РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Шумен

ЗАСЕДАНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА

ПРОТОКОЛ
Днес на 09.02.2018г., се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка за
отчет на Общинските планове за действие за интеграция на ромите за периода 2017 г.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Представяне актуализирания състав на Звеното за мониторинг и оценка към
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
2. Обсъждане отчетите на общинските планове за действие за интеграция на ромите и
приемане на обобщен мониторингов доклад.
3. Други.
По точка първа от дневния ред, Г-жа Ширин Вели - Заместник областен
управител и председател на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО), откри и представи
членовете на (ЗМО). Членовете на (ЗМО) Галина Илиева – Ст.експерт „Младежки
дейности,спорт, етнически и демографски въпроси“ в община Шумен , Фатме Сали –
Зам.кмет в Община Венец, Феим Насъф - Зам.кмет на Община Никола Козлево, Къймет
Узунова – Секретар на община Върбица, Незиха Исмаил – Директор дирекция „АПОО“
в община Каолиново, Силвия Йосифова – Специалист „Социални дейности“ в община
Нови Пазар, представиха отчетите на общините, след което се премина към обсъждане.
По втора точка от дневния ред, Иван Златев - изпълнител в дирекция
„АПОФУС“ и секретар на (ЗМО) представи обобщена информация за напредъка по
изпълнението на Областната стратегия за интеграция на ромите на Област Шумен за
2017г. Бяха коментирани (дискутирани) редица дейности и проекти, които са
реализирали общините и неправителствените организации на поставените цели за
създаване на равноправно интегриране на ромската общност. Членовете на ЗМО
констатираха, че има напредък в интеграцията на ромите за отчетната 2017г., и всички
присъстващи единодушно приеха Обобщения мониторингов доклад за 2017 г.
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По трета точка от дневния ред, Представителите на общините и членове на
(ЗМО), констатираха, че миграцията (заминаването в чужбина) и прекъсването
/отпадането/ на ромските деца от образователната система, както и ранната женитба са
основните проблеми сред ромското население върху, които трябва да се акцентира и
през следващите години с цел максимално обхващане на децата от ромски произход в
образователната система, а пътят към успеха е именно образованието, защото само по
такъв начин малцинствените групи могат да бъдат конкурентно способни до пазара на
труда с цел придобиване на по - качествен живот.
С изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на (ЗМО)
Ширин Вели
Секретар на (ЗМО)
Иван Златев
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