ОТЧЕТ
НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ЗА 2020 Г.
За изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за
интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо
положение (2015-2020) и на Областната и Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020)

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Повишено е качеството на образованието на децата от ромския етнос и езиковата им
грамотност. Провеждат се допълнителни занятия или чрез консултации по правоговор,
четене и писане на български език за децата на работещи в общината дървари;
Гарантирано е правото на равен достъп до качествено образование в етнически
смесени групи и класове;
Подготовка на децата в ранна детска възраст (2-3 години) за бъдещо пълноценно
включване в образователния процес в ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина и
във филиалите й в Априлово и Долно Камарци. Няма незаписани 4-годишни деца на
задължително предучилищно образование.
Необходимо е законодателят да предвиди ползване на специализиран или ученически
транспорт до градината и за децата от 2 до 4 години;
Повишено е качеството на образование в Обединено училище – Априлово, в което
учат предимно роми от община Елин Пелин. Всички ученици са включени в
неприсъственото обучение чрез интернет или чрез получаване у дома на материали на
хартиен носител. На социално слабите ученици бяха предоставени таблети с включен
интернет от училищата;
Обучението е в дух на толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване
на културната идентичност на децата и учениците;
Отпадналите от училище през 2019/2020 г. поради отсъствия са реинтегрирани в
системата, с изключение на едно момче от Априлово, на 14 г., което не желае да учи, 3ма (от едно семейство) не са записани за 2020/2021 г., защото не са на територията на
общината, но са с постоянен и настоящ адрес тук.
Записаните на самостоятелна форма на обучение на 16+ години са 25;
Действа ЕДИН екип в общината за съвместна работа на институциите – Община, РУО,
образователни институции, Социално подпомагане и МВР за обхват и задържане в
образователните институции;
Приобщават се родители - роми към образователния процес и участието им в
училищния живот;
В училищата и читалищата работят клубове по интереси в областта на културата,
фолклора и традициите на различните етноси;
Не са ефективни санкциите: Наказателни постановления, издадени от Кмета, срещу
родители, които нарушават разпоредбите на чл. 53 от Конституцията на Република
България и чл. 347 от ЗПУО, според които училищното обучение до 16 – годишна
възраст е задължително. През 2020 г. няма издадени наказателни постановления и не
сме получавали писма от директорите за безпричинно отсъстващи ученици от
обучението онлайн в условията на епидемична обстановка.

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
- За здравето на децата и учениците се грижат двама медицински специалисти в
училищата и в ДГ;
- Извън учебните заведения децата и учениците имат лични лекари;
- Не са провеждани беседи и мероприятия на здравна тематика поради
епидемичната обстановка.
ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”
В община Горна Малина процентът на безработните е малък – 5,4%. Не работят главно
млади хора, предимно българи, издържани от семействата си. Причина – очакват да
намерят добре платена работа в София или в чужбина.
С откриването на завода за преработка на отпадъци в с. Яна, област София град,
започнаха работа и продължават да работят много хора, които нямат средно
образование.
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020” - безплатен топъл
обяд през 2020 г. получават 104 потребители от общината, от тях роми са 36, като от
тях деца - 10.
По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” един домашен
помощник е ром и се грижи за 4 потребители.
В механизма „Лична помощ” са включени и 2 роми като лични асистенти, които се
грижат за 2 потребители.
ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”
- През 2020 г. няма извършено незаконно строителство;
- Жилищата на две семейства от Белопопци и едно от Горно Камарци
продължават да не отговарят на стандарта за здравословен живот – без
водопровод и санитарни помещения вътре.
ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”
Има равнопоставеност и няма дискриминация между различните етноси в общината.
ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”
- Увеличава се информираността сред по-възрастните и без образование роми;
- Повишаване на екологичната култура на учениците и на младите хора –
продължава работата на „Зелените патрули” в Белопопци;
- Участието на потребители от ромски произход в дейностите на народните
читалища в Априлово, Горно Камарци и Белопопци многократно са се
увеличили спрямо предишните години.
Изготвил:
Ганка Христова, гл. експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”
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