Програма за подкрепа на социалното
включване на роми и други уязвими
групи
7 декември 2015
Звено за управление на програмата
Ирина Файон, Ръководител
Лили Гунева, Експерт

Въведение
• Швейцария управлява 76 милиона шв.франка в проектни фондове в България
(2010-2019) – уязвими групи, гражданско общество, научни изследвания,
сигурност, околно среда и други.
• През януари 2013 беше подписано споразумение за тематичен фонд по
програмата между ШАРС, Национално координационно звено към МС, МТСП,МЗ и
МОН.
• Основната цел е: подкрепа на България в насърчаване на социалното включване
на Роми и други уязвими групи, както и подкрепа при прилагането на
националната стратегия за интеграция на ромите (2012-2020). Общият програмен
бюджет е 8'088'500 шв.франка.
• Дейностите по Програмата се управляват от Звено за управление на програмата,
с 2 функции: да реализира общинските програми и да координира дейностите с
НКЗ и трите министерства.
• Управителен съвет (УС)- създаден за да предоставя насоки и решения по
стратегически въпроси.

ГЛАВНИ ЦЕЛИ
1. Приоритетна линия 1:
Интегриране на роми в здравната и образователна системи чрез
достъп до и добро качество на:
• Програми за ранно детско разитие (3-6),
• Начално образование (6-10),
• Първично здравеопазване, репродуктивно здраве, майчинско и детско
здраве
Подобряване/създаване на образователна и медицинска
инфраструктура
2. Приоритетна линия 2:
Интегриране на роми чрез овластяване посредством:
• Промотиране на ромската култура
• Засилено участие на роми в местните стратегически решения и
политики, и в местни услуги
• Промяна на негативните нагласи за ромите чрез медиите

Финансова подкрепа за общините
Общ бюджет: CHF 8'088'500
Състои се от дарителски фонд за партньорските
общините (86%), управленски разходи (10%)
Подкрепа по тематични въпроси на партньорските
общините (4%)
Създаване на дарителски фонд за подкрепа на
общинските партньорства (български и швейцарски
средства)– CHF 6 995 250 (86%)
Швейцарско финансиране– 85%
Българско съфинансиране – 15%

Структура
Следните бенефициенти са избрани от УС: 4 (+2) общински
партньорства:
Бургас в партн. със Звездец, Средец : училище, детска градина,
медицински център и 2 НПО
Русе в партн.с Ветово, Иваново, Борово : медицински център, 3 НПО,
Асоциация на ОПЛ и Русенски университет
Сливен (кв.Надежда): детска градина + медицински център и 3 НПО
Монтана (Огоста, Кошарник и Габровница) : детска градина,
училище, ОМЦ и 2 НПО
Шумен и Пловдив – потенциални програми
МТСП, МЗ, МОН – включени с национална и регионална експертиза
МТСП – осъществява финансовите трансфери към общините и
координира проекта с европейските си програми

Разпределение на бюджета на програмата
Общ бюджет: CHF 8 088 500

Project Management ; 10%
Municipality of Ruse; 1446461.04; 18%
Capacity Building; 4%
Reserve Budget for other Municipality; 1175678.16; 15%
Municipality of Sliven; 1642344.16; 20%
Municipality of Montana; 1193388; 15%
Municipality of Burgas; 1537378.64; 19%

Разпределение по основни дейности

Empowerment ; 189060; 3%

Project Mngt costs; 474282.35; 8%

10% municipal cofin. Infrastructure; 264794.53; 4%
Education; 1402822.71; 23%
90% programme fin. Infrastructure; 2383150.73; 39%

Health; 1370256.05; 23%

Стратегически насоки
ОБРАЗОВАНИЕ
Фокус върху мерки за ромски деца от 3 до 10 години:
• Обхващане на максимален брой деца в детски градини и началното образование
• Превенция на отпадането и реинтеграция на отпадналите
• Подобряване качеството на преподаване и на включващото обучение
• Подобряване владеенето на български език
• Повишаване осведомеността на родителите за ползите от образование
• Подобряване на услугите на образователните медиатори
• Подобряване капацитета на педагогическия персонал да работи в

мултикултурна среда.

