
             

  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ  № 1 ОТ ПРОЕКТ „ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, ТОЛКОВА 

ЕДНАКВИ“ СРЕД ОБЩНОСТИТЕ В СЕЛАТА ДИНК, КAЛЕКОВЕЦ И РОГОШ 

   

  

На 10.06.2021 година се осъществи работно посещение на експертния екип по проект 

“Толкова различни, толкова еднакви”, BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от 

Община Марица с финансовата подкрепа на СНЦ „Местна инициативна група – Община 

Марица“ чрез ОПРЧР, в селата Динк, Калековец и Рогош, като цел беше идентифициране на 

представители на целевите групи от дейност № 1 по проекта.  

 В село Калековец се осъществи процедурата по идентифициране само с 1 желаещ да 

се включи в дейността по проекта за ангажиране с временна заетост към кметството в селото, 

въпреки проведената работна среща и очакванията да има повече лица от местните общности. 

Има надежда, че това може да се случи на по-късен етап в реализирането на Дейност 1 от 

проекта.  

 На територията на село Динк се осъществи процес по идентифициране на жени с 

нисък образователен и здравен статус, както и деца в училищна възраст, които посещават 

местното основно училище. Провеждането на интервютата с жени от местната ромска 

общност се осъществи под домакинството на кметство Динк, като служителите там лично 

съдействаха за осъществяването на връзка с представители на местната общност. Оказва се, 

че немалък брой от жените над 18 години имат нужда от допълнителни консултации и срещат 

предизвикателства от получаването на адекватни здравни грижи, най-вече заради 

географската отдалеченост на населеното място, спрямо областния център – Пловдив, където 

има множество многопрофилни болнични заведения.  



 Децата в предучилищна възраст с голямо желание споделяха лична информация, 

свързана с психо-емоционалния им и социален статус, както и някои предизвикателства, 

които стоят пред тях в образователния процес на подготвителна група. Въпреки, че 

основното училище се намира в непосредствена близост до ромския квартал в селото и 

сравнително редовната посещаемост на възпитаниците, все още има затруднения в 

комуникацията между учители и деца, заради езиковата бариера. Ромската общност в Динк е 

тюркоезична и това затруднява прехода в комуникацията между семейната среда и тази в 

училище. Въпреки някои трудности, всички заявени за участие в проучвателната дейност се 

явиха и се включиха активно.  

 Със съдействието на г-жа Величкова, кметството на село Рогош се превърна в активно 

място за реализацията на дейност № 1 по проекта, където се осъществи интервюирането и 

първоначален подбор на участници от целевата група на жени с нисък образователен и 

здравен статус. Жените от местната общност със спокойствие споделиха за редицата 

социални затруднения, възникнали като следствие от факта, че имат подобни характеристики. 

Подкрепа от такъв характер е повече от необходима, особено когато става дума за жени в 

подобно положение на отглеждане на деца, внуци и други членове на семействата, които 

имат някакви физически затруднения.  

 Първият етап от реализирането на Дейност № 1 върви с много добри темпове, като 

това се постига с подкрепата на местните институции и мотивацията на жителите.  

 

  

 


