
 

 

 

 

ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 Интегриран проект по Българо-швейцарската програма за насърчаване на 
социалното включване на ромите и други уязвими групи – „Взаимодействието с 
общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, с подписано в края 
на м. октомври 2016 г. Споразумение за изпълнение на проекта между Федералния 
съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество, МТСП и Община Шумен. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 Подобряване начина и условия на живот, създаване на подходящи условия за 
устойчива интеграция и социално включване на  роми и други хора от уязвими групи от 
кв. „Млада гвардия”, кв. „Еверест”, кв. „Витоша” в гр. Шумен и село Ивански чрез 
интегрирани услуги, дейности и мерки, осигуряващи достъп до образование, здравно-
профилактични услуги, укрепване на културната идентичност и цялостно развитие.  
 По официални данни от последното преброяване през 2011 г. населението на 
Област Шумен наброява 180 528 души, като ромският етнос е трети по численост след 
българския и турския. Като роми се самоопределят 13 847 души. Според броя на 
самоопределилите се като роми 4 042 души, Община Шумен се нарежда на девето 
място в областта от общо десет общини. Жителите на село Ивански са 1 533, като 
самоопределили се роми са 442. По неофициални данни обаче броят им е повече. 

 В областта на образованието проектът има за цел да подобри достъпа на ромските 
деца до детска градина и основно образование, да намали процента на отпадащите 
ученици, чрез занимания с деца и ученици, невладеещи добре български език, 
съвместни извънкласни дейности с деца, ученици, родители и учители – „летни, 
наваксващи и уикенд училища“, да подобри качеството на преподаване, чрез обучение 
на педагози, да мотивира родителите да записват децата си в образователната система. 
Чрез кампании и работа на терен от здравни медиатори, помощник - учители, 
наставници и доброволци от ромската общност да се постигне по-добро обхващане на 
децата в предучилищна подготовка и да се окаже подкрепа на родителите за 
подобряване на грижата за децата. 

В областта на здравеопазването проектът предвижда различни кампании сред 
ромските родители за здравна профилактика и здравни грижи, 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 
и обмен на традиции и празници, чрез организиране на спортни събития, както и чрез 
улесняване на достъпа до културни събития като театър, екскурзии и концерти.  



 

 

Дейностите по проекта на Община Шумен за социално включване на роми и други 
уязвими групи са фокусирани върху три квартала на град Шумен – кв. „Млада 
гвардия”, кв. „Еверест” и кв. „Витоша”, както и в село Ивански.  
 
Целева група: 

� Ромски и други деца и ученици на възраст от 0 до 10 години 
� родители 
� учители и помощник-учители 
� здравни медиатори 
� млади ромски жени 
� бременни жени 
� млади ромски семейства 

 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
 
ДГ "Пролетна дъга"  – открита през 1988 год. в близост до квартали с компактно 
ромско население. В градината се обучават целодневно 157 деца между 3 и 6 години. 
Базата на детската градина позвалява създаването на нова група от минимум 18 деца, 
като по този начин се дава възможност за приобщаване на деца, непосещаващи до 
момента детска градина. Възможност за привличане на родители и деца в 
образователното заведение се дава и чрез изграждането на спортна площадка, 
обновяване на образователната среда във филиалите, провеждане на „летни и уикенд 
училища“ и разнообразни извънкласни форми за децата. Очакваните резултати за 
детска градина „Пролетна дъга“ са свързани с увеличаване броя на децата, тяхната 
социализация и подобрено ниво на владеене на български език, особено на 6-
годишните, което ще позволи за плавен преход в системата на училищното 
образование. В работата по проекта ще вземат участие 20 педагогически кадри, двама 
помощник учители и две медицински сестри. В „Училище за родители” ще се включат 
минимум 90 родители. 
 