Стратегически насоки
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Фокусиране върху мерките и дейностите за изпълнение:
Подобряване достъпа до първично здравеопазване:
• Засилване ролята на здравния медиатор; увеличаване на броя и капацитета им;
• Информационни кампании относно здравното осигуряване и правата, и задълженията на
пациентите;
• Профилактични прегледи и информационни кампанни за важността на тези прегледи;
• Обучаване на здравните професионалисти за работа в ромска общност;
Подобряване на майчиното и детско здраве, чрез използване на неонатални и/или педиатрични
грижи, както и чрез прилагане на политики от репродуктивното здраве:
• Предлагане на акушеро-гинекологични прегледи на жените в ромските квартали;
• Предлагане на педиатрични прегледи насочени към деца 0-3 години;
• Консултиране на жени, млади майки и семейства по въпроси на репродуктивното здраве;
• Изграждане на осведоменост по въпросите за важността от семейно планиране и ползите от него
(превенция на изоставянето, риск от преждевременно раждане, аборт, важността от използване на
контрацептивни средства)
• Информационни кампании с цел превенция на трафика на бебета, както и на трафика с цел
сексуална експлоатация.

Здравните медиатори-мост към общността
• От 2007 здравните медиатори се назначават от общините със средства
от държавния бюджет;
• За 2015 има назначени 170 здравни медиатори в 99 общини (2016195);
• Национална мрежа на здравните медиатори е организацията в
България, която проучва нуждите от ЗМ по общини и организира
обучението и сертифицирането на бъдещите ЗМ;
• По българо-швейцарската програма ще бъдат обучени 15 нови здравни
медиатори и впоследствие назначени в общините (Бургас, Русе и
Монтана);
• В момента ЗМ изпълнява множество функции, не само в областта на
здравеопазването; необходимост от подсилване капацитета на ЗМ в
институционален и финансов аспект (работи се по създаване на
стандарт за работа на ЗМ);

Стратегически насоки
Приоритетна линия 2– ОВЛАСТЯВАНЕ И ОСВЕДОМЕНОСТ
Фокусиране върху мерките и дейностите за изпълнение:
• Медийни кампании представящи позитивни страни на ромите
(ромски ролеви модели и ромски лидери, успешни кариери)
• Общностни инициативи целящи насърчаване участията на
семейства, млади майки и деца в общностни и социални
дейности в съответните мултиетнически локации;
• Повишаване осведомеността на местните администрации,
учители и здравни специалисти по отношение на ромските
обичаи, традиции и култура;

Предимства на Швейцарския модел
Интегриран подход : компонентите образование, здравеопазване и
овластяване се свързат със съответната социална инфраструктура във всичките
места; дейностите са взаимосвързани чрез прилагането им в едни и същи целеви
групи и места; интегриран подход и по отношение на институциите на
национално и на местно ниво;
Местните власти са водещи, но са подкрепени и от местни партньори.
Методите и съдържанието са в съответствие с Националната стратегия за
интеграция на ромите и се базират на участие и натрупан местен опит, добри
практики и налични човешки ресурси на партньорите по места.
Съдържанието на дейностите е развито с визия към желаните резултати,
както и към институционална и финансова устойчивост.
Хоризонтална координация – ЗУП иницира създаването на мрежа на
общините с цел обмяна на практики, опит, публичност и лобиране за дейности
Вертикална координация – ЗУП координира предаването на ключови решения
от трите министелства към общините и партньорите им и осигурява
стратегическия отговор на общините към министерствата.

Мерки за преодоляване на потенциални рискове
В процес на създаване е програма за подкрепа по тематични
компоменти, с цел подобряване на общинския капацитет:
• Чрез консултации и менторинг (онлайн и по места) ще се подобри
финансовия мениджмънт
• Чрез обучения, консултации и обмени, ще се създаде капацитет по
тематичните компоненти - образование и здраве
С цел обмяна на практики между общини в България и на
транснационално ниво
С цел възможно обучение на обучители по образователни и здравни
специфики свързани с ромската интеграция
С цел координиране и засилване на застъпничеството и
информираността по програмата
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