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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.001
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБЩИНА
БУРГАС

ОБЩИНА
ГАБРОВО

BG05M2OP0013.001-0040
Пълноценна
подкрепа на
предучилищното
възпитание и
подготовка на
деца в
неравностойно
положение от
община Бургас

В рамките на проектното предложение община
Бургас ще осигури пълноценна подкрепа на
предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение от община Бургас.
Целевата група обхваща деца от 3 до 7 г. от кв.
Победа, с. Равнец, кв. Рудник и гр. Българово, където
живее население от компактни етнически общности.
Извършен демографски анализ и опит от минали
проекти показва, че подкрепата на ранното детско
развитие на деца от етнически общности дава своите
добри резултати посредством цялостното им
интегриране в смесена предучилищна среда.
Приобщаването на децата в неравностойно
положение мотивира и техните родители и близка
семейна среда и ги стимулира да насърчават децата
си да се обучават и да приемат образованието като
ценност.

BG05M2OP0013.001-0044
Интеграционни
мерки за
повишаване
училищната
готовност на
децата в община
Габрово

Проектното предложение има за цел подпомагане
успешното включване в образователната система на
децата от етническите малцинства и/или от
маргинализирани обществени групи, посредством
разнообразни подходи и мерки. Специфичните цели
на предложението са насочени към равнопоставено
включване на всички деца в групите за
предучилищна подготовка, възпитание в
толерантност, разбиране и приемане, включване на
родителите във възпитателния процес и моделиране
на обществените нагласи. За постигане на посочените
цели Община Габрово ще работи в партньорство с
ОЗД „Ран Босилек“ и Партньор ЦМДТ„Амалипе“ в
продължение на 26 месеца.
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България

110 Социалноик
ономическа инте
грация на марги
нализирани
общности като р
омите

7.11.2017

85% Област Габрово България
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