В ОУ „Христо Ботев” с. Ивански учат 156 ученици от първи до осми клас, предимно 
от ромски произход, но за целия период на проекта ще участват 120 ученици от начален 
етап, на възраст от 7 до 10 г. Учителите, които ще работят по проекта са 13, съвместно с 
един помощник-учител и здравен медиатор. В ОУ „Хр. Ботев“ ще бъдат извършени 
ремонтни дейности в пристройката към основната сграда като се изгради Учебен 
център, който ще се използва за провеждане на „наваксващи и уикенд“ училища“, 
работа с родителите, здравно-образователни кампании, а също така ще бъде изградена 
и нова пристройка с медицински кабинет и вътрешни санитарни възли. В „Училище за 
родители” ще участват минимум 105 родители. Очакваните резултати са свързани с 
повишаване на здравната култура, посещаемостта на учебни занятия, подобряване 
нивото на владеене на български език и образователните резултати, повишена 
мотивация на родителите и създаване на среда, чрез която да се стимулира развитието 
на общността. 
 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”   

Ще реализира обучение на 24 педагогически кадри и здравни специалисти от ДГ 
„Пролетна дъга”, 13 учители от ОУ „Хр. Ботев”, с. Ивански, както и обучение на трима 
помощник-учители и 7 доброволци от ромската общност. Съвместно с преподавателите 



 

 

от ШУ „Епископ Константин Преславски”, в практическите занятия в групата на 
помощник-учителите като треньори ще вземат участие и представители на ромската 
общност. Обучението на педагогическите кадри ще бъде в посока прилагане на 
принципите на интеркултурното образование като фактор за изграждане на 
стимулираща ученето и постиженията учебна и възпитателна среда в училище. 
 
 
„ДКЦ І – Шумен” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична 
медицинска помощ в центъра на града. В ДКЦ І ще се извършват гинекологични 
прегледи на жени, бременни жени, здравно неосигурени и осигурени млади майки, 
имунизации и диагностика на деца, които се нуждаят от педиатрична грижа или друга 
медицинска помощ. В рамките на проекта ще бъдат проведени 15 здравни кампании 
обхващащи 500 души годишно, ще бъдат проведени минимум 300 прегледа, ще бъдат 
консултирани минимум 200 жени, а 200 деца ще бъдат имунизирани. 

Трима 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 ранните бракове и раждания. Здравните услуги ще се 
предоставят в ДКЦ І, а така също и в здравната служба в с. Ивански, където ще се 
направи ремонт и ще се осигури оборудване на кабинети – за ОПЛ, педиатър и 
гинеколог. 
 
Семейно-консултативният център Шумен (СКЦ Шумен) е отворен в края на 2011 г. 
като местна дейност на Община Шумен и функционира с финансова и методическа 
подкрепа на УНИЦЕФ България. Центърът предлага интегрирана социално-здравна 
мобилна услуга за уязвими семейства с деца в риск от маргинализирани групи и ромски 
общности. Целевите групи на СКЦ са рисковите общности, живеещи в социална 
изолация в крайна бедност със специален фокус върху децата в риск и техните 
семейства.  В рамките на проекта СКЦ ще работи за по-широк достъп на целевата група до 
здравеопазване. 

 
БЮДЖЕТ 
723 656 лв., като 533 682 лв. е швейцарското финансиране.  
 
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА  (в размер на 189 974 лв. ) е чрез 
 

� Министерство на труда и социалната политика  
 

� Министерство на образованието и науката  
 

� Министерство на здравеопазването 
 

Община Шумен осигурява 10% от общата сума за инфраструктурни дейности 
(255 504 лв.) в размер до – 25 550 лв. 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА  
  
Община Шумен 



 

 

 
ПАРТНЬОРИ  
 

� ДГ „Пролетна дъга” 
� ОУ „Хр. Ботев” 
� ШУ „Епископ Константин Преславски” 
� „ДКЦ І – Шумен” ЕООД 
� Семейно-консултативен център – Шумен 

 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
30 месеца (Ноември 2016 – Април 2019) 
 
 
 
 
 


