
 

  

 
 
 

БУРГАС / МАЛКО ТЪРНОВО / СРЕДЕЦ 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИ И 
ДРУГИ УЯЗВИМИ ГРУПИ 
 

 

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Интегрираният проект за социално включване в 

региона на Бургас в рамките на Програма ЗОВ е 

насочен към подобряването на условията на 

живот на роми и други уязвими групи в Бургас, 

Средец и Малко Търново (вкл. Звездец) чрез 

осигуряването на по-лесен достъп до 

качествено образование и медицински услуги, 

както и популяризиране на тяхната културна 

идентичност. Проектът също подкрепя ранното 

детско развитие, образованието, здравната 

профилактика и първичната здравна помощ, 

семейното планиране. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Достъп до предучилищно образование 

 Изграждане на нова пристройка за 

предучилищно и начално образвание към ОУ 

„Христо Ботев“ в квартал „Победа“ - Бургас; 

 Ремонт на детската градина в с. Звездец, 

Община Малко Търново и на детската градина 

в Малко Търново; 

 Обзавеждане и оборудване на сградите в 

Бургас, Малко Търново и Звездец; 

 Осигуряване на възможности за почасово 

гледане на деца на възраст 3-4 години; 

 Разработване на индивидуални програми за 

обучението на децата в предучилищна 

възраст; 

 Консултации за родители чрез създаването на 

местни клубове „Активни родители“. 

 

Достъп до образование   

 Организирането на допълнителни часове за 

целодневните групи, извънкласни форми и  

занимания по интереси, индивидуална и 

групова работа с ученици от 1-4  клас; 

 Използване на креативни образователни  

инструменти и учебници при обучението на 

децата в целодневните групи; 

 Подпомагане и консултации на родители на 

деца от 1-8 клас чрез организирането на 

клубове „Отговорни родители“ в общините 

Бургас и Средец. 

 Извънкласни дейности и създаванена 

възможности за развитие на общността 

 Ремонт на помещения в читалище „Христо 

Ботев 1937“ в „Победа“ - Бургас,  с цел  

организиране на  съвместни занимания на 

родители и деца от ромската общност; 

 Ремонт на читалищна сграда в Средец и 

превръщането й в Център за развитие на 

общността с образователни, здравни и 

културни дейности. 

 

Подобряване на капацитета на учителите да 

работят в мултикултурна среда и обучение на 

образователните медиатори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През септември 2016 година официално бе 

открита новата сграда за предучилищно и 

начално обучение на Основно училище „Христо 

Ботев“ в квартал Победа - Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия от обучения по оказване на първа помощ  

бяха организирани за роми и други уязвими хора в 

Бургас, Малко Търново и Средец през 2016 година 



 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Интеграция, социално включване и подобряване 

на условията за живот на роми и други уязвими 

групи в района на Бургас 

 

БЮДЖЕТ 

2 613 544 български лева 

 

ШВЕЙЦАРСКИЯТ ПРИНОС  

2 221 512 български лева 

 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА  

 Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП) 

 Министерство на образованието и науката 

(МОН) 

 Министерство на  здравеопазването (МЗ)  

  

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА   

 Звено за управление на проекта при МТСП 

 

ИЗПЪЛНЯВАЩА ИНСТИТУЦИЯ  

Община Бургас  

 

ПАРТНЬОРИ  

 Община Малко Търново (и с. Звездец)  

 Община Средец   

 Фондация „Областен ромски съюз“ 

 Основно училище „Христо Ботев“ – Бургас  

 Фондация „ОФФ Медия“ 

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Юни 2015 – април 2019 

 

 

www.zovprogramme.bg 
 

 

Февруари 2017 

ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Достъп до първични здравни грижи 

 

 Обучение на 6 здравни медиатори в общините 

Бургас, Средец и Малко Търново (и Звездец); 

 Обучение на здравни специалисти работещи в  

новопостроената учебна сграда на ОУ „Христо 

Ботев“ в квартал „Победа“ в Бургас, Центъра 

за развитие на общността в Средец  и детска 

градина  „Ален мак“ в с. Звездец, Малко 

Търново за работа в мултикултурна среда; 

 Създаване на по-добри условия за работа на 

нов общопрактикуващ лекар за региона чрез 

ремонти и оборудване на медицински 

кабинети в „Победа“ – Бургас, Средец и с. 

Звездец (Малко Търново); 

 Включване на роми в системата на първичната 

здравна помощ чрез здравна медиация; 

 Организиране на три профилактични прегледа 

на хора без здравни осигуровки или със 

затруднен достъп до здравни заведения; 

 Провеждането на информационни, 

профилактични и разяснителни кампании по 

здравни въпроси; 

 Обучение на хора от общността да оказват 

първа помощ и организиране на състезания по 

първа помощ. 

 

Подобряване на репродуктивното и майчиното 

здраве, както и на семейното планиране 

 

 Разпространение на брошури и листовки за 

повишаване на здравната информираност; 

 Информационни сесии и дискусии, 

организирани от здравните медиатори в 

населените места с ромско население; 

 Предоставяне на контрацептиви и 

организиране на  гинекологични прегледи. 

 

Детско здраве и достъп до педиатрични услуги 

 

 Допълнителни детски консултации и 

профилактика по сериозни заболявания; 

 Серия дискусии с майките за важността от 

имунизации на децата; 

 Приобщаване на децата, подлежащи на 

имунизации чрез мотивиране на родителите да 

се възползват от здравните услуги или чрез 

отваряне на временни имунизационни 

пунктове; 

 Представяне на видео и аудио материали по 

здравни въпроси; 

 Предоставяне на хигиенни материали. 

ДЕЙНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ И 

ОВЛАСТЯВАНЕ  

 

 Осигуряване на достъп до необходимите 

обществени услуги; 

 Повишаване на обществената осведоменост и 

популяризиране на добри положителни 

примери за успешно включване на 

представители на ромската общност. 

http://www.zovprogramme.bg/

