 6 

години, разпределени в 6 групи. Възпитателният 

процес в детската градина е изправен пред голям 

проблем, свързан с ограничените познания по 

български език на по-голяма част от децата. С цел 

подобряване на българските езикови умения ще 

бъде създаден специален кът за четене, а също и 

клуб „Активен родител“. Проектът има за цел 

подпомагане на образователната среда чрез 

закупуване на образователни материали като 

сюжетни и ролеви игри, книги и други пособия с 

идеята да се повиши мотивацията на децата и 

участието в учебния процес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на проекта дворът на градината ще бъде 

защитен чрез система за видео наблюдение и 

периферна охрана и в него ще бъдат изградени две 

детски площадки с необходимото оборудване. 

Очакваните резултати в детска градина „Лилия“ са 

свързани с подобрено владеене на български език 

от страна на всички деца, и особено на 6-годишните, 

което ще позволи тяхната плавна интеграция в 

системата на училищното образование. Преки 

бенефициенти по проекта ще бъдат всички 160 деца 

и 12 учители от детска градина „Лилия“.  

 

ДКЦ „Изток“ се намира в кв. Столипиново и 

обслужва местната ромска общност. По проекта ще 

бъдат наети допълнително специалисти в областта 

на гинекологията, педиатрията и общата медицина, 

които ще се фокусират върху диагностиката и 

превенцията на хроничните болести, ранните 

бременности и първична медицинска помощ за 

децата и младите семейства. Двама здравни 

медиатори ще осъществяват връзката между 

ромската общност и медицинския център с цел да се 

отговори адекватно на потребностите на местното 

население. Медиаторите ще работят в областта на 

превенцията на заболяванията, семейното 

планиране и превенцията на ранните бременности. 

Към главната сграда на ДКЦ „Изток“ ще бъде 

изградена нова постройка, в която ще се помещават 

петте кабинета на медицинските специалисти и 

медиаторите. В рамките на проекта ще бъдат 

проведени поне 20 здравни кампании обхващащи 

300 души на възраст между 15 и 49 години, ще 

бъдат проведени 500 медицински прегледа, ще 

бъдат консултирани 100 бременни жени, а 150 деца 

ще бъдат имунизирани. 

 

КУКЛЕН 

 

Образователните дейности в Куклен ще бъдат 

провеждани от образователния център на  фондация 

„Инди-Рома 97“, който работи в тесни връзки с 

основното училище в града. По проекта ще бъдат 

наети учител по български, учител по изкуства и 

образователен медиатор. Най-малко 70 деца от 

ромски произход и техните родители ще се включат в 

програмата за извънкласни дейности. Куклен има 

свой здравен център, но по проекта ще бъдат наети 

допълнително двама общопрактикуващи лекари и 

един здравен медиатор, които ще работят за 

подобряване на достъпа на ромите до здравни 

услуги.  

 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Интеграция, социално включване и подобряване 

условията на живот за ромите и други уязвими 

групи в кв. Столипиново - Пловдив и в гр. Куклен.  

 

БЮДЖЕТ 

1 077 495 български лева 

 

ШВЕЙЦАРСКИЯТ ПРИНОС 

794 631 български лева 

 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА 

 Министерство на труда и социалната 

политика  

 Министерство на образованието и науката  

 Министерство на здравеопазването 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Звено за управление на програмата при 

Министерство на труда и социалната политика 

 

ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯ 

Община Пловдив 

 

ПАРТНЬОРИ  

 Район Източен на община Пловдив  

 Община Куклен 

 ДКЦ „Изток“, Пловдив 

 СОУ „Найден Геров“, Пловдив 

 ОУ „Кирил Нектариев“, Пловдив 

 ЦДГ „Лилия“, Пловдив 

 Фондация „Инди-Рома 97“ 

 Фондация „Пловдив 2019“ 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  

Септември 2016 – aприл 2019 

 

www.zovprogramme.bg 
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